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Co je metylace promotoru tumor 
supresorového genu?



Tumor supresorový gen

• Reguluje a koordinuje geny 
účastnící se na dělení buňky



Promotor genu

• Úvodná sekvence genu, která 
spouští jeho přepis na konkrétni 
protein 



Metylace promotoru

• Chemická inaktivace promotoru 
tvorbou metylových vazeb.

• Vede k inaktivaci genu.





Grafy z MP a náš o veku.



Ve světě …

• 43 studií (Kelly H, Benavente Y, Pavon MA, De Sanjose S, Mayaud P, Lorincz AT. Performance of DNA 
methylation assays for detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+): a systematic review
and meta-analysis. Br J Cancer. 2019;121(11):954-965. doi:10.1038/s41416-019-0593-4)

• CADM1, MAL or MIR* = 11 
• EPB41L3* = 12 
• PAX1 = 7 
• SOX1 = 5 
• FAM19A4* = 4 
• POU4F3 = 1 
• HPV16* = 10



Publikace  v renomovaných impaktovaných časopisech



















Obeznámenost s metylačním testem v ČR



Obeznámenost s metylačním testem v ČR







• Findings of  our study show that using the 
PreCursor‐M Kit: (a) allows HSIL lesions to 
be divided into two distinct groups of  
methylated HSIL (41/70) 59% and 
unmethylated HSIL (29/70) 41%



Of  those, 29 were unmethylated (age 21‐48 years; mean 30.62, 
standard deviation 7.01) and 41 were methylated (age 17‐57 
years; mean 35.17, standard deviation 9.08). The mean age 
difference between the two groups was statistically significant 
(t = −2.2295, P = 0.029; 95% confidence interval [CI])





Další směr technologického vývoje 

• Metylace genů virové DNA HPV (panel S5)



Zhrnutí teorie



Místo metylace lidských genů v karcinogeneze

• Je to další krok na cestě ke karcinomu, který 
nastává po HPV infekci a v čase vzniku 
transformujíci leze.



Místo metylace lidských genů v karcinogeneze

• Část HSIL lézí je hypermetylovaná.



Místo metylace lidských genů v karcinogeneze

• 100% dlaždicových karcinomů čípku dělohy je 
hypermetylováno



Místo metylace lidských genů v karcinogeneze

• Nemetylované dlaždicová dysplastická leze 
neprogreduje do karcinomu v časovém 
horizontu 1 rok. 



Použití v praxi – naše zkušenosti 





Test Období Počet vyšetření Pozitivita Pozn.

Prekurzor M-kit 2014-2017 209 30%
QiaSure 2017-doteď 620 55% Rutina+projekty



Využitelnost - návrh

•Mladá nerodivší žena, u které se 
zvažuje chirurgický výkon pro 
diagnozu HSIL potvrzenou 
cytologicky a kolposkopicky.



Využitelnost - návrh

•Těhotná žena s cytologickou 
(a kolposkopickou) diagnozou 
HSIL. 



Závěry 

• Metylační test lidských (a případně HPV 
genů) si hledá své místo v systému skríninku 
karcinomu čípku dělohy.



Závěry

• Ve studijích se vyhodnocuje jeho 

senzitivita a specificita a následně použitelnost 
v kontextu národního skríningového programu a 
systému zdravotní péče dané země.



Závěry

• V roce 2020 existují v Evropě 2 certifikované 
metylační testy k použití z LBC materiálu.



Závěry

Oba jsou již zavedeny v České republice.



Výhled

•Nove mezinárodní poznatky a naše 
skušenosti by mohly posloužit jako 
podklady k formulaci zdravotní politiky
do budoucna.



Děkuji za pozornost
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