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Úvod  

Podľa najaktuálnejšej celosvetovej štatistiky GLOBOCAN 2020 uverejnenej medzinárodnou 
agentúrou pre výskum rakoviny, ktorá sa zaoberá odhadmi incidencie a mortality nádorových 
ochorení, je nádorové ochorenia prsníka z hľadiska incidencie najčastejšie diagnostikovaným 
typom nádorového ochorenia. Incidencia vyše 2 a štvrť milióna novodiagnostikovaných prípadov 
predstavuje až 11,7% všetkých prípadov rakoviny. Ak berieme do úvahy obe pohlavia, mortalita 
na nádorové ochorenie prsníka sa nachádza celosvetovo na piatej priečke a tvorí pri celkovom 
počte necelých 685 tisíc, takmer 7% prípadov úmrtí na nádorové ochorenie. Ak zvážime mortalitu 
len u ženskej formy tohto ochorenia, zistíme že mortalita na rakovinu prsníka je na prvom mieste 
(1), pričom je značný rozdiel medzi prežívaním vo vyspelých (80% prežívanie) a rozvojových 
krajinách (40% prežívanie) (4). Ak porovnáme výsledky štatistiky s výsledkami GLOBOCAN 
2018 a GLOBOCAN 2012 zistíme, že došlo k výraznému nárastu incidencie ako aj mortality (Graf 
1) (2,3). Nárast incidencie je okrem zlepšených skríningových metód zapríčinený najmä nárastom 
obezity, znížením fyzickej aktivity a tiež zmenou reprodukčného správania, ktoré značnou mierou 
prispievajú ku vzniku nádorových ochorení (3).  

 

 
Graf 1. Incidencia a mortalita nádorového ochorenia prsníka pre roky 2012,2018,2020 podľa celosvetovej 
štatistiky GLOBOCAN (1,2,3) 
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Najúčinnejším krokom pre skorý záchyt a znižovanie mortality je účinný skríning, ktorý sa 
najčastejšie vykonáva palpačným samovyšetrením a mamografiou (5). Samotná diagnostika 
rakoviny prsníka je založená na palpačnom vyšetrení a tradičných zobrazovacích metódach ako sú 
ultrasonografia a bilaterálna mamografia. Na základe výsledkov zobrazovacích metód, nasleduje 
patologické vyšetrenie, ktorého princíp spočíva na vyšetrení tkaniva odobratého biopsiou (6). 
Primárne je pri nádorovom ochorení prsníka vykonané histologické vyšetrenie tkaniva. Pre lepšie 
stanovenie prognózy ochorenia a charakterizáciu subtypov nádoru ako aj predikciu odpovede na 
terapiu je vykonávaná imunohistochémia, ktorá umožňuje analýzu prítomnosti vybraných 
vnútrobunkových proteínov ako aj štruktúr na povrchu bunky. Esenciálne sú vyšetrované pri 
imunohistochémii estrogénový a progesterónový receptor a biomarkery HER2, Ki67 a p53 (7). 
Bioamarkery, ktoré sú rutinne využívané v klinickej praxi však neumožňujú vystihnúť 
komplexnosť rakoviny prsníka, pričom podrobnejšie rozdeľovanie nádorov do subtypov je 
významné pre stanovenie prognózy a tiež pre predikciu úspešnosti prípadnej cielenej terapie. 
Analýza génovej expresie nádorového tkaniva môže značne ovplyvniť správne zaradenie subtypu 
a tým ovplyvniť terapiu pacienta (8). Molekulárna analýza genómu tumoru zaznamenala v 21. 
storočí značný progres, takže pacientom s rakovinou prsníka je ponúkaná efektívnejšia 
individualizovaná terapia na základe analýzy sofistikovanejších molekulárnych markerov (9). 
Práve preto je dôležité sa v súčasnosti fokusovať na detailnejšie poznanie podstaty nádorového 
ochorenia u každého pacienta, s cieľom optimalizovať terapiu pre čo najlepší výsledok. Preto sme 
sa rozhodli analyzovať vzorky slovenských pacientov s nádorovým ochorením prsníka s cieľom 
poukázať na spektrum mutácií prítomných v nádorovom tkanive a tiež možné využitie týchto 
poznatkov v reálnej klinickej praxi. Analýza mutačného spektra má tiež význam pri objavovaní 
nových mutácií v génoch asociovaných so vznikom rakovina prsníka pre účely ich anotácie čo sa 
týka ich patogénnosti (10).  

Materiál a metódy 

Pre účely tejto práce sme použili vzorky nádorového tkaniva prsníka, odobraté počas operácie 
a následne uskladnené v tekutom dusíku. 

