VARIANTY NEZNÁMÉHO V¯ZNAMU A INTRAGENOVÁ
P¤ESKUPENÍ V GENECH BRCA1 A BRCA2
VARIANTS OF UNKNOWN CLINICAL SIGNIFICANCE
AND INTRAGENIC REARRANGEMENTS IN BRCA1 AND BRCA2 GENES
VA·ÍâKOVÁ P.1, MACHÁâKOVÁ E.1, LUKE·OVÁ M.1, HORK¯ O.2, PAVLÒ H.1, KUKLOVÁ J.1,
URBÁNKOVÁ V.1, FOLTÁNKOVÁ V.1, NAVRÁTILOVÁ M.1, FORETOVÁ L.1
1 ODDùLENÍ EPIDEMIOLOGIE A GENETIKY NÁDORÒ, MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV, BRNO
2

CENTRUM MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENOVÉ TERAPIE, FAKULTNÍ NEMOCNICE, BRNO

Souhrn
V klinické praxi lze vyuÏít jako v˘stup molekulárnû genetického testování pouze prokazatelnû patogenní - onemocnûní zpÛsobující - mutace. Podhodnocení mnoÏství celkovû zji‰tûn˘ch patogenních mutací nalezen˘ch v rámci
mutaãního screeningu genÛ BRCA1 a BRCA2 mÛÏe b˘t zpÛsobeno existencí obtíÏnû interpretovateln˘ch sekvenãních variant. Ze skupiny 25 sledovan˘ch variant neznámého v˘znamu nalezen˘ch v rámci screeningu u probandÛ
z vysoce rizikov˘ch rodin s dûdiãn˘m v˘skytem nádoru prsu a/nebo ovaria bylo po následn˘ch anal˘zách urãeno
‰est patogenních splice site mutací a ãtyﬁi polymorfní varianty bez vlivu na nádorovou predispozici. Odli‰ení patogenních mutací od ne‰kodn˘ch polymorfních variant má velk˘ praktick˘ v˘znam pro genetické poradenství.
Dal‰í pﬁíãinou podhodnocení záchytu mutace u vysoce rizikov˘ch rodin mÛÏe b˘t pﬁítomnost velk˘ch intragenov˘ch pﬁeskupení nedetekovan˘ch screeningov˘mi testy vycházejícími z PCR reakce. Proto byla u 152 nepﬁíbuzn˘ch pacientek diagnostikovan˘ch s dûdiãnou formou nádoru prsu a/nebo ovaria, které byly negativní po kompletním screeningu kódujících sekvencí BRCA1 a BRCA2 genÛ, provedena MLPA anal˘za. Bylo identifikováno
6 rÛzn˘ch typÛ rozsáhl˘ch intragenov˘ch delecí v BRCA1 genu celkem u 9 vysoce rizikov˘ch rodin. Pomocí
MLPA se celkové mnoÏství nalezen˘ch BRCA1 mutací zv˘‰ilo o dal‰ích témûﬁ 8%.
Klíãová slova: BRCA1, BRCA2, varianty neznámého v˘znamu, sestﬁihové mutace, MLPA, intragenové
pﬁestavby
Abstract
In clinical practice only true pathogenic - disease causing - mutations can be used as an output of molecular genetic testing. Underestimating of total number of pathogenic mutations detected during BRCA1 and BRCA2 genes
mutation screening might be due to existence of sequence variants of unknown significance. The group of 25 unknown variants found in probands from high-risk families with hereditary breast and/or ovarian cancer syndrome was examined. After consequent analysis six pathogenic splice site mutations and four polymorphic variants
without an effect on cancer predisposition were determined. Differentiating of pathogenic mutations from common benign polymorphisms is very important for genetic counseling.
The presence of large intragenic rearrangements commonly overlooked by PCR-based screening techniques is supposed to be another reason for lower prevalence of pathogenic mutations in high-risk families. MLPA analysis was performed in 152 unrelated patients with hereditary breast and/or ovarian cancer syndrome which were negative after complete screening of coding regions of BRCA1/2 genes. Six different large intragenic deletions in BRCA1 gene were identified
in nine of high-risk families. Using MLPA the total number of detected BRCA1 mutations were increased about 8%.
Key words: BRCA1, BRCA2, variants of unknown significance, splice site mutations, MLPA, intragenic rearrangements

