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• Poškodenie alebo mutácia v géne v zárodočnej bunke = 
"germinatívna mutácia." 
• Ak je  germinatívna mutácia zdedená, bude prítomná v  bunkách celého tela. 
• Mutácia, s ktorou sa nenarodíme, ale vznikne počas života = 
„získaná (somatická) mutácia." 
• Získané mutácie nie sú vo všetkých bunkách tela a neprenášajú sa na potomstvo. 

• Získané mutácie sa vždy podieľajú na vzniku nádoru.  
• Germinatívne mutácie sa uplatňujú iba v malom percente prípadov. 

• Tumor vzniká pri strate kontroly rastu. Ľudský genóm obsahuje rôzne typy génov, ktoré 
kontrolujú bunkový rast.
• Akumulácia viacerých mutácií v rôznych génoch v  časovom slede je potrebná na 
spôsobenie malignity
• Mutácie môžu byť spôsobené karcinogénnymi faktormi (z prostredia) alebo ako súčasť 
starnutia. 



Onkogény
= zmenené formy génov - proto-onkogénov. 
Proto-onkogény zodpovedajú za podporu bunkového rastu. 
Ak sú zmenené alebo zmutované -> onkogény
- Mutácie proto-onkogénov sú zvyčajne získané. (výnimkou môže byť mutácia v RET 
proto-onkogéne, ktorá je zdedená a spôsobí stav MEN II.)
- Postačuje mutácia jednej z dvoch kópií príslušného proto-onkogénu na spôsobenie 
zmeny  rastu buniek a vzniku nádoru. Preto onkogény sú "dominantné"

Tumor supresorové gény
= gény normálne prítomné v bunkách. Ak sú funkčné, tak kontrolujú procesy bunkového 
rastu a bunkovej smrti (apoptózy).
Ak je tumor supresorový gén zmutovaný, môže viesť ku vzniku nádoru.
- Obidve kópie špecifického nádorového supresora musia byť zmutované ... recesívne
- Mutácie tumor supresorových génov sú spravidla získané.
- Mutácia tumor supresorového génu môže byť aj zdedená. V takých prípadoch je 
zmutovaná jedna kópia tumor supresorového génu; mutácia druhej kópie génu (ktorá je 
potrebná ku zmene nádorového rastu) je potrebná ... second "hit„ (druhý zásah)
- Väčšina dedičných nádorov je spojených s tumor supresorovými génmi. 
- Väčšina mutácií v tumor supresorových génoch nie je zdedených.



DNA reparačné gény
počas bunkového delenia vytvára DNA v bunke kópiu alebo repliku seba samej. V tomto 
procese môže dôjsť ku chybám. 
Mismatch-repair gény sú DNA reparačné gény, ktoré naprávajú tieto prirodzene sa 
objavujúce sekvenčné chyby v DNA. Ak by sa také chyby objavili v tumor supresorových
génoch alebo proto-onkogénoch, mohlo by to viesť k nekontrolovanému rastu buniek a 
vzniku nádoru.
- Mutácie v DNA reparačných génoch môžu byť zdedené od rodičov alebo získané v 
priebehu času ako výsledok stárnutia a vplyvov prostredia.
- DNA reparačné gény potrebujú dve mutácie (obidve alely génového páru) aby sa mohol 
spustiť nádorový proces. Preto mismatch-reparačné gény sú "recesívne“
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genetické faktory nádorov
- získané informácie sa použijú na zaklasifikovanie nádoru do jednej z 

troch kategórií:

• sporadický nádor
osamotený výskyt nádoru vo vyššom veku sa klasifikuje spravidla ako 
"sporadický“

• familiálny nádor
početnejšie prípady nádoru v rodine ako by sa predpokladalo
- nie je jasná dedičnosť a nádor sa objaví vo veku zvyčajného výskytu
- mutácia jediného génu (dedičného nádoru), ktorá má zníženú 
penetranciu ... príbuzní majú mierne zvýšené riziko 

• dedičný nádor
Viacerí členovia rodiny majú jeden alebo príbuzný typ nádoru
- mladší ako priemerný vek (spravidla <50 r.)
- výskyt ľudí, ktorí mali dva alebo viac  oddelených nádorov ; napr.:
Ca hrubého čreva, nádor prsníka alebo viacpočetné nádory (dva alebo 

viaceré v jednom orgáne)
- autozomálne dominantná dedičnosť – dieťa má 50/50 šancu
- príčinná mutácia sa dá identifikovať, pred testovaním príbuzných



ONKOGÉNY

Dedičné mutácie onkogénov
Iba málo nádorových syndrómov je spôsobených zdedenou mutáciou proto-onkogénov, 
ktoré spôsobia aktiváciu onkogénu:
napr.: MEN2 je spôsobená vrodenou mutáciou génu RET. 

