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Úvod 
 
Personalizovaná medicína (PM) je medicínsky model starostlivosti, ktorý umožňuje 
prispôsobenie zdravotnej starostlivosti, liečby a diagnostických postupov vzhľadom 
k molekulárnej podstate ochorenia. V tomto modeli je často používané laboratórne testovanie 
zamerané na výber vhodných a optimálnych terapií založených na komplexnej molekulárno-
genetickej analýze. V oblasti onkológie je jedným z najdôležitejších aspektov identifikácia 
molekulárnych biomarkerov, ktoré sa využívajú na stanovenie prognózy a predikcie 
k inovatívnej biologickej liečbe (1,2,3). Tieto informácie o molekulárnej charakteristike  
jednotlivých nádorov pomáhajú  personalizovať a doplniť tradičné metódy ako tkanivová 
lokalizácia  a histológia nádoru. V súčasnej klinickej praxi PM sa na diagnostické účely 
používajú najmä  tzv. single gene based assays. Tento prístup je v súčasnosti postupne 
nahrádzaný masívnym paralelným sekvenovaním (MPS) (4). Analýza nádorovej DNA 
pomocou MPS nám umožňuje vytvoriť komplexný genomický profil tumoru pomocou 
simultánneho vyšetrenia desiatok až tisícov génov naraz.  Použitie komplexného panelu 
génov má taktiež na rozdiel od analýzy jednotlivých génov viacero výhod - umožňuje 
detegovať u jedného pacienta inzercie a delécie (indel), varianty v počte kópií – copy number 

variations (CNV), variácie jednotlivých nukleotidov aj mimo bežných hotspotov, RNA fúzie 
génov, mikrosatelitovú intabilitu (MSI status) a dokonca aj mutačnú nálož tumoru (TMB), 
ktorá má sľubné využitie v imunoterapii onkologických pacientov. (5). Cieľom tejto práce 
bolo stanovenie komplexného genomického profilu – complex genome profiling (CGP)  
pomocou panelu génov na úrovni 523 génov v DNA a 55 RNA fúzií. 
Na analýzu bola indikovaná  37-ročná pacientka s predominantne solídnym 
adenokarcinómom pľúc  s primárnym cieľom stanovenia fúzií NTRK (neurotrofické tyrozín 
receptor kinázy) génov s následnou terapiou TRK inhibítormi (inhibítory tropomyozín 
receptor kináz).  TRK proteínová rodina sa skladá z troch transmembránových proteínov – 
TrkA, TrkB a TrkC, ktoré sú kódované génmi NTRK1, NTRK2 a NTRK3. TRK proteíny sú 
exprimované prevažne v neurálnom tkanive a sú súčasťou dôležitých signálnych dráh 
zapojených v bunkovom raste a prežívaní.  Chromozómové prestavby NTRK génov môžu 
spôsobiť konštitutívnu aktiváciu alebo nadexpresiu TRK proteínov, čo potenciálne vedie ku 
karcinogenéze. (6). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Materiál a metódy 
 
Izolácia DNA a RNA 
DNA a RNA sme izolovali z nádorového tkaniva vo forme FFPE rezov, získaného  po 
chirurgickej resekcii tumoru. Na izoláciu sme použili komerčné sety odporúčané  na FFPE 
tkanivo – Maxwell® FFPE Plus DNA Kit (Promega) a Maxwell® RSC RNA FFPE Kit 
(Promega). Izolácia prebiehala v prístroji Maxwell® RSC Instrument (Promega) využitím 
paramagnetických guličiek. Koncentráciu a puritu nukleových kyselín sme stanovili pomocou 
spektrofotometru NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Koncentrácia nukleových kyselín > 40 
ng/µl bola na analýzu vyhovujúca. V prípade čistoty nukleových kyselín sme brali do úvahy 
pomery absorbancií A260/A280 a A260/A230 s vyhovujúcim výsledkom ~ 2. 
 