Úvod
V laboratoﬁi epidemiologie a genetiky nádorÛ Masarykova
onkologického ústavu v Brnû je provádûna molekulárnû genetická anal˘za kompletní kódující sekvence a míst sestﬁihu
BRCA1 a BRCA2 genÛ u rizikov˘ch pacientek (viz. v˘bûrová kriteria - 1). PﬁibliÏnû u 35% vysoce rizikov˘ch rodin
s dûdiãn˘m v˘skytem nádoru prsu a/nebo ovaria b˘vá standardním screeningem zachycena patogenní mutace. U dal‰ích
zhruba 10% rodin jsou nalézány obtíÏnû klasifikovatelné vzácné varianty neznámého v˘znamu (zkrácenû oznaãovány jako
UV – „unknown“ variant), u kter˘ch nelze jednoznaãnû prokázat nebo vylouãit pﬁímou souvislost s v˘skytem nádorového onemocnûní. Vût‰inou se jedná o nukleotidové substituce
v intronech nebo substituce v kódující sekvenci vedoucí
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k zámûnû aminokyseliny v polypeptidovém ﬁetûzci. Jako „UV“
varianty jsou klasifikovány také drobné delece/inzerce, které
buì nenaru‰ují ãtecí rámec nebo jsou lokalizovány na C-terminálním konci proteinu a není jasn˘ jejich dÛsledek na funkci proteinu. Za varianty neznámého v˘znamu by mûly b˘t
povaÏovány také varianty v místech sestﬁihu, dokud nebyl aberantní sestﬁih prokázán na mRNA úrovni.
Pro posuzování vlivu UV variant na vznik nádorového onemocnûní lze pouÏít rÛzné metody. Ideální metodou by byl
funkãní test, kter˘ ov‰em není v pﬁípadû BRCA1 a BRCA2
genu dostupn˘. Segregaãní anal˘za sleduje kosegregaci onemocnûní spolu se sekvenãní variantou v dané rodinû. K jejímu
provedení je v‰ak potﬁeba vût‰í poãet spolupracujících pﬁíbuzn˘ch z alespoÀ 2 generací a ve vûku s pﬁedpokládan˘m pro-