Pri práci sme použili tieto chemikálie:  

Agilent High Sensitivity DNA Kit, (Agilent Technologies) 

DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN) 

EtOH  

Kit SureSelectQXT (Agilent Technologies) 

MiSeq Reagent Kit v3 (Illumina) 

NaOH  

Qubit R  dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen) 

Nádorové tkanivo sme na začiatok homogenizovali pomocou mažiara v tekutom dusíku v trecích 
miskách. DNA sme potom izolovali z nádorového tkaniva pomocou kitu DNeasy Blood & Tissue 
Kit. Kvalitu izolácie a prípadné znečistenie organickými látkami a proteínmi sme si overili 



zmeraním koncentrácie nukleových kyselín pomocou spektrofotometra NanoDrop 1000. DNA 
knižnicu pre účely sekvenovania sme si pripravili použitím kitu na prípravu knižníc SureSelectQXT, 
ktorý umožňuje vychytanie a obohatenie úsekov analyzovaných génov, ktoré sme si zvolili na 
základe publikácie Lawrence et al. (2014). Následne sme si kvalitu vytvorenej DNA knižnice 
stanovili prístrojom Agilent 2100 Bioanalyzer pričom sme použili kit Agilent High Sensitivity 
DNA Kit. Kvantitu dvojvláknovej DNA vo vytvorenej DNA knižnici sme overili fluorimetrom 
Qubit 2.0 pomocou kitu Qubit® dsDNA HS Assay Kit. Analyzované vzorky sme podrobili 
sekvenovaniu pomocou sekvenátora Illumina MiSeq s využitím kitu MiSeq Reagent Kit v3. Po 
bioinformatickom spracovaní sme identifikované patogénne varianty vo vzorkách následne 
analyzovali.  

Výsledky 

Na základe analýzy výsledkov sme po osekvenovaní DNA vybraných génov detegovali množstvo 
mutácií v génoch, ktoré sú asociované so vznikom nádorového ochorenia prsníka. Z hľadiska 
patogénnosti sme identifikovali rôzne druhy variantov avšak našim hlavným cieľom bolo 
analyzovať patogénne (P) a pravdepodobne patogénne (LP) varianty v nami vybraných génoch. 
Kvôli prehľadnosti neuvádzame identifikované benígne, pravdepodobne benígne a tiež varianty 
s neznámou funkciou. Okrem toho bolo našim cieľom porovnať výsledky nami realizovanej 
analýzy s výsledkami väčších štúdií. Spolu sme identifikovali 55 P a LP variantov (Tabuľka 1, 
Graf2). Najviac takýchto variantov sme detegovali v géne TP53 a to až 17. Nasledoval gén 
PIK3CA, v ktorom sme objavili spolu 14 variantov. V géne BRCA2 a v géne GATA3 sme 
identifikovali po 4 varianty. Okrem toho sme v génoch CDH1 3,  BRIP1 a PTEN identifikovali po 
2 varianty. V génoch ATM, BARD1, BRCA1, CDKN1B, GNPTAB, KRAS, NF1, PIK3R1 a RUNX1 
sme detegovali len po jednom P resp. LP variante. V 7 vzorkách sa nám nepodarilo identifikovať 
patogénne alebo pravdepodobne patogénne varianty  v nami analyzovaných génoch. 

Tabuľka č. 1 Detegované patogénne (P) a pravdepodobne patogénne (LP) varianty vo vzorkách 
nádorového tkania prsníka (KV – klasifikácia variantu) 

 



 



 
 

 

 
Graf 2. Percentuálne zastúpenie variantov detegovaných v jednotlivých génoch pri našej analýze.  
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Diskusia 

