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Opis
Vynález sa týka neinvazívnej metódy na diagnostiku adenokarcinómu alebo jeho
prekurzorových lézií, najmä rakoviny vaječníkov (OC) alebo endometria (EC), u pacientiek
prostredníctvom analýzy buniek uvedeného subjektu, súpravy na diagnostiku rakoviny
vaječníkov alebo rakoviny endometria alebo ich prekurzorových lézií a metód skríningu.
Doterajší stav techniky
Epidemiológia, klasifikácia, patogenéza, prognóza OC a EC
OC je hlavnou príčinou úmrtia na gynekologické nádory v západných civilizovaných
krajinách, pričom odhadovaná prevalencia v Európe a USA je 752 600 v roku 2007 a 59 828
úmrtí ročne. Liečenie a prežitie pacientov závisí primárne od štádia ochorenia. Zo všetkých
pacientov s OC je diagnostikovaných iba 25% v ranom štádiu, kým je nádor obmedzený na
panvu. V týchto prípadoch je päťročná miera prežitia 80% až 90% a ochorenie sa často môže
liečiť kombináciou chirurgického zákroku a chemoterapie a čoraz častejšie sa označuje ako
typ I OC. Bohužiaľ, takmer 75% postihnutých žien sa dostáva do štádia ochorenia s
metastatickým rozšírením v brušnej dutine alebo v retroperitoneálnych lymfatických uzlinách
v čase diagnostiky; päťročná miera prežitia klesá na 19% -32% v prípade pokročilého
ochorenia, napriek maximálnej chirurgickej námahe a kombinovanej chemoterapii. Tento tzv.
typ II OC je najsmrteľnejšou rakovinou u žien, ešte agresívnejšou ako rakovina pľúc.
(Altekruse S.F. et al., 2007, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007/(eds). SEER Cancer
Statistics Review, 1975-2007, Národný onkologický ústav. Bethesda, MD, na základe
predloženia údajov SEER v novembri 2009, uverejnených na webovej stránke SEER v roku
2010; GLOBOCAN 2008, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny, uverejnená na
webovej stránke Globocan, 2010, http://globocan.iarc.fr/factsheets/cancers/prostate.asp. Goff
B. et al. (2010). www.uptodate.com).
Patológovia v súčasnosti používajú klasifikačné systémy založené na morfológii na rozdelenie
OC a EC na hlavné podskupiny vzhľadom na stupeň diferenciácie (stupeň nádoru) a
histologický podtyp (napr. serózny, endometrioidný, číry alebo mucinózny).
Cho (Arch Pathol Lab Med., 2009, 133(11): 1775-81) opisuje nový model na klasifikáciu
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nádorov vaječníkov, v ktorom sú povrchové epiteliálne nádory rozdelené do dvoch širokých
kategórií označených ako nádory typu I a typu II na základe ich modelu progresie nádoru a
molekulárnych genetických zmien. Nádory typy I zahŕňajú serózny karcinóm nízkeho stupňa,
endometrioidný karcinóm nízkeho stupňa, a podskupinu karcinómov jasných buniek a
mucinózny karcinóm, ktoré sa postupne rozvíjajú z dobre známych prekurzorov. Nádory typy
II sú vysokého stupňa a takmer vždy sa pri prezentácii rozšírili za vaječníky. Karcinómy typu
II zahŕňajú serózny karcinóm vysokého stupňa, endometrioidný karcinóm vysokého stupňa,
nediferencovaný karcinóm, pravdepodobne niektoré číre bunkové karcinómy a mucinózne
karcinómy a malígny zmiešaný mezodermálny nádor (karcinosarkóm). Karcinómy typu II sa
pravdepodobne rýchlo vyvíjajú, šíria sa skoro v klinickom priebehu, nepostupujú postupne
(stupeň I až IV) a sú veľmi agresívne. Na rozdiel od nádorov typu I sa predpokladá, že nádory
typu II nemajú morfologicky rozoznateľné prekurzorové lézie predtým, než sa našli vo
vajíčkovodoch.
Gross a kol. (Journal of Oncology 2010, článok ID 126295, doi: 10.1155/2010/126295)
opisujú štúdiu na identifikáciu prekurzorových lézií OC a EC a podporujú pojem pôvodu pre
serózny OC vo vajíčkovode. Prekurzorová lézia OC vo vajíčkovode sa nazýva serózny
tubálny intraepiteliálny karcinóm (STIC). Gross a kol. tiež našli veľmi podobné prekurzorové
lézie v endometriu a podobne ako v prípade vajcovodu ich opísali ako serózny endometriálny
intraepiteliálny karcinóm (SEIC).
Dubeau (Lancet Oncol., 2008, 9(12): 1191-7) tvrdí, že veľká časť nádorov ovariálnych
epitelov, karcinómov vajíčkovodov a peritoneálnych karcinómov má rovnakú povahu a mohla
by sa považovať za jedinú chorobnú entitu.
EC - karcinóm výstelky maternice - je najčastejšou gynekologickou malignitou v západných
civilizovaných krajinách; v USA sa ročne diagnostikuje približne 42 160 prípadov a vyskytuje
sa 7780 úmrtí. Našťastie väčšina prípadov je diagnostikovaná v počiatočnom štádiu, keď
samotný chirurgický zákrok môže byť vhodný na liečbu. Päťročné miery prežitia
lokalizovaných, regionálnych a metastatických ochorení predstavujú 96, 66 a 24% (Jemal A. a
kol. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59:225).
Typ I EC je estrogénne závislý a spojený so stavmi, ktoré zvyšujú hladinu estrogénu.
Prekurzorová lézia, atypická hyperplázia endometria, je dobre opísaná. Je to histológia
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endometrií, vo väčšine prípadov dobre diferencovaná, zvyčajne diagnostikovaná v
počiatočnom štádiu kvôli nepravidelnému krvácaniu, a preto má dobrú prognózu. Typ II ES
nie je estrogénne závislý a histológie vysokej kvality endometroidov alebo seróznych alebo
jasných buniek. Na rozdiel od rakoviny typu I je veľká väčšina najmä seróznych karcinómov
vysoká, ovplyvňuje postmenopauzálne ženy, nemá včasné príznaky, diagnostikuje sa v
pokročilom štádiu, správa sa viac ako OC a má veľmi zlú prognózu.
Klinická prezentácia a diagnostické spracovanie podozrivých OC a EC
Bohužiaľ, väčšina pacientiek s epiteliálnym OC alebo EC, najmä sérovými karcinómami
alebo karcinómami typu II, vykazuje len málo alebo žiadne príznaky až do úplného
metastázovania ochorenia. Nedostatok skorých symptómov a absencia spoľahlivého
skríningového testu na skoré zistenie ochorenia vedú k diagnostikovaniu žien po rozšírení
ochorenia nad vaječníky alebo maternicu a k zlej prognóze. Z týchto dôvodov existuje jasná
medicínska potreba skoršej diagnostiky serózneho typu II EC a OC vo vysokom stupni.
Okrem toho môže detekcia STIC a SEIC dokonca viesť k prevencii serózneho typu II EC
a OC vo vysokom stupni.
Nepravidelné krvácanie ako hlavný symptóm ES sa bežne vyšetruje odobraním vzorky z
endometria a následným vyšetrením vzorky tkaniva pod mikroskopom. Endometriálna biopsia
môže byť vykonaná ako procedúra realizovaná v ordinácii, a to zasunutím spekula do vagíny
a vložením malej ohybnej plastovej rúrky cez kŕčok maternice a do maternice. Malé množstvo
endometria sa môže nasať cez rúrku na histologické vyšetrenie. Prípadne môže žena
podstúpiť invazívnejší postup nazývaný "dilatácia a kyretáž" zahŕňajúci dôkladné odbery
vzorky endometria. To umožňuje diagnostiku skorého štádia t y p u I a z v y č a j n e
endometriálneho karcinómu. Krvácanie zo serózneho typu II EC sa vyšetruje rovnakým
spôsobom, ale ochorenie v čase diagnózy je zvyčajne už v pokročilom štádiu. V súčasnosti
neexistuje žiadna metóda na včasnú diagnostikovanie EC typ u II z dôvodu nedostatku
včasných symptómov.
Stirling (J Clin Oncol., 2005, 23(24): 5588-5596) sumarizuje najnovšie diagnostické testy pre
OC. Patria sem transvaginálny ultrazvuk a merania rakovinového antigénu v sére (CA-125).
Transvaginálny ultrazvuk zahŕňa vloženie sondy do vagíny, ktorá pomocou ultrazvuku
vytvorí obraz. Špecificita ultrazvuku a aj merania séra CA-125 je však neprijateľne nízka a