jevem onemocnûní. V pﬁípadû komplexního onemocnûní s neúplnou penetrancí a navíc s projevem silnû ovlivnûn˘m pohlavím jedince je interpretace segregaãní anal˘zy ãasto velmi problematická. K orientaãnímu posouzení moÏné patogenity lze
pouÏít srovnání ãetnosti v˘skytu varianty v selektované
a kontrolní skupinû (2).
Dá se usuzovat, Ïe pokud je ãetnost dané sekvenãní varianty
ve skupinû pacientek s pﬁedpokládanou genetickou predispozicí podobná její ãetnosti v onemocnûním nezatíÏené skupinû,
je velmi nepravdûpodobné, Ïe by varianta mohla mít v˘raznûj‰í vliv na vznik onemocnûní.
Patogenní mutace v BRCA1 nebo BRCA2 genu je nejãastûj‰í
monogennû podmínûnou pﬁíãinou u dûdiãné formy nádoru prsu
a/nebo ovaria. Záchyt patogenních mutací v genech BRCA1
a BRCA2 u vysoce rizikov˘ch probandÛ závisí také na zvolen˘ch postupech molekulárnû genetického vy‰etﬁení. Jednou
z pﬁíãin podhodnocení záchytu u vysoce rizikov˘ch rodin mÛÏe
b˘t pﬁítomnost intragenového pﬁeskupení, které nelze detekovat v rámci standardního screeningu zaloÏeného na PCR metodách. Zv˘‰ená náchylnost k rozsáhl˘m intragenov˘m rekombinacím je v pﬁípadû genu BRCA1 zpÛsobena vysokou ãetností
Alu-repetitivních sekvencí v jeho intronick˘ch oblastech (3)
a také pﬁítomností duplikace oblasti na 5′ konci BRCA1 genu
obsahující BRCA1 pseudogen (4).
Podle údajÛ z literatury se mnoÏství nalezen˘ch genov˘ch pﬁestaveb v BRCA1 genu v rÛzn˘ch populacích li‰í, pohybuje se nejãastûji v rozmezí 5-15% (5), v holandské populaci v‰ak tvoﬁí aÏ
36% z celkového poãtu mutací v BRCA1 genu (6). O spektru
a frekvenci intragenov˘ch pﬁeskupení v BRCA1 genu u pacientÛ s dûdiãnou formou karcinomu prsu a/nebo ovaria v ãeské populaci není doposud nic známo. Proto byla v laboratoﬁi epidemiologie a genetiky nádorÛ MOU zavedena metoda MLPA
(Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification), která
umoÏÀuje stanovení poãtu kopií v‰ech BRCA1 exonÛ souãasnû
v jedné reakci (7). Podstatou MLPA je hybridizace speciálnû navrÏen˘ch sond specifick˘ch pro jednotlivé BRCA1 exony s genomovou DNA, jejich ligace a následná multiplex PCR reakce s vyuÏitím pouze jednoho páru primerÛ. Pouze sousední zligované
sondy, které hybridizovaly s genomovou DNA, mohou b˘t následnû amplifikovány. Relativní plocha píkÛ jednotliv˘ch amplifikaãních produktÛ je srovnána s relativní plochou píkÛ kontrolních
sond a odpovídá relativnímu poãtu kopií cílové sekvence.
Metody
Vy‰etﬁovaná skupina a standardní mutaãní screening
Molekulárnû genetické testování bylo provádûno na základû
genetické konzultace a podepsaného informovaného souhlasu u rodin, jejichÏ ãlenové splÀovali alespoÀ jedno z v˘bûrov˘ch kriterií I. – V (1). Standardní mutaãní screening kódujících oblastí a míst sestﬁihu genÛ BRCA1 a BRCA2 byl
provádûn pomocí „protein truncation testu“ (PTT) a heteroduplexní anal˘zy (HA), detekované fragmenty s aberantní
mobilitou byly sekvenovány (1).
Kontrolní skupina
Kontrolní skupina byla vytvoﬁena ze 73 nepﬁíbuzn˘ch, zdrav˘ch Ïen star‰ích 60-ti let, bez v˘skytu nádorového onemocnûní v rodinné anamnéze. V˘skyt sledovan˘ch variant v kontrolní skupinû byl detekován pomocí heteroduplexní anal˘zy
a následného sekvenování fragmentÛ s aberantní mobilitou.
Segregaãní anal˘za
V této studii je zahrnuto 11 rizikov˘ch rodin s pﬁítomností
sekvenãní varianty, kde bylo k dispozici nûkolik (2-6) spolupracujících pﬁíbuzn˘ch, pﬁípadnû kde byl k vy‰etﬁení dostupn˘ dostupn˘ archivní patologick˘ materiál: tkáÀové parafinové bloky.
cDNA anal˘za
cDNA anal˘za pﬁedpokládan˘ch sestﬁihov˘ch variant byla provedena ve spolupráci s Centrem lékaﬁské genetiky Univerzitní nemocnice v Gentu v Belgii (metodika viz. 8).
MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification)