Vzhľadom na fakt, že rakovina prsníka je v súčasnosti najčastejšie diagnostikovanou rakovinou, je 
potrebné neustále rozvíjať nové prístupy v skríningu a tiež diagnostike. Analýza mutačného profilu 
pacienta pomocou NGS môže pomôcť v prípade stanovenia prognózy ochorenia a tiež pri nastavení 
efektívnejšej liečby v rámci personalizovanej medicíny a to s ohľadom na konkrétny subtyp nádoru 
prípadne až na úrovni konkrétneho patogénneho variantu. Hoci sme v našom výskume analyzovali 
len 55 vzoriek nádorového tkaniva prsníka, porovnali sme nami získané výsledky s inými štúdiami 
z hľadiska frekvencie výskytu patogénnych a pravdepodobne patogénnych variantov 
v jednotlivých génoch.  
V rámci tumor supresorového génu TP53 sme identifikovali 17 P a LP variantov (ďalej už len ako 
varianty), čo je 30,3% všetkých identifikovaných variantov. Ak to porovnáme s frekvenciou 
v rámci štúdie od Silwal-Pandit a kol. (11), kde v rámci analýzy identifikovali 28,3%, je možné 
povedať že frekvencia v rámci našej analýzy je podobná. Mierna odchýlka môže byť zapríčinená 
veľkosťou súboru pacientov v našej analýze.  
Mutácia génu PIK3CA, ktorého produktom  je proteín PI3K, je druhá najčastejšie sa vyskytujúca 
v prípade vzniku rakoviny prsníka. V našej analýze sme v rámci daného génu identifikovali 14 
variantov, čo predstavovalo 25% všetkých identifikovaných variantov. Naše výsledky korelujú 
s výsledkami štúdie Saal a kol. (12), kde identifikovali dané varianty v 26% analyzovaných 
vzoriek.  
Zastúpenie variantov v géne BRCA2, ktorý je spolu s génom BRCA1, často spájaný najmä 
s dedičnou formou rakoviny prsníka a zlou prognózou, bolo 7,2% v rámci všetkých variantov, 
zatiaľ čo v štúdii od Winter a kol. (13) identifikovali varianty v 5,8% vzoriek.  
Rovnaký počet variantov a teda aj percentuálne zastúpenie (7,2%) sme identifikovali aj v géne 
GATA3, ktorý je spájaný najmä s luminálnym subtypom rakoviny prsníka. V tomto prípade 
pozorujeme miernu odchýlku od analýzy The Cancer Genome Atlas Network (14), kde 
identifikovali varianty v 10,7% analyzovaných vzoriek. Príčinou miernej odchýlky môže byť 
samotné zastúpenie luminálnych podtypov rakoviny prsníka v nami analyzovaných vzorkách.  
V géne CDH1 sme identifikovali v rámci našich vzoriek 5,4% variantov. Odchýlka 1% oproti práci 
Lawrence a kol. (15), kde identifikovali varianty v danom géne v 6,4% vzoriek, môže byť, ako už 
bolo spomenuté, zapríčinená malou skupinou pacientov v našej analýze. Všeobecne výskyt 
variantov v tomto tumor supresorovom géne je spájaný so zlou prognózou a tvorbou metastáz.   
Varianty v géne PTEN boli v analýze Lawrence a kol. (15) identifikované v 3,5% vzoriek, čo 
koreluje s percentuálnym zastúpením v našej analýze, kde frekvencia predstavovala 3,6%. 
Zaujímavosťou je, že patogénne varianty tohto génu sú spájané so vznikom Cowdenovho 
syndrómu, u ktorého je riziko vzniku nádorového ochorenia prsníka veľmi vysoké.  
Varianty v géne BRIP1 sme detegovali v 2 vzorkách, čo predstavuje 3,6%. Nami identifikované 
varianty sú však len zriedkavo v publikáciách vyskytujú v súvislosti s rakovinou prsníka. 
Percentuálne zastúpenie variantov v géne BRCA1 bolo 1,8%, čo je v porovnaní so štúdiou Winter 
a kol. (13), kde identifikovali varianty v 5,5% vzoriek len približne tretina. Príčinou môže byť nižší 
podiel pacientov s dedičnou formou rakoviny prsníka v našej analýze a tiež malá skupina 
analyzovaných pacientov.  
V géne RUNX1, ktorý je spájaný so vznikom luminálneho subtypu rakoviny prsníka, sme 
identifikovali varianty v 1,8% vzoriek, čo je o niečo menej ako v štúdií Lawrence a kol. (15), kde 
detegovali varianty daného génu v 2,8% vzoriek tkaniva rakoviny prsníka. 
V génoch ATM, BARD1, CDKN1B, GNPTAB, KRAS, NF1, PIK3R1 sme v rámci našich vzoriek 
detegovali po 1 variante v každom géne. Výskyt konkréte identifikovaných variantov v rámci našej 



analýzy je však popísaný v súvislosti s mnohými nádorovými ochoreniami a ich výskyt pri 
rakovine prsníka nie je typický. 
V rámci práce sme sa snažili poukázať na to, že metóda NGS je vhodnou alternatívou ku 
diagnostickým metódam analýzy nádorového tkaniva využívaným v súčasnosti. Výhodou tejto 
metódy je úspora nákladov s prihliadnutím na veľké množstvo informácií o mutačnom profile 
pacienta, ktoré takouto analýzou získame a tiež časová úspora, ktorá je v prípade onkologických 
ochorení z hľadiska nasadenia liečby dôležitá. Keďže je rakovina prsníka značne heterogénne 
ochorenie, s inter- ako aj intratumorovou heterogenitou, ktorá môže do značnej miery ovplyvniť 
úspešnosť terapie, a konvenčná biopsia nemusí zachytiť všetky typy buniek s rozdielnymi 
mutáciami, je dôležité aby sa využívali najmä prístupy, ktoré umožnia zachytiť celé spektrum 
genetických mutácii nádoru. Preto je potenciál využitia metódy NGS do budúcnosti aj pri metóde 
tzv. tekutej biopsie, ktorá využíva analýzu buniek, prípadne fragmentov DNA z krvi uvoľňovaných 
z nádoru. Táto neinvazívna metóda umožňuje analyzovať komplexný mutačný profil nádoru, 
sledovať progres ochorenia v čase a tiež úspešnosť terapie ochorenia (10).  

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
pre projekt: Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu 
v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom , kód ITMS: 
313011V578, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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