4

obidva testy sú neúčinné pri detekcii OC v dostatočnom predstihu na zlepšenie klinických
výsledkov. Definitívna diagnóza OC sa stále opiera o histologické alebo cytologické
potvrdenie. Tieto zistenia podčiarkujú dôležitosť účinného testu na včasnú detekciu OC.
WO01/75177A2 opisuje nádorové markery pri rakovine vaječníkov a metódy diagnostiky a
prognostiky nádorov vaječníkov využitím vzoriek, napr. vybraných zo skupiny pozostávajúcej
z biopsie tkaniva, výškrabu epitelu vaječníkov, peritoneálnej tekutiny, krvi, moču a séra.
WO99/24620A1 opisuje primárne skríning cervikálnej dysplázie meraním biochemického
markera apoptózy a/alebo angiogenézy v každej populácii buniek pochádzajúcich z bežného
povrchového odsávania, výteru, výškrabu alebo výplachu povrchových epiteliálnych buniek z
krčka maternice.
US20030165831A1 opisuje metódy detekcie rakovín vaječníkov stanovením rôznych
markerov. Rakovinové bunky sú detegované vo vzorke pacientky, napr. v telovej tekutine
súvisiacej s vaječníkmi.
Genetické zmeny v OC a EC
Podrobné patologické štúdie profylakticky odstránených vaječníkov a vajíčkovodov
bezsymptomatických žien s mutáciami BRCA1 alebo BRCA2 (BRCA+) zárodočnej línie
viedli k objaveniu skorých malígnych zmien v tkanive vajíčkovodov označovaných ako STIC.
STIC boli prepojené s viacerými peritoneálnymi a ovariálnymi sérovými karcinómami vo
vajíčkovodoch. Vo viac ako 90% STIC a sérových karcinómoch vysokého stupňa, ale tiež v
endometrioidných OC a seróznych EC, možno nájsť mutáciách v nádor supresorovom géne
TP53. U týchto mutácií sa preukázalo, že predstavujú klonálne zmeny, pretože rovnaké
mutácie sa zistili v STICS u pacientov s pokročilým seróznym OC typu II a v SEIC u
pacientov so seróznymi EC (Karishma M. a kol. 2011, Frontiers in Biosciences E3, 1. január,
625-634, Kuhn a kol. J. Pathol. 2011, doi: 10.1002/path.3023). Analýza génových mutácií
TP53 a zmien v expresii p53 zahŕňa sekvenčnú analýzu a imunohistochemické farbenie. TP53
kóduje proteín (p53), ktorý pôsobí ako centrálny mediátor bunkovej odpovede na genotoxický
a aj nongenotoxický stres.
PI3K/Akt dráha je ďalšou signalizačnou dráhou, ktorá sa často mení pri rakovine človeka,
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vrátane adenokarcinómov endometria a endometrioidných adenokarcinómov vaječníkov. Táto
signalizačná dráha hrá dôležité úlohy v progresii bunkového cyklu, prežívaní buniek, reakcii
na dostupnosť živín, motilitu buniek a angiogenéze. Signál prostredníctvom dráhy PI3K sa
iniciuje interakciou špecifických ligandov s receptormi tyrozínkináz plazmatickej membrány,
ako je EGFR (receptor epidermálneho rastového faktora), c-kit a receptorom 1 rastového
faktora podobným inzulínu. Interakcia ligand/receptora vedie k náboru a aktivácii PI3K, ktorý
konvertuje PIP2 (fosfatidylinositol-4,5-bifosfát) na PIP3 (fosfatidylinozitol-3,4,5-trifosfát).
PIP3 naopak prenáša signály rastu a prežívania tým, že do membrány privádza určité kinázy,
také ako proteín kinázová B/Akt rodina kináz a kináza 1 (PDK1) závislá od fosfoinositidu.
Čiastočne prostredníctvom fosforylácie pomocou PDK1 je aktivovaný Ak t a fosforyluje
špecifické „downstream“ ciele, z ktorých mnohé zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii
dôležitých bunkových funkcií, ako je proliferácia, veľkosť buniek, apoptóza, reakcia na živiny
a poškodenie DNA. Lipidová fosfatáza Pten odstraňuje fosfát D3 z PIP3, inaktivuje
signalizačnú kaskádu a regeneruje PIP2. V endometrioidných adenokarcinómoch sa dráha
PI3K/Akt často dereguluje prostredníctvom inaktivovania mutácií PTEN alebo aktiváciou
mutácií PIK3CA, ktorá kóduje katalytickú podjednotku PI3K. (pozri Cho (2009) Arch Pathol
Lab Med. Nov; 133(11): 1775-81).
Ženy s mutáciou BRCA1 alebo BRCA2 v zárodočnej línii sú označené ako ženy s
významným rizikom ochorenia OC (Pruthi a kol. Mayo Clin. Proc. 2010, 85 (12) 1111-1120).
Hysterosonografia za použitia fyziologického roztoku
Zlatým štandardom pre vyšetrovanie podozrenia na benígnu endometriálnu patológiu je
transvaginálny ultrazvuk. Diferenciálna diagnostika abnormálne zhrubnutého endometria
môže byť zložitá, pretože endometriálna výstelka prednej a zadnej steny maternice sa
navzájom dotýka. Táto okolnosť sťažuje vizualizáciu benígnych endometriálnych nádorov,
ako sú polypy. Na oddelenie endometriálnych výstelok od seba bola vyvinutá metóda
nazývaná kontrastná hysterosonografia za použitia fyziologického roztoku. Počas tohto
vyšetrenia sa do maternicovej dutiny zavádza tenký katéter cez kŕčok maternice a instiluje sa
fyziologický roztok, ktorý oddeľuje endometriálnu výstelku a umožňuje lepšiu vizualizáciu.
Kontrastná fyziologická hysterosonografia je neinvazívne, v ordinácii realizovateľné a veľmi
dobre tolerované vyšetrenie a umožňuje rutinnú aplikáciu (de Kroon a kol. 2003, BJOG:
International Journal of Obstetrics and Gynaecology 110, 938-947). Počas kontrastnej
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fyziologickej hysterosonografie sa približne 10 ml normálneho fyziologického roztoku jemne
injektuje do dutiny maternice a do vajíčkovodu.
Výhodným zariadením na vykonanie oplachovania a/alebo výplachu maternice a
vajíčkovodov je katéter, napr. trojcestný katéter. Môže sa vložiť do cervikálneho kanála a
balónik sa nafúkne, napr. s normálnym fyziologickým roztokom na utesnenie krčka
maternice. Ak je cervikálny kanál príliš úzky na prechod katétra, kanál je prípadne dilatovaný,
napr. pomocou dilatorov Hegar po aplikácii spreja Xylokaín.
Podľa konkrétneho príkladu sú k obom kanálom pripojené dve injekčné striekačky s objemom
10 ml, z ktorých jedna obsahuje 10 ml fyziologického roztoku. Pomocou gynekologickej
stoličky je pacientka polohovaná do zvislej polohy (polohovanie anti Trendellenbur).
Pomocou piestu injekčnej striekačky s obsahom fyziologického roztoku sa tekutina pomaly
aplikuje do maternicovej dutiny a vaječníkov. Súčasne sa piest prázdnej striekačky opatrne
vytiahne a odsáva tekutinu z maternicovej dutiny a vaječníkov. Zatiaľ čo sa jedna skúmavka
pomaly vyprázdňuje, druhá sa pomaly plní. Po ukončení výplachu sa na naplnenú injekčnú
striekačku nasadí viečko a injekčná striekačka sa odošle do laboratória.
Vývoj alternatívneho a nového testu na zistenie OC alebo EC a ich prekurzorových lézií je
nevyhnutný, najmä u serózneho OC alebo EC alebo ochorenia v počiatočných štádiách. Preto
je cieľom poskytnúť technológiu, ktorá prekoná súčasný nedostatok vhodného, bezpečného a
nákladovo efektívneho testu, ktorý sa môže použiť na včasnú diagnostiku alebo v
skríningovom programe, ktorý vyhľadáva rakovinové alebo prekancerózne lézie u žien, ktoré
nemajú žiadne príznaky ochorenia.
Podstata vynálezu
Cieľ bol dosiahnutý predmetom vynálezu tak ako je nárokovaný.
Podľa vynálezu sa poskytuje neinvazívna metóda na ex vivo diagnostiku rakoviny vaječníkov
(OC) alebo rakoviny endometria (EC) alebo ich prekurzorových lézií u ženského pacienta
analýzou buniek uvedeného pacienta, najmä genetickej mutácie, zahŕňajúca


prípravu epiteliálnych buniek vzorky uvedeného subjektu získanej z vyplachovania
dutiny maternice, a
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vykonanie analýzy uvedených buniek na určenie mutácií, alterácii v hladinách
expresie alebo v metylácii promótora a/alebo chromozomálnych zmien biomarkerov,
kde uvedené mutácie, alterácie alebo zmeny spojené s rakovinou vaječníkov (OC)
alebo rakovinou endometria (EC) alebo ich prekurzorovými léziami, sú určené
pomocou aspoň



genotypizácie

n a j m e n e j j e d n e j m utácie

biomarkera

vybranej

zo

skupiny

pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN,
ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4
RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1,
SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácie,


profilu génovej expresie využívajúceho kvalitatívnu a/alebo kvantitatívnu analýzu
biomarkerov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT,
KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu
(CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1,
MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo
ich kombinácie,



detekcie straty heterozygotnosti (LOH) alebo iných chromozomálnych zmien
biomarkerov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT,
KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu
(CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1,
MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo
ich kombinácie,



detegovania promotorovej hypermetylácie génu vybraného zo skupiny p16(INK4a),
BRCA1, hMLH1 a TUSC3 alebo ich kombinácií, alebo



analýzy na bunkovej úrovni využitím imunocytochémie alebo fluorescenčnej in situ
hybridizácie (FISH) na biomarkery vybranom zo skupiny pozostávajúcej z TP53,
EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1,
VHL, DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1,
BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2,
RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácii.