Pro detekci intragenov˘ch pﬁestaveb BRCA1 genu byl pouÏit SALSA P002 BRCA1 MLPA kit (MRC-Holland,
www.mlpa.com). Fragmentaãní anal˘za byla provádûna
soubûÏnû na gelovém sekvenátoru ALF express II (Pharmacia) a na sekvenátoru ABI310 ve spolupráci s Centrem
molekulární biologie a genové terapie v dûtské nemocnici
v Brnû.
„Long-range“ PCR
Pozitivní v˘sledky MLPA byly potvrzovány pomocí kitu Expand
Long Template PCR System (Roche Applied Science).
V˘sledky
Varianty neznámého v˘znamu
V této práci jsou prezentovány pﬁedbûÏné v˘sledky anal˘zy
25 rÛzn˘ch variant neznámého v˘znamu: 10 variant v BRCA1
genu a 15 variant v BRCA2 genu.
V˘sledky segregaãní anal˘zy a detekované alelické frekvence
18 sledovan˘ch variant nejasného v˘znamu ve skupinû vysoce
rizikov˘ch nepﬁíbuzn˘ch pacientek s dûdiãn˘m v˘skytem nádoru prsu a/nebo ovaria (kriterium I.+II.) bez záchytu patogenní
mutace v BRCA1 nebo BRCA2 genu a v kontrolní skupinû jsou
uvedeny v Tab.1. U osmi Ïen kontrolní skupiny bylo detekováno pût rÛzn˘ch sledovan˘ch variant (BRCA1: c.4654G>T,
c.5075G>A, c.5396+48_5396+59dup12, BRCA2: c.948516T>C, c.10323delCins11). BRCA1 varianta c.5075G>A se
v kontrolní skupinû vyskytovala s alelovou ãetností 2,74%, která je srovnatelná s alelovou ãetností zji‰tûnou ve skupinû vysoce rizikov˘ch Ïen (viz. Tab. 1.), coÏ naznaãuje, Ïe se jedná pravdûpodobnû o vzácnou polymorfní variantu bez vztahu
k nádorové predispozici.
Segregaãní anal˘zu bylo moÏné provést u 11 vysoce rizikov˘ch rodin (viz. Tab.1). Vzhledem k tomu, Ïe byl sledován
projev nádorového onemocnûní v dospûlosti s pﬁedpokladem
neúplné penetrance (cca 80% u Ïen a cca 10% u muÏÛ), bylo
moÏné vyuÏít segregaãní anal˘zu spí‰e k vylouãení patogenity sledované varianty.
Na základû segregaãní anal˘zy azachycen˘ch alelick˘ch frekvencí
byly BRCA1 varianty: c.5075G>A; c.5396+48_5396+59dup12
a BRCA2 varianty: c.10323delCins11 zaﬁazeny mezi vzácné
polymorfní varianty bez v˘razného vlivu na predispozici
k nádorovému onemocnûní.
V pﬁípadû lokalizace „UV“ variant v konzervovan˘ch oblastech míst sestﬁihu, pﬁípadnû kde byl pﬁedpoklad ovlivnûní
správného sestﬁihu mRNA dle prediktivního softwarového
programu pro vyhledávání pravdûpodobného místa sestﬁihu
(http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html), byla provedena cDNA anal˘za. Aberantní sestﬁih, jehoÏ dÛsledkem bylo
naru‰ení ãtecího rámce a pﬁedãasná terminace translace proteinu, byl prokázán celkem u ‰esti variant (Tab.1.): BRCA1:
c.4304G>A; BRCA2: c.703G>A, c.704-2A>G, c.7235G>A,
c.8983-1G>A a c.9346-2A>G. Tyto sestﬁihové varianty jsou
jiÏ nyní posuzovány jako patogenní mutace, zpÛsobující
nádorovou predispozici. Varianta c.9485-16T>C v BRCA2
genu vykazovala pouze normální sestﬁih a byla zachycena také
v kontrolní skupinû (Tab.1.), coÏ svûdãí spí‰e o skuteãnosti,
Ïe tato varianta nemá vliv na predispozici k nádorovému
onemocnûní.
Ponûkud komplikovan˘ v˘sledek byl získán cDNA anal˘zou
varianty c.4794+1G>A v BRCA1 genu, kde byl kromû aberantního sestﬁihu zachován v malém mnoÏství také transkript
normální.
Intragenová pﬁeskupení BRCA1 genu
Pro MLPA testování byly vybrány pacientky/pacienti z vysoce rizikov˘ch rodin (kriterium I.), u kter˘ch nebyla nalezena
patogenní mutace v BRCA1 a BRCA2 genech v rámci standardního screeningu. Doposud bylo otestováno 152 nepﬁíbuzn˘ch pacientÛ, z toho u 9 z nich byly zachyceny intragenové
pﬁestavby (Obr.1. - v˘sledky MLPA). Jednalo se o následující delece v BRCA1 genu:
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- v jednom pﬁípadû