-> medulárny Ca štítnej žľazy, feochromocytóm a nervové nádory. 
napr.: dedičná mutácia génu KIT môže spôsobiť dedičný GIST (gastrointestinálny stromálny
tumor). 
napr.: dedičná mutácia génu MET môže spôsobiť dedičný papilárny karcinóm renálnych 
buniek.

Získané mutácie onkogénov
Väčšina nádor vyvolávajúcich mutácií onkogénov je získaných, nie zdedených. Tieto 
spravidla aktivujú onkogény nasledovne: 
- chromozómovými preskupeniami (rearrangements)
- duplikáciou génov
- bodovou mutáciou
Napr.: chromozómové translokácie môžu viesť k vytvoreniu fúzneho génu napr.: BCR-ABL, 
ktorý spôsobí chronickú myeloickú leukémiu (CML). 
Získané  mutácie aktivujúce KIT gén spôsobujú väčšinu prípadov gastrointestinálneho
stromálneho tumoru (GIST).



TUMOR SUPRESOROVÉ GÉNY
Tumor supresorové gény sú normálne gény, ktoré tlmia delenie buniek, opravujú chyby DNA 
alebo posúvajú bunky na zánik (proces známy ako apoptóza alebo programovaná smrť 
bunky). Keď tumor supresorové gény nepracujú správne, bunky môžu začať rásť 
nekontrolovane, čo môže viesť k nádorovému rastu. Rôzne tumor supresorové gény  sú 
známe, napr.:TP53 (p53), BRCA1, BRCA2, APC, and RB1.

Dedičné mutácie tumor supresorových génov
Zdedené abnormality tumor supresorových génov boli nájdené v niektorých familiálnych
nádorových syndrómoch. Spôsobujú niektoré typy nádorov, ktoré sa vyskytujú v rodinách. 
Napr.:  chybný APC gén spôsobuje familiálnu adenomatóznu polypózu (FAP), pri ktorej sa u 
ľudí tvoria stovky polypov hrubého čreva.



Familiálna adenomatózna polypóza:

autozomálne dominantná d.

germinatívna mutácia APC génu

>100 polypov, Ca do veku 40 r.



TUMOR SUPRESOROVÉ GÉNY

Získané mutácie tumor supresorových génov
Mutácie tumor supresorových génov boli zistené v mnohých nádoroch. Väčšina týchto 
mutácií je získaných, nie zdedených. 
Napr.: abnormality TP53 génu (ktorý kóduje p53 proteín) boli zistené vo viac ako polovici 
nádorov u ľudí. Získané mutácie týchto génov sa nachádzajú v širokej palete nádorov, 
vrátane pľúcnej, kolorektálnej a prsníkovej rakoviny. 
p53 proteín je súčasťou dráhy k apoptóze. Táto dráha sa spúšťa keď porušenú DNA nie je 
možné opraviť. Ak gén pre p53 nefunguje správne, bunky s porušenou DNA pokračujú v 
raste a delení. Po určitom čase to môže viesť k nádorovému rastu. 



Epigenetické mechanizmy v normálnych bunkách

Chromatín sa skladá z opakujúcich sa jednotiek - nukleozómov, ktoré sa skladajú zo 
146 bázových párov DNA omotaných okolo oktaméru štyroch jadier histónových
proteínov (H3, H4, H2A and H2B) 
Epigenetické mechanizmy, ktoré modifikujú chromatínovú štruktúru možno rozdeliť 
do 4 hlavných kategórií:

-DNA metylácia

-kovalentné (chemické) modifikácie histónov

-non-kovalentné mechanizmy 
(inkorporácia iných typov histónov a

remodeling nukleozómov)

-nekódujúce RNAs vrátane mikroRNAs (miRNAs)

Tieto modifikácie pôsobia spolu a regulujú fungovanie genómu reguláciou 
dosiahnuteľnosti a kompaktnosti genómu. 

- Regulujú spôsob, akým sa cicavčí genóm presadí v rôznych bunkových typoch 
(bunková identita), vývojových štádiách a chorobných stavoch, vrátane nádorov.



Kľúčové epigenetické procesy & spojivká k nádoru

= dedičné zmeny v génovej expresii ktoré sa objavia bez narušenia v DNA sekvencii
- Dva primárne a vzájomne prepojené epigenetické mechanizmy - DNA metylácia a 
kovalentné modifikácie histónov

DNA metylácia
DNA metylácia u ľudí sa vyskytuje skoro výlučne na CpG dinukleotidoch (cytozín pred 
guaninom) a väčšina CpG sekvencií v genóme je metylovaných rodinou DNA 
metyltransferázových enzýmov (DNMTs)
Metylácia:
- koncentrovaná v krátkych CpG-bohatých DNA úsekov nazývaných ‘CpG ostrovy’ a oblasti 
rozsiahlych repetitívnych sekvencií
- zasahuje 60% humánnych promótorových génov