Výhodne analýza zahŕňa molekulárnu analýzu, napr. na určenie mutácií buniek alebo
biomarkerov. Konkrétne, abnormalitou je abnormalita súvisiaca z genetikou, napr.
diferenciálna expresie jedného alebo viacerých biomarkerov uvedených buniek.
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Konkrétne sa uvedená vzorka získa z vyplachovania vajcovodov, napríklad vypláchnutím
dutiny maternice a vajcovodov.
Podľa konkrétneho uskutočnenia je uvedená vzorka získaná neinvazívnym vypláchnutím
normálnym fyziologickým roztokom (NISR), najmä takým ako sa používa pri fyziologickej
kontrastnej hysterosonografii alebo sonohysteroskopii. Po vyplachovaní môže byť vzorka
odobraná z výplachu alebo výtoku na ďalšiu analýzu.
Konkrétne uvedené bunky môžu byť oddelené od uvedenej vzorky a/alebo môže byť
extrahovaná nukleová kyselina, napr. použitím štandardných prostriedkov a tlmiaceho
roztoku.
Špecifická metóda analýzy môže využívať metódu založenú na amplifikácii, takú ako PCR
alebo metódu sekvenovania, na určenie sekvencie nukleovej kyseliny, najmä na určenie
mutácií v kódujúcich alebo nekódujúcich oblastiach.
Špecificky stanovená abnormalita je indikátorom OC alebo EC, ako je serózna rakovina alebo
karcinóm typu II alebo jeho prekurzorová neoplázia, taká ako intraepiteliálny karcinóm
vajcovodov a/alebo endometriálnej výstelka vrátane serózneho intraepiteliálneho karcinómu.
Podľa konkrétneho uskutočnenia je spôsob podľa vynálezu určený na diagnostiku skorých
štádií OC a EC.
Podľa iného špecifického uskutočnenia je spôsob podľa vynálezu poskytnutý na diferenciálnu
diagnózu OC a EC u subjektov s podozrením na OC alebo EC. Diferenciálna diagnostika je
zvlášť chápaná ako stanovenie, ktoré z dvoch alebo viacerých ochorení (tu OC a EC) s
podobnými symptómami je to, na ktoré pacient trpí, systematickým porovnávaním
a rozlíšením klinických nálezov.
Abnormalita môže byť špecificky stanovená genotypizáciou najmenej jednej mutácie
biomarkeru vybraného zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS,
BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu (CTNNB1),
CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2,
CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií.
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Najmä, abnormalita je určená profilom génovej expresie, ktorý využíva kvalitatívnu a/alebo
kvantitatívnu analýzu.
Abnormalita môže byť špecificky určená detekciou straty heterozygotnosti (LOH) alebo
iných chromozomálnych zmien (napr. počet variácií kópií, CNV) biomarkerov vybraných zo
skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN ,
ARD1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4,
RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC,
AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií, alebo oblasti na chromozómoch
1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 a 20 (zväčša prídavok) a chromozómoch 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17 a 22
(väčšinou strata). Štrukturálne preskupenia primárne zahŕňajú delécie a nevyvážené
translokácie zahŕňajúce 1p, 1q, 3p, 3q, 6q, 7p, 10q, 11p, 11q a 12q.
Abnormalita môže byť špecificky určená detekciou aberantnej DNA metylácie. Aberantná
DNA metylácia, konkrétne hypermetylácia DNA, je najbežnejšou molekulovou léziou
rakovinovej bunky, napr. zmena metylácie DNA v novotvaroch je umlčanie nádorových
supresorových génov pomocou hypermetylácie promótora CpG ostrovčeka, ktorá sa
zameriava na gény také ako p16(INK4a), BRCA1 a hMLH1. Epigenetické príhody boli tiež
nájdené v často deletovanej oblasti na chromozóme 8p22, že ovplyvňujú expresiu nádorového
supresorového kandidáta 3 (TUSC3), putatívneho nádorového supresorového génu pri
rakovine vaječníkov (Pils a kol. Cancer. 2012 23. október: doi: 10.1002/cncr.27850).
Výsledky ukázali, že expresia TUSC3 je významne znížená z dôvodu metylácie promótora u
malígnych nádorov vaječníkov v porovnaní s benígnymi kontrolami. Stav metylácie
promótora TUSC3 mal významný a nezávislý vplyv na celkové prežitie bez progresie.
Abnormalita môže byť teda špecificky určená detekciou hypermetylácie TUSC3.
Avšak abnormalita môže byť špecificky stanovená analýzou na bunkovej úrovni použitím
imunocytochémie alebo fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH).
Podľa konkrétneho uskutočnenia je abnormalita stanovená pomocou aspoň jedného z


genotypizácie

najmenej jednej mutácie biomarkera

vybraného

zo

skupiny

pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN,
ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4
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RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1,
SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií,


profilu génovej expresie využívajúceho kvalitatívnu a/alebo kvantitatívnu analýzu,



detekcie straty heterozygotnosti (LOH) alebo iných chromozomálnych zmien (napr.
variácie počtu kópií, CNV) biomarkerov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z
TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A,
RB1, VHL, DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1,
BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2,
RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2, alebo

ich kombinácii, alebo oblastí na

chromozómoch 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 a 20 (väčšinou prírastok) a chromozómoch 4, 8, 11,
13, 14, 15, 17 a 22 (väčšinou strata). Štrukturálne preskupenia primárne zahŕňajú
delécie a nevyvážené translokácie zahŕňajúce 1p, 1q, 3p, 3q, 6q, 7p, 10q, 11p, 11q a
12q,


detekcie aberantnej metylácie DNA a



analýzy na bunkovej úrovni použitím imunocytochémie alebo fluorescenčnej in situ
hybridizácie (FISH), najmä akéhokoľvek polypeptidového expresného produktu
príslušných génov, ako sú uvedené vyššie.

Podľa špecifického aspektu vynálezu je poskytnutá súprava na diagnostiku adenokarcinómu u
ženského subjektu na základe abnormality v bunkovej vzorke uvedeného subjektu, ako sa
používa v spôsobe podľa vynálezu, pričom súprava obsahuje


maternicový katéter navrhnutý na neinvazívne vypláchnutie dutiny maternice
a odobranie vzorky výplachu,



prostriedky na prípravu frakcie epiteliálnych buniek uvedenej vzorky, pričom
prostriedky sú vybrané z filtrácie, centrifugácie, separácie buniek spojenej s
magnetickými perličkami,

nemagnetickej bunkovej separácie,

bunkového

mikrotestovania na báze manipulácie buniek alebo FACS; a


reakčné činidlá na analýzu uvedených buniek na stanovenie abnormality asociovanej s
OC alebo EC, pričom reakčné činidlá sú vybrané z protilátok, fragmentov protilátok a
sond nukleových kyselín.

Konkrétne uvedený katéter je navrhnutý na použitie v NISR, najmä taký, ako sa používa pri
fyziologickej kontrastnej hysterosonografii alebo sonohysterografii.
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Súprava môže konkrétne obsahovať také reakčné činidlá, ktoré sú vhodné na uskutočňovanie
takejto analýzy, výhodne všetky potrebné reakčné činidlá poskytnuté vo forme súpravy pre
pohodlie obsluhy, napr. také základné reakčné činidlá, ktoré sa špecificky používajú na
uskutočnenie analýzy vykonávanej podľa vynálezu, také ako napríklad na


genotypizáciu

najmenej jednej mutácie biomarkeru vybraného zo skupiny

pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN,
ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4
RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1,
SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií,


profil génovej expresie využívajúci kvalitatívnu a/alebo kvantitatívnu analýzu,



detekciu straty heterozygotnosti (LOH) alebo iných chromozomálnych zmien (napr.
variácií počtu kópií, CNV) biomarkerov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z TP53,
EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1,
VHL, DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1,
BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2,
RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2, alebo

ich kombinácii, alebo oblastí na

chromozómoch 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 a 20 (väčšinou prírastok) a chromozómoch 4, 8, 11,
13, 14, 15, 17 a 22 (väčšinou strata). Štrukturálne preskupenia primárne zahŕňajú
delécie a nevyvážené translokácie zahŕňajúce 1p, 1q, 3p, 3q, 6q, 7p, 10q, 11p, 11q a
12q,


detekovanie aberantnej metylácie DNA a



analýzu na bunkovej úrovni použitím imunocytochémie alebo fluorescenčnej in situ
hybridizácie (FISH), najmä akéhokoľvek polypeptidového expresného produktu
príslušných génov, ako sú uvedené vyššie.

Podľa konkrétneho aspektu môže byť súprava podľa vynálezu použitá na skríning ženskej
populácie s rizikom OC alebo EC, najmä zahrnujúci skríningu pre OC a/alebo EC.
Podľa ďalšieho aspektu vynálezu je poskytnutý neinvazívny spôsob prípravy vzorky pre ex
vivo diagnostické účely pomocou vypláchnutia maternicovej dutiny a prípadne vajcovodov
subjektu s fyziologicky prijatým normálnym fyziologickým roztokom a získania bunkovej
vzorky z výplachu.
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Podrobný opis vynálezu
Konkrétne termíny používané v celom opise, majú nasledujúci význam.
Termín "abnormalita", ako sa používa v tomto texte s ohľadom na analýzu epiteliálnych
buniek sa v tomto dokumente špecificky vzťahuje na abnormalitu vzhľadom na povahu a
množstvo biomarkeru, najmä jeho (nukleotidovú alebo aminokyselinovú) sekvenciu a jeho
expresiu vrátane mutácií, takých ako polymorfizmus v kódovacích a nekódujúcich
sekvenciách alebo úroveň expresie génov. Ďalej tento termín odkazuje na abnormalitu s
ohľadom na heterozygotnosť, chromozomálne zmeny (napríklad amplifikácie, delécie,
preskupenia) alebo cytochémiu.
Termín "biomarker" alebo "marker", ako sa používa v tomto texte, odkazuje na molekulu,
ktorá indikuje svojou prítomnosťou alebo (diferenciálnou) expresiou, samotnou alebo v
kombinácii s inými parametrami, jeden alebo viacero aspektov abnormality nájdenej v predrakovinových alebo rakovinových bunkách. Termín zahŕňa najmä akýkoľvek polynukleotid,
ktorý má mutáciu, napr. diferenciálnu expresia alebo akúkoľvek inú alteráciu na úrovni
expresie alebo aktivitu, ktorá je spojená s ochorením alebo poruchou. Napríklad, biomarker
môže byť rozdielne exprimovaný v pred-rakovinových alebo rakovinových bunkách, na
úrovni transkripcie alebo na úrovni translácie. Takže, biomarkerom môže byť akákoľvek
molekula, ktorá je produktom expresie molekuly nukleovej kyseliny. Detekcia biomarkeru
ako indikujúceho jeden alebo viacero aspektov abnormality môže byť detekcia jeho
diferenciálnej expresie v porovnaní s referenciou alebo kontrolou.
Vhodné biomarkery, ktoré môžu byť analyzované vzhľadom na svoju expresiu na stanovenie
abnormality podľa vynálezu, sú ľudského pôvodu a sú spojené s adenokarcinómom, najmä s
OC a/alebo EC a sú to napr. tie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1, vrátane prístupových čísel
UniGene a génových symbolov (nomenklatúra HUGO).
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Tabuľka 1: Zoznam biomarkerov
Názov