- ve dvou pﬁípadech
- ve tﬁech pﬁípadech

delece exonÛ 1A+1B+2
delece ãásti exonu 11+exonu 12
delece exonÛ 18+19
delece exonu 20
delece exonÛ 21+22
delece exonÛ 5-14

Tyto delece tvoﬁí 5,8% pÛvodnû BRCA1+2 negativních
pﬁípadÛ, coÏ je v pﬁepoãtu témûﬁ 8% ze v‰ech naleze-

n˘ch mutací v BRCA1 genu. V˘sledky byly v souãasné
dobû ovûﬁeny metodou „Long-range“ PCR a jsou charakterizovány na úrovni genomové DNA. Teprve po charakterizaci delecí na úrovni DNA nebo pﬁípadnû mRNA a po
posouzení jejich vlivu na funkci BRCA1 proteinu lze
nabídnout testování pﬁíbuzn˘m ãlenÛm postiÏen˘ch rodin
(Obr.2. - pﬁíklad rodiny s detekovanou delecí v BRCA1
genu) .

Tab.1. Varianty neznámého v˘znamu v genech BRCA1 a BRCA2 detekované u vysoce rizikov˘ch probandÛ s dûdiãn˘m syndromem nádoru prsu
a/nebo nebo ovaria.

BRCA2

BRCA1

Exon

BIC nomenklatura

Protein

Zaﬁazovací kriteria

2
c.172T>A
p.M18K
12
c.4304G>A, splice site
p.Q1395Q
15
c.4654G>T
p.S1512I
15
c.4755G>A
p.D1546N
IVS15
c.4794+1G>A
intron
16
c.4931A>G
p.Q1604Q
16
c.4991G>A
p.G1624G
16
c.5075G>A, polymorfismus
p.M1652I
IVS20 c.5396+48_5396+59dup12, polymorfismus intron
IVS20
c.5396+78G>A
intron
5
c.703G>A, splice site
p.V159M
IVS5
704-2A>G, splice site
intron
10
c.1206C>A
p.S326R
13
c.7235G>A, splice site
p.R2281H
15
c.7772C>T
p.T2515I
18
c.8225G>C
p.R2666T
18
c.8377G>T
p.A2717S
21
c.8951T>G
p.V2908G
IVS21
c.8983-1G>A, splice site
intron
IVS23
c.9346-2A>G, splice site
intron
IVS24
c.9485-16T>C, polymorfismus
intron
IVS24
c.9485-75G>C
intron
25
c.9599A>T
p.N3124I
27
c.10323delCins11, polymorfismus
stop 3370
27
c.10462A>G
p.I3412V

I, II
I
II
I
Dg.42
II
I
I, II
I, II
I
I
II
II
I
I
II
I
II
II
I
I
I, II
I
I, II
II

Alelická frekvence
(mnoÏství alel)
Pacienti (300) Kontroly (73)
0,50 (3)
0
0,17 (1)
0
0,50 (3)
0,69 (1)
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0
2,50 (15)
2,74 (4)
0,67 (4)
0,69 (1)
0,33 (2)
0
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0,33 (2)
0
0,17 (1)
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0
0,17 (1)
0,17 (1)
0,33 (2)
0,69 (1)
0,50 (3)
0
0,83 (5)
0
0,50 (3)
0,69 (1)
0,17 (1)
0

Obr. 1. Detekce delecí exonÛ BRCA1 genu metodou MLPA - v˘sledky
kapilární elektroforézy provedené na pﬁístroji ABI310 (Applied Biosystems).