Príprava knižníc  
Na prípravu DNA a RNA knižníc z fixovaného FFPE tkaniva sme použili komerčný kit 
TruSight Oncology 500 Kit (Illumina) a postupovali podľa pokynov výrobcu. V prvom kroku 
sme prepísali RNA do cDNA pomocou reverznej transkripcie a náhodných hexamérov. DNA 
sme mechanicky fragmentovali na úseky dlhé 90 až 250 bp pomocou ultrazvuku 
na ultrasonifikátore Covaris. Získaným fragmentom sme opravili prečnievajúce konce 
a pridali adenín na 3‘ koniec. V ďaľšom kroku sme fragmenty označili pomocou 
adaptérových molekúl – SUA1 (short Universal Adapter1)  adaptérové molekuly pre RNA 
knižnice a UMI (Unique Molecular Indexes1) adaptérové molekuly pre DNA knižnice. Po 
prečistení knižníc od nezligovaných adaptérov sme k fragmentom pridali univerzálne 
indexové sekvencie pomocou amplifikácie univerzálnymi indexnými primermi (UP1-12), aby 
bolo možné následne vzorky odlíšiť po multiplexnej sekvenačnej reakcii pri demultiplexingu. 
Následne sme hybridizovali set oligonukleotidových sekvencií 55 génov k RNA knižniciam 
a 523 génových oligo k DNA knižniciach pripravených v predchádzajúcich krokoch. Po 
hybridizácii sme použili streptavidínové magnetické guličky na vychytanie („capture“) 
hybridizovaných prób, ktoré sú pevne naviazané k k targetovaným sekvenciám DNA a RNA 
knižníc. Tromi  premývaniami sme odstránili nenahybridizované nešpecifické sekvencie 
z magnetických guličiek.  Obohatenú („enrichment“) knižnicu sme eluovali z magnetických 
guličiek a pripravili druhé kolo hybridizácie. Pre dosiahnutie vyššej špecificity sa kroky 
hybridizácie, vychytávanie („capture“) a obohatenia („enrichment“) opakovali ešte raz. 
Obohatené knižnice sme následne amplifikovali a očistili čistiacimi guličkami. Po tomto 
kroku sme knižnice fluorimetricky kvantifikovali, kvalitu knižnice určili pomocou pristoja 
Bioanalyzer a knižnice sme normalizovali, aby bola zaistená uniformná reprezentácia pri 
analýze viacerých vzoriek súčasne. V poslednom kroku sme knižnice denaturovali a riedili na 
finálnu sekvenačnú koncentráciu. Vzorku sme sekvenovali pomocou analyzátora NextSeq 
550 (Illumina).  

Bioinformatická analýza dát  
Získané dáta vo formáte FASTQ boli analyzované pomocou softvéru CGW (PierianDx) a 
SOPHiA DDM® (Sophia Genetics).  

 
Klasifikácia nájdených variantov 
Nájdené varianty boli  pomenované podľa HGVS (Human genome variation society) (7), 
patogenicita variantov bola klasifikovaná na základe platných ACMG kritérií (8) a klinická 
signifikácia bola definovaná  podľa TIER kritérií (9). 



 
Výsledky 
 
U vyšetrovanej vzorky sme z tumorovej DNA a RNA pomocou molekulárno-genetických 
metód uskutočnili analýzu somatického panelu génov asociovaných s onkologickými 
ochoreniami. Podstatou molekulárno-genetickej diagnostiky je dôkaz somatických DNA 
variantov v 523 génoch, analýza fokálnej amplifikácie čiže aberácií počtu chromozómových 
kópií (somatické CNV), detekcia prítomnosti klinicky relevantných RNA fúzií v 55 génoch 
a analýza MSI a TMB statusu. 
 
 
Vo vzorke DNA a RNA izolovanej z tkaniva sme dokázali prítomnosť štyroch potenciálne 
klinicky signifikantných variantov podľa klasifikácie TIER v génoch BARD1 (IIC), BRCA2 

(IIC), FGFR4 (IID) a MET (IIC). Podľa ACMG kritérií sú dva z týchto variantov patogénne 
a dva sú varianty s neznámym efektom – VUS (variant of unknown significance). Zhrnutie 
nájdených variantov môžete vidieť v  Tab. 1. 
 
 

Tab. 1 Indentifikované potenciálne signifikantné somatické varianty. VAF – frekvencia alel s variantom;  
VUS – variant s neznámym efektom. 
 

Vo vzorke DNA a RNA izolovanej z  tkaniva sme nedokázali prítomnosť žiadnej fúzie 
vrátane fúzie génov  NTRK1, NTRK2, NTRK3.  

V RNA vzorke sme nepotvrdili žiadne somatické CNV. 