Symbol
génu

Schválený názov

ID
HGNC

Umiestnenia

AKT2

AKT2

v-akt myší tymómový
vírusový onkogén
homológ 2

392

19q13.1-q13.2

ARID1A

ARID1A

na AT bohatá interaktívna
doména 1A (SWI-like)

11110

1p36.1-p35

BRAF

BRAF

v-raf myší sarkómový
vírusový onkogén
homológ B1

1097

7q34

BRCA1

BRCA1

rakovina prsníka 1, skorý
nástup

1100

17q21-q24

1787

9p21

cyklín-dependentný kinázový
CDKN2A CDKN2A inhibítor 2A (melanóm, p16,
inhibuje CDK4)
CSF1R

CSF1R

receptor faktora 1
stimulujúceho kolónie

2433

5q32

CTNNB1

CTNNB1

katenín (proteín spojený s
kadherínom), beta 1, 88 kDa

2514

3p21

DICER

DICER1

dicer 1, ribonukleáza typu III 17098

ECGF1

TYMP

tymidín fosforyláza

3148

22q13

EGFR

EGFR

receptor epidermálneho
rastového faktora

3236

7p12

14q32.2

ERBB2

ERBB2

v-erb-b2 erytro-blastický
leukemický vírusový
onkogénny homológ 2, od
3430
neuro/glioblastómu odvodený
onkogén (vtáčí)

FGF3

FGF3

fibroblastový rastový faktor 3 3681

GATA4

GATA4

GATA väzbový proteín 4

4173

8p23.1-p22

KIT

KIT

v-kit Hardy-Zuckerman 4
mačací sarkómový vírusový
onkogénny homológ

6342

4q11-q12

KRAS

KRAS

v-Ki-ras2 Kirsten krysí
sarkómový vírusový
onkogénny homológ

6407

12q12.1

MDM2

MDM2

Mdm2 p53 väzbový
proteínový homológ (myší)

6973

12q13-q14

MYC

MYC

v-myc myelocytomatózny
7553
vírusový onkogénny homológ

17q11.2-q12

11q13

8q24
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Názov

Symbol
génu

Schválený názov

ID
HGNC

Umiestnenia

(vtáčí)
PDGFRA
alebo
PDGFRA
PDGRFα

Receptor rastového faktora
odvodený od krvných
doštičiek, alfa polypeptid

8803

4q12

PIK3CA

fosfoinositid-3-kináza,
katalytický, alfa polypeptid

8975

3q26.3

proteínová fosfatáza 2,
regulačná podjednotka A,
alfa

9302

19q13

PIK3CA

PPP2R1A PPP2R1A
PTEN

PTEN

fosfatáza a tenzínový
homológ

9588

10q23

RB1

RB1

retinoblastóm 1

9884

13q14.2

ribonukleáza T2

21686

6q27

11283

20q12-q13

11998

17p13.1

von Hippel-Lindau nádorový
12687
supresor

3p25.3

RNASET RNASET
2
2
SRC

SRC

v-src sarkóm (SchmidtRuppin A-2) vírusový
onkogénny homológ (vtáčí)

TP53

TP53

nádorový proteín p53

VHL

VHL

BRIP1

BRIP1

Proteínová C-koncová
helikáza 1 interagujúca s
BRCA1

BRCA2

BRCA2

rakovina prsníka 2, skorý
nástup

1101

13q12-q13

PAX2

PAX2

spárovaný box 2

8616

10q24.31

WT1

WT1

Wilmsov nádor 1

12796

11p13

RUNX3

RUNX3

transkripčný faktor 3
súvisiaci s runt

10473

1p36

FHIT

FHIT

20473

17q22.2

krehký gén histidínovej triády 3701

3p14.2

Pod "rakovinou" a "rakovinovým" sa rozumie fyziologický stav cicavcov, ktorý je typicky
charakterizovaný abnormálnym bunkovým rastom. Do tejto definície patria aj malígne
nádory, ako aj spiace nádory alebo mikrometastázy. Príklady rakoviny zahŕňajú OC a/alebo
EC, ktoré vždy zahŕňajú v tomto texte serózny adenokarcinóm, ochorenie typu II alebo
prekurzorové lézie. Rakovina je typicky diferencovaná od benígneho novotvaru alebo
nádorov, napr. pomocou diferenciálnej diagnostiky.