BRCA1 P002 MLPA kit obsahuje 34 sond: 9 kontrolních sond rozeznávajících sekvence rÛzn˘ch chromozomÛ (oznaãeny „C“ ) a BRCA1 specifické sondy (exony BRCA1 rozeznávané specifick˘mi sondami jsou
oznaãeny ãísly; dva alternativní exony 1… 1A, 1B; exon 4 není pﬁítomen
u normálního BRCA1 transkriptu; s ohledem na velikost exonu 11 zaﬁazeny dvû sondy pro exon 11).
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Segregace s onemocnûním:
ano / ne (poãet rodin)

PrÛkaz aberantního sestﬁihu mRNA
(cDNA anal˘za)

ano (2)
Ano; pﬁedãasná terminace translace

Ano + zachováno malé mnoÏství normálního sestﬁihu !!!

ano (3), ne (1)
ne (2)
Ano; pﬁedãasná terminace translace
Ano; pﬁedãasná terminace translace
Ano; pﬁedãasná terminace translace

Ano; pﬁedãasná terminace translace
Ano; pﬁedãasná terminace translace
Ne; pouze normální transkript
ne (1)
ano (1), ne (1)

Obr. 2. V˘sledky MLPA v rodinû s ãast˘m v˘skytem karcinomu ovarií.

Metodou MLPA byla u dvou sestﬁenic s karcinomem ovarií nalezena delece ãásti exonu 11 a exonu 12 v BRCA1 genu. „Long-range“ PCR a následné sekvenování potvrdilo deleci 6561 bazí v pozici 34845 - 41405 genomové DNA (referenãní sekvence L78833).

Obr. 3. Pﬁíklad segregaãní anal˘zy u rodiny cz-026: sledovaná varianta c.172T>A / p.M18K.

Diskuse
Varianty neznámého v˘znamu
Varianta c.172T>A (p.M18K) v BRCA1 genu vykazuje
pozitivní segregaci ve dvou rodinách (Obr.3. - pﬁíklad provedené segregaãní anal˘zy) a nebyla nalezena v kontrolní
populaci. Vede k zámûnû nepolárního metioninu za polární
lysin ve vysoce konzervativní oblasti domény zinkového prstu BRCA1 proteinu. DÛsledkem mÛÏe b˘t zmûna terciální
struktury proteinu a moÏná porucha jeho funkce, mutace je
tedy pravdûpodobnû patogenní (9). V klinické praxi je v‰ak
pouÏití v˘sledkÛ strukturálního modelování jako dÛkazu
ponûkud sporné.
Varianta c.5075G>A (M1652I) v BRCA1 genu byla na základû alelov˘ch frekvencí a segregaãní anal˘zy vyhodnocena jako
polymorfismus, coÏ je v souladu s v˘sledky jin˘ch prací (10,
11). Také mezidruhové srovnání ukázalo, Ïe varianta
M1652I pﬁedstavuje wild-type variantu u jin˘ch druhÛ a byla
nalezena spoleãnû s patogenní mutací (12, 13).
Za polymorfismus lze nejspí‰ povaÏovat také variantu c.948516T>C v BRCA2 genu. Pﬁi cDNA anal˘ze nebyl prokázán
Ïádn˘ efekt této varianty na úrovni mRNA (8) a zároveÀ byla
nalezena u sledované kontrolní skupiny. Také ve ‰panûlské
populaci byla c.9485-16T>C varianta publikována jako s onemocnûním nesegregující polymorfismus (11).
Varianty c.5396+48_5396+59dup12 v BRCA1 genu,
c.10323delCins11 a c.9599A>T v BRCA2 genu se jeví na
základû segregaãní anal˘zy spí‰e jako polymorfismy. BRCA1
varianta c.5396+48_5396+59dup12 byla také popisována
v jin˘ch populacích jako polymorfismus detekovan˘ u zdrav˘ch kontrol (11, 14). BRCA2 varianta c.10323delCins11
vyvolá posun ãtecího rámce a následn˘ vznik stop kodonu
v pozici 3370, coÏ je aÏ za jadernou lokalizaãní sekvencí
BRCA2 proteinu. Lze tedy pﬁedpokládat, Ïe vliv na funkci proteinu je minimální, protoÏe zpÛsobuje ztrátu krat‰í ãásti proteinu neÏ v literatuﬁe popsaná nepatogenní varianta K3326X (15).
Varianta c.10323delCins11 byla publikována také v souvislosti s jin˘mi nádory a rovnûÏ byla klasifikována jako polymorfismus bez vlivu na nádorovou predispozici (16, 17).
Varianty s prokázan˘m aberantním sestﬁihem na mRNA úrovni:
BRCA1: c.4304G>A; BRCA2: c.703G>A, c.704-2A>G,
c.7235G>A, c.8983-1G>A a c.9346-2A>G lze oznaãit za patogenní, onemocnûní zpÛsobující mutace, protoÏe byl prokázán aberantní sestﬁih s dÛsledkem pﬁedãasné terminace translace a naru‰ení funkce proteinu. Prediktivní testování pﬁítomnosti tûchto
mutací jiÏ lze nabídnout pﬁíbuzn˘m postiÏen˘ch pacientÛ.
Ponûkud komplikovan˘ v˘sledek byl získán cDNA anal˘zou
varianty c.4794+1G>A v BRCA1 genu, kde byl kromû abe-