Vo vzorke DNA izolovanej z tkaniva sme detegovali MSS (Microsatellite stable) status – 
4,63 % a nízke TMB 3,14 mutácií/MB (TMB skóre menej ako 5 – nízke TMB, skóre 5-19 - 
stredné TMB, skóre viac ako 19 - vysoké TMB). 
.  
Variant c.1061C>A; p.(Ser354*) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa 
nachádza v exóne 4 génu BARD1. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny variant (2x). 
Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG a TIER) klasifikujeme tento variant ako 
patogénny resp. variant s potenciálnou klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER kritérií. 

Variant c.2025_2026del; p.(Cys676Phefs*2) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového 
tkaniva sa nachádza v exóne 11 génu BRCA2. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny 
variant (4x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG a TIER) klasifikujeme tento 
variant ako patogénny resp. variant s potenciálnou klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER 
kritérií. 

Gén 
HGVS 
cDNA 

nomenklatúra 

HGVS 
proteínová 

nomenklatúra 
VAF 

TIER klasifikácia 
somatických 

variantov 

ACMG 
klasifikácia 

BARD1 c.1061C>A p.(Ser354*) 10,9% IIC 
Patogénny 

variant 

BRCA2 c.2025_2026del p.(Cys676Phefs*2) 53,4% IIC 
Patogénny 

variant 

FGFR4 c.1162G>A p.(Gly388Arg) 62,7% IID VUS 

MET c.2962C>T p.(Arg988Cys) 57,5% IIC VUS 



 
Variant c.1162G>A; p.(Gly388Arg) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa 
nachádza v exóne 9 génu FGFR4. V databáze ClinVar je uvedený ako patogénny variant (1x) 
aj ako variant s neznámym efektom (1x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií (ACMG 
a TIER) klasifikujeme tento variant ako variant s neznámym efektom resp. variant 
s potenciálne klinickou signifikáciou (IID) podľa TIER kritérií. 
 
Variant c.2962C>T; p.(Arg988Cys) analyzovaný zo vzorky DNA nádorového tkaniva sa 
nachádza v exóne 14 génu MET. V databázach ClinVar a LOVD je uvedený ako 
pravdepodobne patogénny variant (1x), variant s neznámym efektom (4x), pravdepodobne 
benígny variant (10x) aj ako benígny variant (3x). Podľa medzinárodne akceptovaných kritérií 
(ACMG a TIER) klasifikujeme tento variant ako variant s neznámym efektom resp. variant 
s potenciálne klinickou signifikáciou (IIC) podľa TIER kritérií. 
 
Diskusia 
 
Chromozómové prestavby/fúzie zahŕňajúce gény NTRK1, NTRK2 a NTRK3 sa vyskytujú 
približne v 0,1-2 % všetkých solidných tumorov (10) pričom s vyššou frekvenciou napríklad 
v tumoroch pľúc, hlavy a krku, štítnej žľazy, malígneho melanómu a dokonca aj v niektorých 
zriedkavých onkologických ochoreniach akými sú napríklad sekrečný karcinóm prsníka alebo 
sekrečný prsníkový analóg karcinómu slinnej žľazy (11,12). Tieto fúzie vznikajú, keď sa 3’ 
koniec jedného z NTRK génov  translokuje na 5’ koniec iného génu, čo má za následok 
konštitutívnu expresiu TRK proteínov a potenciálne malígnu transformáciu zdravých buniek. 
Práve kvôli spomínanej onkogénnej aktivite figurujú NTRK gény aj ako potenciálny cieľ pre 
terapiu pomocou TRK inhibítorov (13), ktoré sú asociované s vysokou efektivitou (>75%), čo 
vyzdvihuje dôležitosť klinických vyšetrení NTRK fúzií (14).  

Pacientka s adenokarcinómom pľuc bola indikovaná na  molekulárno-genetickú analýzu 
veľkého somatického panelu génov s cieľom potvrdenia potenciálnej liečby NTRK 
inhibítormi. NTRK fúzie neboli dokázané, z čoho vyplýva, že pacientke nie je možné na 
základe uvedeného testovania odporučiť liečbu NTRK inhibítormi. Rozsah analýzy však 
poskytol komplexný genomický profil nádoru, ktorý bude možné zohľadniť pri budúcom 
manažmente.  
 