15

Pod termínom "kontrola" a l e b o " k ontrolná vzorka" sa rozumie biologická vzorka
reprezentujúca alebo získaná zo zdravého subjektu, ktorý nebol diagnostikovaný bunkovou
proliferatívnou poruchou. Kontrolná alebo kontrolná vzorka mohla byť predtým stanovená na
základe meraní zo zdravých jedincov, u ktorých nebola diagnostikovaná bunková
proliferatívna porucha. Ďalej, kontrolná vzorka môže byť definovaná špecifickým vekom,
pohlavím, etnikom alebo inými demografickými parametrami.
Výrazom "expresia" sa rozumie detekcia produktu, ktorý je exprimovaný alebo produkovaný
molekulou nukleovej kyseliny štandardnými metódami, pričom tento produkt sa týka napr.
nezostrihnutej RNA, mRNA, mRNA zostrihovej varianty, polypeptidu, posttranslačne
modifikovaného polypeptidu, polypeptidu so zostrihovým variantom atď., a konkrétne
produktov vyrobených s použitím RNA génového produktu ako templátu, napr. cDNA RNA.
Typické diagnostické metódy zamerané na nukleové kyseliny zahŕňajú techniky amplifikácie,
ako je PCR a RT-PCR (vrátane kvantitatívnych variantov), hybridizačné techniky, ako je in
situ hybridizácia, mikrotestovanie (microarray), bloty a ďalšie techniky a sekvenčné techniky
s vysokou výkonnosťou, ako je Next Generation Sequencing (Illumina, Roche Sequencer,
Life Technologies SOLID™), sekvenovanie v reálnom čase Single Molecule Real Time
Sequencing (Pacific Biosciences), True Single Molecule Sequencing (Helicos) alebo metódy
sekvenovania, ktoré nevyužívajú žiadne technológie emitovania, ale iné fyzikálne metódy na
detekciu sekvenčnej reakcie alebo sekvenčného produktu, také ako Ion Torrent (Life
Technologies). Typické diagnostické metódy zamerané na proteíny alebo polypeptidy
zahŕňajú techniky viazania, ako je ELISA, imunohistochémia, mikroarray a funkčné techniky,
také ako enzymatické testy.
Termín "diferenciálna expresia" odkazuje na detekciu pri určovaní abnormality buniek podľa
vynálezu, typicky odkazuje na gén, ktorého expresia je aktivovaná na vyššiu alebo nižšiu
úroveň u subjektu trpiaceho ochorením, konkrétne rakovinou, ako je OC alebo EC, vzhľadom
na jeho expresiu v normálnom alebo kontrolnom subjekte. Diferenciálna expresia zahŕňa ako
kvantitatívne, tak aj kvalitatívne rozdiely v časovej alebo bunkovej expresnej dráhe v géne
alebo jeho expresných produktoch napríklad medzi normálnymi a chorými bunkami alebo
medzi bunkami, ktoré prešli rôznymi stavmi ochorenia alebo štádiami ochorenia. Na účely
tohto vynálezu je považovaná diferenciálna génová expresia za určujúcu abnormalitu, ak je
aspoň dvojnásobná, výhodne najmenej štvornásobná, výhodnejšie najmenej šesťnásobná,
najvýhodnejšie najmenej približne desaťnásobná vzhľadom na rozdiel medzi expresiou
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daného génu u normálnych a chorých jedincov alebo v rôznych štádiách vývoja ochorenia u
chorého subjektu. Navyše lineárne alebo nelineárne modely (ako regresia, neurónové siete,
náhodné lesy) zahrnujú hodnoty expresie viac ako jedného génu indikujúceho chorobný stav.
Pojmy "diagnostika" a "diagnóza" sa týkajú identifikácie prítomnosti alebo typu
patologického stavu a zahŕňajú identifikáciu subjektov, u ktorých existuje riziko vzniku
špecifického ochorenia alebo poruchy. Diagnostické metódy sa líšia v citlivosti a špecificite.
Zatiaľ čo určitá diagnostická metóda nemusí poskytnúť definitívnu diagnózu stavu, stačí, ak
metóda poskytuje pozitívnu indikáciu, ktorá pomáha pri diagnostike.
Pojmy "detekcia", "detegovanie", "stanovenie", "analýza" atď. sa tu používajú zameniteľne na
označenie akejkoľvek formy merania a sú v tomto texte špecificky použité v kontexte
stanovenia abnormalít, takých ako biomarkery buniek a ich rozdielna expresia čo naznačuje,
že bunky sú buď pred-rakovinové alebo rakovinové.
Termín "mutácia", ako sa používa v tomto texte, označuje alteráciu bunkového genotypu
alebo fenotypu, napr. pozmenené biomarkery vrátane zmien polynukleotidov, ich
zodpovedajúcich génových produktov a expresných produktov, zahrnujúcich nukleové
kyseliny a polypeptidov alebo proteíny, napr. molekuly s jednou alebo viacerými bodovými
mutáciami alebo jedno-nukleotidovým polymorfizmom (SNP), fragmenty, varianty, také ako
zostrihové varianty alebo izoformy.
Termín "neinvazívny", ako sa používa v tomto texte, sa vzťahuje na metódy, ktoré nie sú
chirurgické, napr. nejde o preniknutie do tela, ako prostredníctvom rezu alebo injekcie, alebo
nedochádza pri nich k poškodeniu tkaniva. Najmä výplach vnútornej maternice a prípadne
oblasti vaječníkov sa chápe ako neinvazívna technika nízkeho zaťaženia, ktorá sa špecificky
používa na odber vzoriek podľa tohto vynálezu.
Termín "pred-rakovinové bunky" alebo "prekurzorové lézie" sa týkajú buniek dysplázie a ich
prekurzorových štádií, rovnako ako diseminovaných nádorových buniek.
Pod pojmom "referencia" sa rozumie štandardná alebo kontrolná podmienka na účely
porovnania. Napríklad "referenčná sekvencia" je definovaná ako sekvencia použitá ako základ
na porovnanie sekvencií. Referenčnou sekvenciou môže byť podsúbor alebo celá
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špecifikovaná sekvencia, napr. segment cDNA plnej dĺžky alebo génová sekvencia alebo
kompletná cDNA alebo génová sekvencia
Pojmy "subjekt", "pacient" alebo "žena" vo všeobecnosti označujú človeka, hoci spôsoby
podľa vynálezu nie sú obmedzené na človeka a môžu byť užitočné aj pre iných cicavcov.
Preto predkladaný vynález poskytuje novú špecifickú techniku odberu vzoriek a spôsob
diagnostikovania adenokarcinómu alebo jeho prekurzorových lézií zahrnujúci takúto metódu
odberu vzoriek. Konkrétne, vynález poskytuje diagnostické metódy a súpravy použiteľné na
stanovenie abnormalít v bunkách pôvodu adenokarcinómu alebo ich prekurzorových lézií,
napr. identifikácia diferenciálnej expresie, ktorá identifikuje subjekt, ktorý má alebo má
náchylnosť na vývoj OC alebo EC. Takéto testy sa špecificky používajú na uskutočňovanie
molekulárnej analýzy alebo meranie mutácie alebo zmeny v nukleotidovej sekvencii, jej
aktivite alebo jej hladine expresie, vrátane záznamu nukleotidovej sekvencie a oblastí (array),
vhodne poskytnutom v zoradenom usporiadaní „array“ prvkov. Platformy založené na
mikroarray alebo technológie sekvenovania s vysokou výkonosťou môžu byť špecificky
použité, napríklad SNP čip.
Súprava alebo zariadenie podľa uskutočnení predkladaného vynálezu špecificky zahŕňa
prostriedky a najmä jedno alebo viacero zariadení na odber vzoriek a prípravu frakcie vzorky
zahrnujúcej epiteliálnych buniek, napr. obohatené v epiteliálnych bunkách, prípadne v
koncentrovanej forme.
V niektorých uskutočneniach, súprava podľa vynálezu obsahuje zariadenie schopné
vypláchnuť dutinu maternice a aj odobrať vzorky z výplachu. V niektorých ďalších
uskutočneniach, súprava podľa vynálezu obsahuje kombináciu zariadení na také účely. V
ďalších uskutočneniach, súprava obsahuje inštrukcie na odobranie vzorky od subjektu a
použitie súpravy na diagnostiku predrakovinového alebo rakovinového ochorenia.
Konkrétne sa vzorky odoberajú vhodným spôsobom po výplachu dutiny maternice. Vzorka
môže obsahovať špecifické množstvo výplachu, ktoré sa odoberie z výtoku alebo in situ pri
opláchnutí telesnej dutiny. Vhodné množstvá vzorky výplachu sú napr. v rozmedzí od 0,5 do
20 ml, výhodne 1 až 15 ml, výhodnejšie 2 až 10 ml, ako napríklad asi 5 ml (t.j. +/- 1 ml).
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Prostriedky na získanie vzoriek výplachu využívajú napr. striekačky alebo iné nádoby, ktoré
sú odborníkom v odbore známe.
Môže sa pripraviť frakcia vzorky, ktorá obsahuje epiteliálne bunky, ako je oddelená bunková
frakcia. Výhodne môže byť bunková peleta vyrobená po centrifugácii vzorky, ktorá
zabezpečuje koncentráciu bunkovej hustoty a separáciu média. Vhodnými prostriedkami sú
napríklad filtrácia, centrifugácia - s alebo bez jedného alebo viacerých médií s hustotným
gradientom – (prietokom asistovaná) separácia buniek spojená s magnetickými perličkami,
nemagnetická separácia buniek (napr. PluriSelect), bunková manipulácia na báze bunkového
mikročipu (napr. DEPArray, Silicon Biosystems), FACS alebo ekvivalentné technológie.
Napríklad mikrofluidné zariadenia „lab-on-a-chip“ poskytujú jedinečné príležitosti na
triedenie buniek a detekciu zriedkavých buniek. Mikrofluidná technológia bola úspešne
použitá na mikrofluidnú prietokovú cytometriu, kontinuálnu separáciu na základe veľkosti a
chromatografickú separáciu.
Pri príprave vzorky sa môžu využívať konvenčné tlmivé roztoky alebo iné nosiče, ktoré sú
vhodné na analýzu buniek, najmä na vykonávanie molekulárnej analýzy genetickej informácie
poskytovanej bunkami alebo na uloženie genetickej informácie na neskoršie testovanie.
Vhodnými nosičmi sú napríklad formalín, parafín, RNAlater (QIAGEN), roztoky s 2,5% až
15% DMSO.
V jednom uskutočnení, súprava obsahuje reakčné činidlá obsahujúce aspoň jedno činidlo,
ktoré viaže biomarker, napr. polynukleotid alebo molekula nukleovej kyseliny, ktorej
sekvencia alebo expresia je pozmenená v OC alebo EC, konkrétne pri seróznej rakovine alebo
rakovine typu II.
V špecifických uskutočneniach, súprava obsahuje sterilnú nádobu, ktorá obsahuje väzbové
činidlo.
Biomarkery vhodné na analýzu buniek sú zvyčajne tie, ktoré sú prítomné v epiteliálnych
bunkách a indikujú OC alebo EC, najmä serózny karcinóm alebo karcinóm typu II alebo
akákoľvek príslušná prekurzorová lézia, ako sú tie, ktoré obsahujú predrakovinové bunky.
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Vhodné biomarkery sú v odbore známe a zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom, tie,
ktoré sú uvedené v tabuľke 1.
Ďalšie biomarkery môžu byť identifikované pomocou metód známych v odbore. Napríklad
biomarkery môžu byť identifikované sledovaním diferenciálnej expresie medzi normálnymi a
rakovinovými alebo predrakovinovými bunkami na úrovni mRNA, metódami, ako sú
napríklad DNA mikročipy, sekvenčné technológie s vysokou výkonnosťou, kvantitatívne
metódy založené na PCR a metódy diferenciálneho skríningu. Biomarkery môžu byť tiež
identifikované vyšetrením diferenciálnej expresie medzi normálnymi a rakovinovými alebo
predrakovinovými bunkami na úrovni proteínov metódami, ako sú proteomické metódy na
báze hmotnostnej spektrometrie a proteínové čipy alebo mikročipy.
Pre diagnózy založené na diferenciálnej expresii biomarkerov a najmä relatívnych hladinách
nukleových kyselín, subjekt s abnormalitou, ako je OC alebo EC ochorenie, bude vykazovať
zmenu, napr. zvýšenie o 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% alebo viac, v
množstve exprimovaných molekúl alebo v prítomnosti alebo neprítomnosti mutácie,
konkrétne vrátane sekvenčnej mutácie, variantov alebo polymorfizmu, ako je SNP, v
porovnaní s kontrolou alebo referenčnou vzorkou.
V niektorých uskutočneniach sa počet kópií nukleovej kyseliny zvyšuje minimálne
dvojnásobne. V niektorých uskutočneniach sa počet kópií nukleových kyselín stanovuje
hybridizačnými testami a/alebo testami založenými na amplifikácii (napr. fluorescenčná in
situ hybridizácia (FISH), porovnávacia genómová hybridizácia (CGH) alebo CGH založená
na mikročipe).
V niektorých uskutočneniach je abnormalita stanovená detekciou LOH biomarkera alebo
špecifických chromozomálnych oblastí. Termín "strata heterozygotnosti" alebo "LOH"
znamená, že oblasť testovaného genómu stratila heterozygotnosť vzhľadom na pôvodný
genóm alebo vzhľadom na diploidný referenčný genóm, pričom LOH môže indikovať
proliferatívne ochorenie.
V niektorých uskutočneniach môžu byť bunky pripravené alebo separované zo vzorky alebo
kultivované bunky získané zo vzorky môžu byť použité na stanovenie bunkových abnormalít.
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V niektorých uskutočneniach, bunky izolované použitím spôsobov a zariadení podľa
predloženého vynálezu môžu byť lyzované a môže sa merať jedna alebo viacero vlastností
buniek alebo ich častí. Neobmedzujúce príklady biologických vlastností, ktoré sa môžu merať
v lyzovaných bunkách, zahŕňajú expresiu mRNA, expresiu proteínu a kvantifikáciu DNA.
Navyše, v niektorých uskutočneniach môže byť bunková DNA sekvenovaná alebo určité
charakteristiky sekvencie (napr. polymorfizmy a chromozomálne abnormality) môžu byť
identifikované bežnými technikami, napr. FISH alebo PCR. V niektorých uskutočneniach
predloženého vynálezu, informácia, ktorá môže byť získaná z izolovaných buniek, zahŕňa
identifikáciu alebo vyčíslenie konkrétnych genómových DNA, cDNA alebo mRNA sekvencií.
V niektorých uskutočneniach sú bunky izolované použitím spôsobov a zariadení podľa
predkladaného vynálezu podrobené imunocytochemickej analýze prietokovou cytometriou
alebo iným analytickým metódam.
V niektorých špecifických uskutočneniach môžu bunkové testy špecificky využívať vizuálne
stanovenie morfologických abnormalít alebo niektoré iné uskutočnenia typicky používané na
detekciu biomarkerov, najmä polypeptidov, napr. imunologicky

