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Úvod
Karcinóm prostaty (KP) je druhým najčastejšie diagnostikovaným onkologickým ochorením na Slovensku, postihujúci mužský
urogenitálny systém, ktorého incidencia celosvetovo narastá. Príčiny vzniku KP nie sú známe, avšak medzi faktory zvyšujúce
riziko výskytu zaraďujeme napr. vek, rasovú príslušnosť, hladinu testosterónu, fajčenie, nesprávnu životosprávu, ale aj genetické
faktory.
Neznáme dedičné zložky KP sú považované za menej významné, avšak značne prispievajú k rozvoju agresivity, skoršiemu
nástupu a rozdielnemu priebehu KP. Cieľom tejto práce bolo identifikovať klinicky relevantné varianty v siedmych DNA
reparačných génoch pomocou novo-generačného sekvenovania DNA 50-tich pacientov s kastračne rezistentným KP.

Metódy
• Z periférnej krvi 50-tich pacientov s kastračne rezistentným KP sme sekvenovali sedem
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• Primárne sekvenačné dáta boli filtrované pomocou Enseml Variant Predictor.
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• Výskyt identifikovaných variant bol kontrolovaný pomocou Integrative Genomic Viewer.
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DNA reparačných génov na platforme Illumina (HiSeq).

• Klinický význam variant sme vyhľadávali v databázach ClinVar a Varsome.
• Dopad variant na funkciu proteínu sme verifikovali pomocou PolyPhen-2, SIFT a MutationTaster.
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Záver
V génoch BRCA1, PALB2, RAD51, RAD51C a RAD51D sa nám nepodarilo identifikovať varianty s možným patogénnym
významom, avšak v géne BRCA2 sme identifikovali doposiaľ nepublikovanú komplexnú heterogénnu mutáciu
c.10094_10095insGAATTATAT a p.Ser3366Ter, jeden patogénny frameshift variant p.Ile605AsnfsTer11, jeden missense variant
p.Gly2353Arg, a v géne RAD50 jeden patogénny frameshift variant p.Ser181PhefsTer7.
Výskyt identifikovaných variant s možným patogénnym významom bol v našom súbore pacientov ojedinelý. Tieto varianty majú
potenciál zmeniť funkciu proteínov a efektívnosť reparácie DNA u pacientov s kastračne rezistentným KP. Tieto zistenia vyžadujú
ďalšie skúmanie na funkčnej úrovni proteínov, aby sa objasnil ich vplyv na agresivitu metastatického KP.
Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod projektom č. APVV-15-0181..

