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ABSTRAKT
Přesná lokalizace zlomových míst a deletovaných úseků na chromosomu 7 v buňkách
kostní dřeně nemocných je základním krokem při identifikací genů, které se podílejí na
nádorové transformaci buňky. U hematologických malignit se jedná zpravidla o onkogeny a
tumor supresorové geny, které jsou změnou v uspořádání genetického materiálu aktivovány
či deletovány. Aberace chromosomu 7, úplná či částečná ztráta chromosomu 7, především
dlouhých ramen 7q patří k rekurentním cytogenetickým změnám u nemocných s
myeloidními onemocněními jakou jsou myelodysplastické syndromy (MDS) a akutní
myeloidní leukemie (AML). Alterace chromosomu 7 jsou důležitým prognostickým
ukazatelem vyskytujícím se u 8-10 % de novo MDS a AML a u 40-50 % léčených
MDS/AML.
Pro detailní analýzu zlomových míst a aberací chromosomu 7 jsme pomocí
cytogenetických a molekulárně cytogenomických metod vyšetřili 51 dospělých nemocných
s diagnózou AML/MDS. U šesti pacientů (12 %) jsme zjistili izolovanou monosomii
chromosomu 7. Ve vyšetřovaném souboru jsme prokázali samostatnou deleci 7q u jednoho
nemocného (2 %). Alteraci chromosomu 7 detekovanou v kombinaci s další změnou jsme
vyšetřili u 17 případů (33 %) a 27 pacientů (53 %) mělo komplexní změny karyotypu
zahrnující chromosom 7. Nejčastějším zlomovým místem byla oblast 7q22. U 26 nemocných
jsme prokázali deleci 7q, z toho u 25 pacientů byla deletována oblast genu EZH2 (7q36.1).
U 22/26 nemocných jsme prokázali deleci všech námi vyšetřovaných oblastí 7q22, 7q31 a
7q36. Ve všech těchto případech jsme potvrdili deleci tumor supresorových genů KMT2E a
EZH2. Změny na krátkých ramenech byly nejčastěji lokalizovány v oblasti 7p11-7p12. V
této oblasti se nachází gen IKZF1, který byl deletován u 11 nemocných. Výskyt delecí 7q
současně s delecí 7p jsme detekovali u deseti pacientů. Analýza prognostického vlivu
alterace chromosomu 7 na celkové přežití nám neodhalila významné rozdíly (p=0,815).
Klíčová slova: Myelodysplastické syndromy, akutní myeloidní leukemie, přestavby
chromosomu 7, delece 7q, komplexní přestavby, FISH.
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ABSTRACT
Accurate localization of breakpoints and deleted regions on chromosome 7 in bone
marrow cells of patients is an essential step in identifying genes involved in tumor
transformation of a cell. In case of hematological malignancies usually oncogenes and tumor
suppressor genes are activated or deleted by a change in the arrangement of genetic material.
Aberration of chromosome 7, total or partial loss of chromosome, especially long arms 7q,
are among the recurrent cytogenetic abnormalities in patients with myeloid diseases such as
myelodysplastic syndromes (MDS) and acute myeloid leukemia (AML). Aberrations of
chromosome 7 are an important prognostic marker occurring in 8-10% de novo MDS and
AML and in 40-50% treated MDS / AML.
For a detailed analysis of chromosome 7 breakpoints and aberrations, samples of 51
adult patients diagnosed with AML / MDS were examined using conventional and molecular
cytogenomic methods. In our testing group we demonstrated a separate 7q deletion in one
patient (2%) and an isolated monosomy of chromosome 7 in six patients (12%). Aberration
of chromosome 7 detected in combination with another change was found in 17 cases (33%)
and 27 patients (53%) had complex karyotype changes including chromosome 7. The most
frequent breakpoint was 7q22. In 26 patients we proved a deletion 7q, of which 25 patients
had deleted the EZH2 gene region (7q36.1). In 22 out of 26 patients we showed deletions of
all regions examined by us - those being 7q22, 7q31 and 7q36. In all these cases, we
confirmed the deletion of the tumor suppressor genes KMT2E and EZH2. Changes on the
short arms were the most often located in the 7p11-7p12 area. The IKZF1 gene, which was
deleted in 11 patients, is located in this area. The incidence of both long arms deletions (7q)
and short arms (7p) were detected in ten patients. Analysis of the prognostic effect of
chromosome 7 alteration on overall survival did not reveal significant differences
(p = 0.815).
Key words: Myelodysplastic syndromes, acute myeloid leukemia, chromosome 7
rearrangements, 7q deletion, complex rearrangements, FISH
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SEZNAM ZKRATEK
ALL