test,

ELISA,

imunocytochémia, imunohistochémia, prietoková cytometrická analýza, rádioimunologický
test, Western blot atď.
Imunologické metódy sú zvlášť vhodné na detekciu expresie markerov podľa predloženého
vynálezu. Preto sa na detekciu expresie používajú väzbové činidlá, také ako protilátky alebo
protilátkové fragmenty, špecifické pre každý marker. Markery môžu byť detegované priamym
alebo nepriamym značením väzobných činidiel, napríklad rádioaktívnymi značkami,
fluorescenčnými značkami, hapténovými značkami ako je biotín alebo enzýmom, takým ako
peroxidáza chrenu alebo alkalická fosfatáza.
V niektorých uskutočneniach, biomarker stanovený na účely vynálezu je akýkoľvek
biomarker známy odborníkom v odbore, ktorý je špecificky exprimovaný v bunkách pri
určitých úrovniach malignity. Napríklad môže byť určená akákoľvek podskupina markerov,
ktoré sú obzvlášť dôležité pre OC/EC alebo prekurzorové lézie.
V niektorých uskutočneniach, metóda podľa vynálezu zahrnuje analýzu buniek vo vzorke s
viacerými parametrami, pričom tieto viacnásobné parametre výhodne obsahujú aspoň TP53.
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Zatiaľ čo jednotlivé markery sú užitočné diagnostické markery, v niektorých prípadoch
kombinácia markerov poskytuje väčšiu prediktívnu hodnotu ako jednotlivé samotné markery.
Detekcia množstva markerov vo vzorke môže zvýšiť percento skutočne pozitívnych a
skutočne negatívnych diagnóz a znížiť percento falošne pozitívnych alebo falošne
negatívnych diagnóz. Prednostné metódy podľa predloženého vynálezu teda zahŕňajú meranie
viac než jedného markera.
Analýza sa špecificky uskutočňuje použitím bežných techník (napríklad teploty, pH,
koncentrácie proteínu a iónovej sily), ktoré sú odborníkovi v odbore známe.
Typicky sa vzorka uvedie do kontaktu s jedným alebo viacerými činidlami sondy, ktoré
rozpoznávajú biomarkery