rantního sestﬁihu zachován v malém mnoÏství také transkript
normální. Patogenita c.4794+1G>A varianty tedy stále není
zcela prokázána a bude potﬁeba provést následné pomocné anal˘zy jako u jin˘ch neklasifikovan˘ch variant.
Intragenová pﬁeskupení BRCA1 genu
Delece ãi duplikace ãásti genu je ãastou pﬁíãinou mnoha
onemocnûní. Proto je metoda MLPA pro svou jednoduchost a rychlou dostupnost v˘sledkÛ v souãasné dobû ãasto pouÏívána ke stanovení relativního poãtu kopií exonÛ
v rÛzn˘ch genech: BRCA1/2 (rakovina prsu a vajeãníkÛ),
MLH1 a MSH2 (hereditární nepolypózní kolorektální
karcinom), DMD (Duchenneova muskulární dystrofie)
a jin˘ch. Zavedení metody na pracovi‰ti MOU umoÏnilo
detekci sekvenãní alterace v BRCA1 genu u dal‰ích témûﬁ
6% rizikov˘ch pﬁípadÛ.
MnoÏství intragenov˘ch pﬁeskupení v BRCA1 genu detekovan˘ch v ãeské populaci odpovídá v˘sledkÛm získan˘m
v Nûmecku (18), Francii (19) a Anglii (20). Podíl intragenov˘ch pﬁeskupení v Holandsku a v Itálii je podle v˘sledkÛ studií vy‰‰í, intragenové delece a duplikace zde tvoﬁí ãtvrtinu aÏ
tﬁetinu BRCA1 mutací (6, 21, 22). Je nepravdûpodobné, Ïe by
rozdíly v mnoÏství detekovan˘ch pﬁestaveb byly zpÛsobeny
metodologick˘mi odli‰nostmi, protoÏe uvedené studie vyuÏívaly stejného komerãního MLPA kitu. Pﬁíãinou bude pravdûpodobnû rozdíln˘ genetick˘ základ studovan˘ch populací a pﬁítomnost tzv. „founder“ mutací, které v urãit˘ch populacích
tvoﬁí vût‰inu detekovan˘ch pﬁestaveb (6).
Nûkteré typy delecí exonÛ BRCA1 genu zmiÀovan˘ch v této
práci byly v literatuﬁe popsány. Jedná se o delece exonÛ 1A1B-2 (4, 22, 23, 24), deleci exonÛ 18-19 a deleci exonu 20 (22,
25). Po pﬁesné charakterizaci detekovan˘ch delecí a bodÛ zlomu bude moÏné ﬁíci, zda jsou delece nalezené v ãeské populaci odli‰né od delecí popsan˘ch v jin˘ch populacích.
Závûr
V rámci molekulárnû genetického testování lze v klinické praxi vyuÏít pouze prokazatelnû patogenní - onemocnûní zpÛsobující - mutace, odli‰ení patogenních mutací od ne‰kodn˘ch
polymorfních variant má tedy velk˘ praktick˘ v˘znam pro
genetické poradenství, stejnû jako zavádûní nov˘ch, pﬁesnûj‰ích metod detekce sekvenãních variant a pﬁeskupení.
Práce podpoﬁena granty MZâR MZO 00209805 a IGA MZâR
NR/8213-3.
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