Imunoterapia je v súčasnosti jednou z najúčinnejších terapií onkologických ochorení. Princíp 
imunoterapie využíva predpoklad, že hypermutované nádory produkujú zvýšený počet 
neoantigénnych proteínov, ktoré vedú k ich zvýšenej imunogenicite. Inhibítory imunitných 
kontrolných bodov – immune checkpoint inhibitors (ICI), zahŕňajúce vysoké dávky IL2 
a protilátok blokujúcich receptory (PD-1) a ligandy (PD-L1) programovanej smrti-1   
preukázali výrazné zlepšenie stavu vo viacerých typoch solidnych tumorov (15). Tento efekt 
však nebol dosiahnutý u všetkých pacientov, čo naznačuje potrebu využitia ďalších 
prediktívnych biomarkerov, ktoré by umožnili selekciu vhodných kandidátov na ICI terapiu.  
Jednou z možností identifikácie vhodných kandidátov na ICI liečbu je tzv. mutačná nálož 
tumoru. TMB je charakterizovaná ako počet nesynonymných somaticky kódujúcich mutácii 
v tumore, a je udávaná ako počet takýchto mutácií na 1 megabázu. TMB je možné určiť  
dobre navhrnutými panelmi génov s dostatočným pokrytím, medzi ktoré patrí aj TSO 500. 
Zvýšené hodnoty TMB sú spájané so zvýšenou prítomnosťou neoantigénov a teda 
s potenciálne  zvýšenou odpoveďou na imunoterapiu. Vo vyšetrovanej vzorke DNA 
izolovanej z tkaniva sme detegovali nízke TMB – 3,14 mutácií/MB a stabilný mikrosatelitový 
status – MSS, ktorý je taktiež používaný ako predikcia efektivity imunoterapie. V prípade 



výsledkov testovania našej pacientky sledky však nenaznačujú potenciálny benefit 
imunoterapie pre túto pacientku. 
 
Dokázaný variant c.1061C>A; p.(Ser354*) v géne BARD1 spôsobuje predčasné začlenenie 
STOP kodónu, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku skráteného alebo nefunkčného proteínu. 
Podľa ACMG a TIER kritérií ide o patogénny variant resp. variant s  potenciálnou klinickou 
signifikáciou. Zárodočné patogénne variantu génu BARD1 sú spájané s hereditárnou formu 
rakoviny prsníka (16). 
 
 Druhým identifikovanýmvariantom, ktorý je podľa ACMG a TIER kritérií patogénnym 
variantom resp. variantom s  potenciálnou klinickou signifikáciou je c.2025_2026del; 
p.(Cys676Phefs*2) v géne BRCA2. Tento variant spôsobuje predčasné začlenenie STOP 
kodónu  a predpokladá sa že vedie k vzniku skráteného alebo nefunkčného proteínu.  Daný 
variant sa vo vzorke DNA nádorového tkaniva vyskytoval vo frekvencii 53,4%, čo 
nasvedčuje, že by sa mohol vyskytovať aj na germinatívnej úrovni, avšak tento predpoklad by 
musel byť potvrdený analýzou DNA z periférnej krvi. Patogénne varianty génu BRCA2 
zvýšujú riziko vzniku tumorov prsníka, ovárií, pankreasu, prostaty a žalúdka (17,18). 
 
 
Následne sme zistili, že vyšetrovaná pacientka bola v minulosti indikovaná na genetické 
vyšetrenie zamerané na testovanie germinatívnych mutácii v génoch asociovaných 
s dedičnými formami rakoviny prsníka. Pacientke bol dokázaný rovnaký germinatívny 
patogénny variant v géne BRCA2.. Prítomnosť patogénnych variantov v génoch BRCA2 
a BARD1 (BRCA1 associated ring domain protein 1) poukazuje na možnosť, že pôvodným 
miestom vzniku nádoru mohol byť práve prsník, odkiaľ nádor sekundárne metastázoval do 
pľúc.  

Ďalšie dva dokázané varianty c.1162G>A; p.(Gly388Arg) a c.2962C>T; p.(Arg988Cys) sa 
v nádorovom tkanive pacientky nachádzali vo vysokom zastúpení (62,7 a 57,5%), čo môže 
naznačovať ich germinatívny pôvod. Podľa ACMG a TIER kritérií ide o varianty s neznámym 
efektom resp. o varianty s potenciálne klinickou signifikáciou,  
 
Komplexný genomický profil nádoru onkologických pacientov umožňuje nastavenie cielenej 
personalizovanej terapie a následnej zdravotnej starostlivosti prispôsobenej k pacientovým 
individuálnym charakteristikám a je výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe 
onkologických chorôb.  
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