diferenciálne

e x p r i m o v a n é n a p r edrakovinových

alebo

rakovinových bunkách. Činidlá pre sondy sú označené pred alebo po ich uvedení do styku so
vzorkou. Zafarbená vzorka sa potom analyzuje v detekčnom zariadení, kde merania značiek,
také ako fluorescenčné intenzity a rozptyl svetla pre testované bunky. Analýzou jedného alebo
viacerých parametrov sa môže hodnotiť stav vyšetrovaných buniek, napr. v porovnaní s
kontrolou alebo referenčnou vzorkou, a na základe klasifikovania ako normálne alebo
predrakovinové alebo rakovinové bunky, môže byť vzorka stanovená ako negatívna alebo
pozitívna na jednu alebo viacero bunkových abnormalít alebo adenokarcinómov, ako je OC
alebo EC.
Pre niektoré aplikácie sa na stanovenie biomarkerov vo vzorke použijú sondy molekúl
nukleovej kyseliny. Napríklad, mRNA môže byť izolovaná z uvedenej vzorky podľa
štandardných metód a cDNA môže byť produkovaná a použitá ako templát na vytvorenie
komplementárnej RNA vhodnej na hybridizáciu s vhodnou sondou metódami známymi v
odbore.
Sondy môžu zahrnovať nukleové kyseliny, prípadne hybridizované na biomarkerovú
sekvenciu na stanovenie alebo vylúčenie špecifickej mutácie v uvedenej sekvencii.
Podmienky hybridizácie a inkubácie sa zvyčajne upravujú tak, že hybridizácia prebieha s
presnými komplementárnymi zhodami alebo s rôznymi stupňami nižšej komplementarity v
závislosti od použitého stupňa prísnosti. Špecificky viazané sondy sa môžu detegovať,
napríklad, použitím značky, takej ako na detekciu fluorescencie, alebo akéhokoľvek iného
vhodného detekovateľného spôsobu, ktorý je známy odborníkom v odbore.
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Test založený na PCR sa môže špecificky použiť ako metóda molekulárnej analýzy založená
na amplifikácii. Na kvantifikáciu polynukleotidov sa napríklad môže použiť test na báze
TaqMan. Iné vhodné metódy amplifikácie zahŕňajú, ale nie obmedzujúcim spôsobom,
ligázovú reťazovú reakciu, transkripčnú amplifikáciu, samočinnú replikáciu sekvencie, dot
PCR, PCR s adaptačným linkerom.
Vynález špecificky poskytuje metódy a súpravy na diagnostiku a prípadné monitorovanie OC
alebo EC, napr. vzhľadom na opakovanie ochorenia, diferenciálnu diagnózu u subjektov
trpiacich nádorom alebo ochorením v určitom štádiu vrátane raného štádia, ale tiež ochorením
neskoršom štádiu a metastázujúcim ochorením.
Predložený vynález sa špecificky týka spôsobov a súprav na skríning subjektov využívajúcich
odber vzoriek neinvazívnou metódou podľa vynálezu, napr. použitím súpravy podľa vynálezu
na poskytnutie informácie podporujúcej diagnostiku rakoviny. Populácia subjektov môže byť
špecificky skríningová, ktorá má zvýšené riziko vzniku proliferatívneho ochorenia.
Detekcia amplifikácie, nadmernej expresie alebo nadmernej produkcie napr. biomarkerového
génu alebo produktu expresie sa môže tiež použiť na poskytnutie prognostických informácií
alebo na vedenie terapeutickej liečby. Takéto prognostické alebo prediktívne testy sa môžu
použiť na stanovenie včasnej liečby subjektu pred nástupom symptómov rakoviny.
Diagnostické metódy opísané v tomto texte sa môžu použiť jednotlivo alebo v kombinácii s
akoukoľvek inou diagnostickou metódou opísanou v tomto texte na presnejšiu diagnostiku
prítomnosti adenokarcinómu alebo jeho prekurzorových lézií. Príklady ďalších metód
diagnostiky takýchto porúch zahŕňajú napr. vyšetrenie anamnézy pacienta,
imunohistochemické zafarbenie tkanív, skenovanie počítačovou tomografiou (CT) alebo
kultiváciu buniek.
Predchádzajúci opis bude bližšie objasnený s odkazom na nasledujúce príklady. Takéto
príklady sú však len reprezentatívne pre metódy praktického vykonávania jedného alebo
viacerých uskutočnení predkladaného vynálezu a nemali by sa chápať ako obmedzujúce
rozsah vynálezu.
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Príklady
1. Hysterosonografia za použitia fyziologického roztoku a odber vzoriek
Hysterosonografia za použitia fyziologického roztoku sa uskutočňuje podľa de Kroon a kol.
(2003, BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynecology 110, 938-947). Počas
kontrastnej hysterosonografie s fyziologickým roztokom sa 10 ml normálneho fyziologického
roztoku jemne injektuje do dutiny maternice a vajcovodu. 5 ml sa odoberie spätným nasatím
späť do injekčnej striekačky a použije sa ako vzorkovací roztok na ďalšiu prípravu buniek a
molekulárnu analýzu.
Pri neinvazívnom výplachu fyziologickým roztokom (NISR) sa nevyžaduje rutinná anestézia
alebo analgézia. Vloženie vnútromaternicového katétra je často bezbolestné. Malé množstvo
žien bude pociťovať kŕče, ktorým je možné predchádzať predpísaním nesteroidného
protizápalového lieku, takým ako kyselina mefenamová (500 mg), 30 minút pred vyšetrením.
Po vylúčení tehotenstva, pacientka musí schváliť postup. Sterilné podmienky sú zabezpečené
a pacientka je umiestnená v litotomickej polohe a do vagíny sa zavedie spekulum.
Potom čo sa použije roztok jódového povidónu alebo chlórhexidín glukonátu na vyčistenie
cervikálnej osi, cez cervikálny kanál sa vloží 5 alebo 7 French sonohyteroskopický katéter.
Pred zavedením musí byť katéter prepláchnutý normálnym fyziologickým roztokom na
odvedenie vzduchu. Po vložení sa balónik v špičke katétra naplní 1-2 ml fyziologického
roztoku, tak aby sa udržal na mieste. Pretože je katéter dlhý približne 25 cm, bude presahovať
po zavedení do vagíny aj po opatrnom odstránení spekula, čo nie je vždy nevyhnutné.
Spekulum sa musí odstrániť len vtedy, ak sa realizuje okrem NISR aj fyziologická
hysterosonografia.
Príležitostné ťažkosti s vložením katétra môžu byť prekonané zmenou polohy spekula,
dilatáciou krčka maternice alebo použitím vodiaceho drôtu. Použitie balónikového katétra nie
je povinné, pretože adekvátne rozšírenie a vypláchnutie dutiny maternice a vajcovodu sa dá
dosiahnuť aj iným typom katétrov, hoci o niečo ťažšie.
Za okolností, kedy nie je možné zaviesť katéter do maternicovej dutiny, je často možné
uskutočniť vypláchnutie tým, že sa špička umiestni do cervikálneho kanála čo najďalej a
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potom sa nafúkne balónik. Ak by sa paralelne s NISR mala vykonať fyziologická
hysterosonografia, vloží sa vaginálna ultrazvuková sonda. Striekačka 10 ml naplnená
sterilným fyziologickým roztokom je pripojená na katéter. Množstvo instilovanej tekutiny sa
mení v závislosti od komfortu pacientky (môžu sa vyskytnúť kŕče), ale 10 ml fyziologického
roztoku zvyčajne nespôsobuje problém. Jemným povytiahnutím piesta sa fyziologický roztok
nasáva späť do injekčnej striekačky čo predstavuje výplach. Nakoniec balónik spľasne a
katéter sa vytiahne späť alebo pasívne vykĺzne z maternice.
2. Príprava buniek
Bunky zo vzorkového roztoku sa zhromaždia filtráciou, centrifugáciou - s alebo bez jedného
alebo viacerých médií s hustotným gradientom – (prietokovo asistovanou) bunkovou
separáciou spojenou s magnetickými perličkami, nemagnetickou bunkovou separáciou (napr.
PluriSelect), manipuláciou buniek na báze bunkového mikročipu (napr. DEPArray, Silicon
Biosystems), FACS alebo ekvivalentnými technológiami. Molekuly DNA, proteínov a RNA
boli pripravené použitím známych technológií vhodných pre následné technológie analýzy.
Na imunohistochémiu alebo analýzu FISH sa môžu bunky fixovať (napríklad formalínom) a
vložiť do adekvátnych médií, ako je parafín.
3. Molekulárna analýza
Analýza mutácií, analýza CNV (variácia počtu kópií), analýza SNV (jednonukleotidové
varianty) alebo analýza celého transkriptómu (expresia) sa vykonávajú pomocou
vysokovýkonných sekvenčných technológii. Stručne povedané, na analýzu založenú na DNA
(mutácia, CNV, SNV) sa DNA používa v celku (celý genóm DNA-sek) alebo predbežne
obohatená o exóny (exon-sek) alebo špecifické cieľové gény alebo chromozomálne oblasti
(cielená DNA-sek, napr. Fluidigms Access Array BRCA1, BRCA2 a TP53 súprava), strihané
DNA a knižnice pripravené podľa použitého typu vysokovýkonnej sekvenčnej technológie a
sekvenované do vhodnej hĺbky. Po kontrole kvality, odstránení adaptorových sekvencií,
duplikátov PCR a čítaní s nízkou kvalitou a prípadne po orezaní troch základných báz
s nízkou kvalitou, sú čítania zmapované na genóm (tj na najnovšiu zostavenú sekvenciu
ľudského genómu, napr. hg19 alebo GRCh37) použitím kompetentných programov
zosúlaďovania, ako napr. je Stampy, Novoalign alebo BWA. SNP/SNV odozvy
a interpretácia sa vykonáva pomocou nástroja „Genome analysis toolkit“ (GATK) v podstate
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podľa publikácie DePrisot a kol. (Nature Genetics Volume: 43, str. 491-498: (2011))
a zahrnutím lokálneho opätovného zoradenia okolo indelov.
Na CNV detekciu, cielené (preferovaných oblastí, pozri nižšie) alebo exónom obohatené
sekvenčné dáta s vysokovýkonného sekvenovania sú analyzované pomocou BreakDancer
(Nat Methods, 2009 Sep; 6(9):677-81, Epub 2009 Aug 9.) a/alebo CNV-seq (BMC
Bioinformatics, 2009 Mar 6, 10:80). Najčastejšími numerickými zmenami sú zisky
chromozómov 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12 a 20 straty chromozómov 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17 a 22.
Štrukturálne preusporiadania primárne zahŕňajú delécie a nevyvážené translokácie vrátane 1p,
1q, 3p, 3q, 6q, 7p, 10q, 11p, 11q a 12q.
Celá genómová expresná analýza sa uskutočňuje pomocou RNA-seq buď poly A obohatenej
(obohatenie na báze oligo-dT) alebo rRNA depletovanej (RiboMinus (Invitrogen), Ribo-Zero
(epicentre)) RNA. RNA alebo cDNA sa štiepia enzymaticky, chemicky alebo fyzikálne
(ultrazvuk, nebulizácia) a knižnice vyrábané podľa použitého typu technológie sekvenovania
s vysokým výkonom a sekvenované do vhodnej hĺbky. Na multiplexovanie sa do adaptorov
pridávajú indexy. Čítania sú mapované s programom zoradenia kompatibilným s RNA-seq
(napríklad RNA-Seq Unified Mapper (RUM), STAR, TopHat). Po výpočte zoradených čítaní
(cufflinks, HTseq-count) sa určuje diferenciál alebo absolútna génová expresia (cufflinks,
cuffdiff, DEGseq, DESeq, SAMseq, edgeR, NOISeq).
Použitím štatistických metód na modelovanie multivariabilných modelov (lasso, elastická
sieť, PCA pod dohľadom, neurónové siete, podporné vektorové nástroje, náhodné lesy) sa
stanovujú a validujú diskriminačne exprimované gény, mutácie/SNP, SNV, CNV a
chromozomálne aberácie štandardnými metódami (napr. qPCR alebo digitálna PCR založená
na pyrosekvenovaní).
4. Príkladný postup na určenie biomarkera indikujúceho OC a/alebo EC alebo jej
prekurzorovej malignity vo vzorke pacientky
Odber vzorky
Pacientka je polohovaná na gynekologickom kresle. Ultrazvukové vyšetrenie poskytuje
informácie o presnej polohe maternice a krčka maternice. Do vagíny sa vloží gynekologické
spekulum a vizualizuje sa kŕčok maternice (cervix). Cervix je očistený antiseptickým
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roztokom. Použitím špicatých klieští sa hrdlo uchopí do polohy 12 hodín. Do cervikálneho
kanála sa vloží trojcestný katéter a balónik sa nafúkne normálnym fyziologickým roztokom.
Kanál je teraz uzavretý. Ak je cervikálny kanál príliš úzky na to, aby prešiel katéter, je po
aplikácii Xylokainového spreja dilatovaný Hegarovým dilatátorom.