... Spravidla represia transkripcie, zvyšuje genómovú stabilitu ...obmedzuje väzbu 
transkripčných faktorov



Chemické (kovalentné) modifikácie histónov

N-terminálové konce histónov môžu podliehať rôznym posttranslačným chemickým 
modifikáciám, vrátane metylácie, acetylácie, ubiquitylácii, sumoylácii a fosforylácii na
špecifických reziduách
- modifikácie histónov môžu viesť k:

- aktivácii alebo represii transkripcie v závislosti od toho aké rezíduá sú 
modifikované = a aký typ modifikácie sa uplatnil 

- acetylácia lyzínu súvisí s aktiváciou transkripcie
- metylácia lyzínu vedie k transkripčnej aktivácii alebo represii



Non-kovalentné mechanizmy
= rozloženie nukleozómov a histónové varianty

- zánik nukleozómu pred miestom začiatku transkripcie je spojený s aktiváciou génu
- oklúzia miesta transkripčného štartu v oblasti NFR (nucleosome free region)

vznikom nukleozómu je spojená s represiou génu

- inkorporácia histónových variantov (nucleosome remodelers), napr. H3.3 a H2A.Z, do
nukleozómov tiež ovplyvňuje nukleozómovú obsadenosť, a teda aj aktivitu génov

H2A.Z bráni DNA metylácii
ak je acetylovaný – aktívne gény
ak je ubiquitylovaný – heterochromatín (inaktivácia)



Aberantné preprogramovanie epigenómu v nádoroch

Nádorová transformácia (iniciácia, progresia...):
- genetické alterácie
- zmeny v epigenóme

 zmeny DNA metylácie
 modifikácie histónového zloženia 
 zmeny profilov expresie chromatín-modifikujúcich enzýmov

....... spravidla slúžia ako „second hit“ potrebný na nádorovú transformáciu

!!! epigenetické alterácie, tak ako genetické mutácie, sú 
mitoticky „dedičné“ a vyselektované v rýchlo rastúcej 
nádorovej populácii



DNA aberantná metylácia v nádoroch

•DNA hypometylácia na opakujúcich sa sekvenciách vedie ku zvýšenej genómovej 
instabilite umožňujúcej chromozomálne preskupenia:
-> imunodeficiencie, nádory....

•DNA hypometylácia môže viesť k aktivácii rast-podporujúcich génov (proto-onkogény):
-> R-Ras – karcinóm žalúdka; S-100 – kolorektálny karcinóm; 
-> strata imprintingu (loss of imprinting, LOI) v nádoroch: (Willmsov tu., kolorektálny
karcinóm, ... patologická bialelická expresia génu pre IGF2 rastový faktor). 

• DNA hypermetylácia prispieva ku kancerogenéze tlmením (silencing) tumor 
supresorových génov
-> Rb –retinoblastoma tumor supressor gén; p16; MLH1; BRCA1;
.... gény podieľajúce sa na rozvoji a progresii - vrátane DNA reparácie, bunkového 
cyklu, bunkovej adhézie, apoptózy a angiogenézy



miRNAs

- miRNA sú malé, 22 nt, ne-kódujúce RNA, ktoré regulujú génovú expresiu
posttranskripčným tlmením cieľových génov

- miRNA sú exprimované špecificky v príslušných tkanivách
(kontrolujú biologické procesy ako: proliferácia, apoptóza a diferenciácia)

- expresia miRNA môže byť regulovaná epigenetickými mechanizmami; miRNA môže 
taktiež modulovať epigenetické regulačné mechanizmy (DNA metyláciu, histónové
modifikácie)

miRNA ako tumor supresory
- miR-15 a 16 tlmia BCL2 ... downregulované v B-CLL
- let-7 tlmí onkogén RAS ... downregulovaná v pľúcnom karcinóme
- miR-127 tlmí BCL6 ... downregulovaná v prostatickom Ca, urotelovom Ca

miRNA ako onkogény
- miR-21 stimuluje PTEN ... upregulovaná v glioblastóme



• celkový pokles acetylácie histónov... H4-lyzin 16 (H4K16ac) a H4-lyzin 20 trimetylácia
(H4K20me3) ... spôsobené HDACs(histonové deacetylázy) -> vyvolá génovú represiu

HDACs = často nadexpresia v nádoroch
• zmeny metylácie histónov ... H3K9, H3K27 -> aberantné tlmenie génov v nádoroch

HMTs(histon metyltransferázy) nadexpresia: prostata, prsník (H3K27); 
pečeňový Ca (H3K9);

MLL (H3K9 HMT...chromozomalne translokacie)
• HDMs (histonové demetylázy), napr.: LSD1 (lysine specific HDM), môže mať 

aktivujúcu alebo aj represívnu funkciu
- therapeutická inhibícia ... prostata Ca, neuroblastóm

Zmeny histónových modifikácií v nádoroch