Dve 10 ml injekčné striekačky, z ktorých jedna obsahuje 10 ml normálneho fyziologického
roztoku, sú pripojené k obidvom kanálom. Pomocou gynekologickej stoličky je pacientka
umiestnená do zvislej polohy (polohovanie anti Trendellenbur). Pomocou piestu injekčnej
striekačky s obsahom fyziologického roztoku sa tekutina pomaly aplikuje do maternicovej
dutiny a vajcovodov. Súčasne sa piest prázdnej striekačky opatrne vytiahne a odsáva tekutinu
z maternicovej dutiny a vajcovodov. Zatiaľ čo jedna skúmavka sa pomaly vyprázdňuje, druhá
sa pomaly plní. Po ukončení výplachu sa na naplnenú injekčnú striekačku nasadí viečko a
injekčná striekačka sa odošle do laboratória.
Aspirát sa centrifuguje 10 minút pri 15 000 otáčkach za minútu. Supernatant sa odstráni a
zvyšná bunková peleta sa zmrazí pri -80 ° C.
Následne sa izolovala DNA z bunkovej pelety resuspendovanej v 250 µl. Na izoláciu DNA sa
používa súprava QIAamp MinElute Media Kit (QIAgen) podľa protokolu výrobcu.
Určenie TP53 ako príkladného nádorového markeru
Na detekciu nádorových buniek sa využíva skutočnosť, že už vo veľmi skorom štádiu
progresie rakoviny vaječníkov u väčšiny pacientiek je pravdepodobný výskyt mutácie génu
TP53. Mutácia sa deteguje napríklad pomocou digitálnej PCR, použitím systému QX100™
Droplet Digital™ PCR od Bio-RAD. Typ mutácie TP53 prítomnej v primárnom nádorovom
tkanive sa overuje v DNA izolovanej z výplachu. Preto je navrhnutý test zameraný na túto
špecifickú mutáciu TP53. Používa forward a reversed primér, ktorý sa viaže upstream
a downstream smere cieľovej oblasti. Produkuje sa produkt PCR s veľkosťou približne 100
bp. Používajú sa sondy, ktoré sú špecifické pre príslušnú mutáciu TP53, respektíve divoký
typ. Tieto sondy musia mať teplotu topenia Tm o 5 až 10 °C vyššiu ako primér Tm. Sondy
pozostávajú z fluorofóru kovalentne naviazaného na 5'-koniec, pre na mutant špecifickej
sondy FAM (6-karboxyfluoresceín), VIC pre divoký typ VIC a zhášača na 3'-konci MGB
(spojovač malých rozostupov). PCR komponenty (Master mix, priméry, sondy, DNA) sa
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zmiešajú a 20 µl tejto zmesi sa používajú na generovanie kvapôčok použitím generátora
kvapiek QX100™ od firmy Bio-RAD podľa protokolu výrobcu. Tým sa PCR test rozdelí na
20 000 vody v olejových kvapôčkach. Táto emulzia sa potom prenesie na 96-jamkovú PCR
platňu, uskutoční sa tepelné zapečatenie a PCR. Teplota žíhania je prispôsobená
predchádzajúcej optimalizovanej teplote, v závislosti od druhu mutácie TP53, ktorá sa bude
detegovať. Prostredníctvom čítača kvapiek QX100™ (Bio-RAD) sa každá kvapka považuje
za negatívnu alebo pozitívnu pre špecifickú cieľovú DNA a ak bunka nesúca mutáciu TP53
bude prítomná v laváži, deteguje sa fluorescenčný signál.
Génová expresia TP53, konkrétne mutácia a nadmerná expresia p53, je indikátorom
ochorenia, konkrétne OC a/alebo EC, alebo jej prekurzorovej malignity.
Podľa príkladu je určená nasledujúca mutácia p53 za použitia primeru a sond
opísaných v tomto texte:
Mutácia v kodóne 248 (g.14070G> A, p.Arg248Gln)
forwardový PCR primér: tgtaacagttcctgcatgggc (SEK ID 1)
reverzný PCR primér: acagcaggccagtgtgca (SEK ID 2)
sonda 1: 5'-FAM-catgaaccagaggcc-MGB-3' (SEK ID 3)
sonda 2: 5'-VIC-catgaaccggaggcc-MGB-3' (SEK ID 4)
Gén TP53: UniProtKB: P04637
Tento gén kóduje nádorový proteín p53, ktorý pôsobí ako tumorový supresor v mnohých
typoch nádorov; indukuje zastavenie rastu alebo apoptózu v závislosti od fyziologických
podmienok a bunkového typu. Podieľa sa na regulácii bunkového cyklu ako transaktivátor,
ktorý pôsobí na negatívnu reguláciu delenia buniek riadením súboru génov potrebných pre
tento proces. Jedným z aktivovaných génov je inhibítor cyklín-dependentných kináz. Zdá sa,
že indukcia apoptózy je sprostredkovaná buď stimuláciou BAX a expresiou FAS antigénu
alebo potlačovaním expresie Bcl-2. Zapojené v krížovej Notch signalizácii. Zabraňuje aktivite
kinázy CDK7, keď je asociovaná s CAK komplexom ako odpoveď na poškodenie DNA, a
tým zastavuje postup bunkového cyklu. Izoforma 2 zvyšuje transaktivačnú aktivitu izoformy
1 z niektorých, ale nie všetkých TP53-indukovateľných promótorov. Izoforma 4 potláča
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transaktivačnú aktivitu a znižuje potlačenie rastu sprostredkované izoformou 1. Izoforma 7
inhibuje apoptózu sprostredkovanú izoformou 1.
Alternatívne môže byť použitá metóda cieleného hlbokého sekvenovania genetických
alterácii, napr. ktoré sa vyskytujú často pri rakovine vaječníkov a endometria a vajcovodov.
ZOZNAM SEKVENCIÍ
<110> SPEISER, Paul
<120> Neinvazívna diagnostika rakoviny
<130> MU003P
<160> 4
<170> patentová verzia 3.5
<210> 1
<211> 21
<212> DNA
<213> umelé
<220>
<223> Primer
<400> 1
tgtaacagtt cctgcatggg c 21
<210> 2
<211> 18
<212> DNA
<213> umelé
<220>
<223> Primer
<400> 2
acagcaggcc agtgtgca 18
<210> 3
<211> 15
<212> DNA
<213> umelé
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<220>
<223> Sonda
<400> 3
catgaaccag aggcc 15
<210> 4
<211> 15
<212> DNA
<213> umelé
<220>
<223> Sonda
<400> 4
catgaaccgg aggcc 15
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Patentové nároky
1. Neinvazívna metóda na ex vivo diagnostikovanie rakoviny vaječníkov (OC) alebo rakoviny
endometria (EC) alebo ich prekurzorových lézií u ženských pacientov analýzou buniek
uvedenej pacientky, zahŕňajúca
- prípravu epiteliálnych buniek zo vzorky uvedeného subjektu získanej z výplachu
dutiny maternice a vajcovodov, a
- uskutočnenie analýzy uvedených buniek na stanovenie mutácií, alterácii v úrovniach
expresie alebo v metylácii promótora a/alebo chromozomálnych zmien biomarkera,
pričom uvedené mutácie, alterácie alebo zmeny spojené s rakovinou vaječníkov (OC)
alebo rakovinou endometria (EC) alebo ich prekurzorovými léziami, a ktoré sú
stanovené prostredníctvom aspoň
- genotypizácie najmenej jednej mutácie biomarkeru vybraného zo skupiny
pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN,
ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenín (CTNNB1), CDKN2A, GATA4,
RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1,
SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácii,
- profilu génovej expresie využívajúceho kvalitatívnu a/alebo kvantitatívnu analýzu
biomarkeru vybraného zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT,
KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu
(CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1,
MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo
ich kombinácií,
- detegovania straty heterozygotnosti (LOH) alebo iných chromozomálnych zmien
biomarkeru vybraného zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT,
KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, β-katenínu
(CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1,
MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo
ich kombinácií,
- detegovania promótora hypermetylácie génu vybraného zo skupiny p16(INK4a),
BRCA1, hMLH1 a TUSC3 alebo ich kombinácií, alebo
- analýzy na bunkovej úrovni pomocou imunocytochémie alebo fluorescencie in situ
hybridizácie (FISH) na biomarker vybraný zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR,
PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL,
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DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2,
BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT,
FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií.
2. Spôsob podľa nároku 1, kde uvedená vzorka je získaná neinvazívnym výplachom
normálnym fyziologickým roztokom (NISR).
3. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 2, kde uvedené bunky sú separované z
uvedenej vzorky a nukleová kyselina je extrahovaná.
4. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, kde analýza je molekulárna analýza, ktorá
používa metódu alebo metódu založenú na amplifikácii na stanovenie sekvencie nukleovej
kyseliny.
5. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, kde abnormalita je indikátorom OC alebo
EC alebo jej prekurzorovej malignity, takej ako intraepiteliálny karcinóm vajcovodov alebo
endometriálnej výstelky.
6. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5 na diagnózu skorého štádia OC alebo EC.
7. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6 na diferenciálnu diagnózu OC alebo EC u
subjektov s podozrením na OC alebo EC.
8. Súprava na diagnostiku rakoviny vaječníkov (OC) alebo rakoviny endometria (EC) alebo
ich prekurzorových lézií u ženského subjektu na základe genetickej príbuznej abnormality
spojenej s rakovinou vaječníkov (OC) alebo rakovinou endometria (EC) vo vzorke buniek
uvedeného subjektu , obsahujúca
- maternicový katéter určený na neinvazívne vypláchnutie dutiny maternice a
vajcovodov a zhromažďovanie vzorky výplachu,
- prostriedky na prípravu frakcie epiteliálnych buniek uvedenej vzorky a
- reakčné činidlá na analýzu uvedených buniek na stanovenie abnormality asociovanej
s OC alebo EC, pričom uvedené reakčné činidlá sú určené na
- genotypizáciu najmenej jednej mutácie biomarkera vybraného zo skupiny
pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN,
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ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4,
RNAASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R,
ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií,
- profil génovej expresie využívajúci kvalitatívnu a/alebo kvantitatívnu analýzu
biomarkerov vybraných zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR, PDGRFα, KIT,
KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL, DICER, ß-katenínu
(CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1,
MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2 alebo
ich kombinácií,
- detegovanie straty heterozygotnosti (LOH) alebo iných chromozomálnych zmien
(napr. variácií počtu kópií, CNV) biomarkeru vybraného zo skupiny pozostávajúcej z
TP53, EGFR, PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A,
RB 1 , V H L , D IC E R , ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2,
BRCA1, BRCA2, BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC,
AKT2, RUNX3, FHIT, FGF3 a MDM2, alebo ich kombinácií,
- detekciu promotorovej hypermetylácie génu vybraného zo skupiny p16(INK4a),
BRCA1, hMLH1 a TUSC3 alebo ich kombinácií, alebo
- analýzu na bunkovej úrovni pomocou imunocytochémie alebo fluorescenčnej in situ
hybridizácie (FISH) na biomarker vybraný zo skupiny pozostávajúcej z TP53, EGFR,
PDGRFα, KIT, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, RB1, VHL,
DICER, ß-katenínu (CTNNB1), CDKN2A, GATA4, RNASET2, BRCA1, BRCA2,
BRIP1, PAX2, WT1, MYC, ERBB2, CSF1R, ECGF1, SRC, AKT2, RUNX3, FHIT,
FGF3 a MDM2 alebo ich kombinácií, a kde
prostriedky sú vybrané z filtrácie, centrifugácie, bunkovej separácie spojenej s
magnetickými perličkami, nemagnetickej bunkovej separácie, bunkovej manipulácie
založenej na bunkovom mikročipe alebo FACS;
a reakčné činidlá sú vybrané z protilátok, fragmentov protilátok a sond nukleových
kyselín.
9. Súprava podľa nároku 8, kde uvedený katéter je navrhnutý na použitie v NISR.
10. Použitie súpravy podľa nároku 8 alebo 9 na skríning ženskej populácie s rizikom OC
alebo EC.