Akutní lymfoblastická leukémie

AML

Akutní myeloidní leukémie

AP-1

Aktivující protein 1

Array

CGH Komparativní genomová hybridizace na čipech

aUPD

Acquired Uniparental Disomy

BA

Break Apart sonda

CTL

Cytotoxický T-lymfocyt

der

Derivovaný chromosom

DNA

Deoxyribonukleová kyselina

Fas-L

Fas ligand

FISH

Fluorescenční in situ hybridizace

HSC

Heatopoietics Stem Cells

HSR

Homogenously Staining Regions

IL

Interleukin

INF-γ

Interferon gama

inv

Inverze

ISCN

An International System for Human Cytogenetic Nomenclatue

KHR

Kompletní hematologická remise

LOH

Loss of heterozygosity

LSI

Locus Specific Probe

LSI

Lokus-specifické sondy

mBAND

Mnohobarevné pruhování

MDS

Myelodysplastické syndromy

mFISH

Mnohobarevná fluorescenční in situ hybridizace

MPN

Myeloproliferativní neoplázie

NF-κB

Jaderný faktor kapa B

NGS

Next-Generation Sequencing

NK

Nature killers

p

Označení krátkého ramene chromosomu

PT

Pokojová teplota
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q

Označení dlouhého ramene chromosomu

r

Ring chromosom

rpm

Počet otáček za min (Revolutions per minute)

SCT

Stem Cell Transplantation

t

Translokace

TGF-β

Transformující růstový faktor beta

TLR

Toll-like receptor

TNF-α

Faktor nekrotizující nádor alfa
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1. Úvod
Hematologická onemocnění myeloidní řady jako jsou myelodysplastické syndromy a
akutní myeloidní leukémie jsou velmi heterogenní onemocnění pro které je charakteristická
neefektivní hematopoéza. Jedná se o onemocnění především staršího věku, medián věku při
diagnóze se uvádí v rozmezí 65-70 let (Červinek et al. 2015). V současné době populace
stárne, počet pacientů neustále narůstá a nutnost včasné diagnostiky a vhodné léčby se stává
naléhavou (Čerňan et Szotkowski 2017).
Cytogenetické a molekulárně cytogenomické metody jsou základním diagnostickým
vyšetřením (Červinek 2015, Meyer et al. 2016). V současné době jsou změny karyotypu
pozorovány u více než 80 % nemocných s leukemií. Cytogenetický nález má zásadní vliv
na stanovení rizikovosti onemocnění a významně ovlivňuje volbu léčebných postupů.
Umožňuje také zjistit minimální reziduální chorobu či sledovat úspěšnost léčby. A v
neposlední řadě přináší i řadu důležitých informací pro studium onkogeneze.
U MDS a AML jsou nejčastěji zachycenými změnami delece 5q, delece 7q,
monosomie 7 a trisomie 8. Dále pak u AML jsou časté aberace chromosomu 11 a u MDS
delece 20q (Schanz et al. 2012; Babická et al. 2007). Aberace chromosomu 7, úplná či
částečná ztráta chromosomu 7, především dlouhých ramen 7q, patří k rekurentním
cytogenetickým změnám u nemocných s myeloidním onemocněním, jako jsou
myelodysplatické syndromy (MDS) a akutní myeloidní leukémie (AML).
Podle revidovaného mezinárodního prognostického systému (IPSS-R) pro MDS
(Greenberg et al. 2012) se delece dlouhých ramen chromosomu 7 řadí do kategorie střední
prognózy a samostatná monosomie 7 (-7) nebo monosomie 7 současně s delecí 7q do
skupiny s nepříznivou prognózou. U nemocných s AML je tato aberace spojena vždy s
nepříznivou prognózou (Dohner et al. 2017), špatnou odezvou na léčbu a rychlejší progresí
onemocnění.
Pomocí cytogenetických a molekulárně cytogenomických metod je možno mapovat
zlomová místa na chromosomu 7 v buňkách kostní dřeně. Přesná lokalizace zlomových míst
a deletovaných úseků je základním cílem k odhalení funkce genů, které jsou zde
lokalizovány. Jedná se zpravidla a onkogeny a tumor supresorové geny, které jsou změnou
v uspořádání genetického materiálu aktivovány či deletovány.
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Ve své diplomové práci se zaměřuji se na detekci aberací chromosomu 7 u nemocných
s myelodysplastickými syndromy a akutní myeloidní leukemií. Cílem práce bylo:

•

Mapovat zlomová místa na chromosomu 7 pomocí molekulárně cytogenomických
metod.

•

Identifikovat samostatné aberace chromosomu 7 a aberace chromosomu 7
v kombinaci s dalšími změnami karyotypu.

•

Porovnat frekvenci výskytu aberací na krátkých a dlouhých ramenech
chromosomu 7.

•

Zhodnotit, zda delece dlouhých ramen (7q) je vícestupňový proces vedoucí
k monosomii chromosomu 7.

•

Posoudit význam odlišností zlomových míst pro prognózu nemocných.

K detekci aberací jsem využila jak klasické cytogenetické analýzy, tak i metody
molekulárně cytogenomické. Jednalo se především o kombinace vyšetření pomocí FISH,
mFISH/mBAND s array.
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2. Současný stav řešené problematiky
2.1.

Mechanismus vzniku nádorů
Vznik nádorů je vícestupňový proces vedoucí k transformaci normálních buněk

v buňky nádorové, které se vymanily kontrolním mechanismům a jsou schopny se
nekontrolovaně dělit.

Změny vedoucí k maligní transformaci buňky se odehrávají na

molekulární úrovni. Dochází k akumulaci mutací v jednotlivých genech a tím i k následné
celkové nestabilitě genomu těchto buněk. Mutace mohou být vyvolány působením
fyzikálních vlivů, chemických látek nebo spontánně, bez známé vnější příčiny. Mezi
fyzikální vlivy patří ionizující záření nebo UV záření, významnými chemickými mutageny
jsou alkylační, hydroxylační nebo interkalační látky, které narušují strukturu DNA. U
spontánních mutací se většinou jedná o chyby DNA polymeráz nebo dalších enzymů
souvisejících s replikací buňky.
Nestabilita genomu může být také ovlivněna faktory, které nejsou zapojeny do změny
struktury DNA. Jedná se o epigenetické vlivy, které mohou vést k odlišné expresi genů a
maligní transformaci buňky (Kanwal et Gupta 2010). V některých případech může být
integrita genomu narušena cizí virovou DNA (př. EBV, HPV E6) a přispět tak ke vzniku
nádorového onemocnění (Nicholas et al. 2008).
Na chromosomové úrovni se nestabilita genomu projevuje vznikem početních a/nebo
strukturních změn. Početní změny vznikají v důsledku chyb při rozchodu chromosomů
k opačným pólům buňky během mitosy tzv. nondisjunkcí. Příčinou těchto změn může být
řada faktorů např. předčasná separace chromatid, abnormální interakce mezi kinetochorem
a dělícím vřeténkem nebo špatná cytokineze (Gollin 2005). Strukturní aberace vznikají
nejčastěji jako následek oprav dvouřetězcových zlomů DNA nebo chybějících reparačních a
kontrolních mechanismů.

V důsledku chromosomových aberací obvykle dochází k deleci tumor supresorových
genů nebo aktivaci protoonkogenů. Jedná se o geny, které mají důležitou úlohu v regulaci
buněčné proliferace, diferenciace a ovlivňují apoptózu buňky. Ztráta funkce těchto genů
zásadně přispívá k nádorové transformaci buňky.
Chromosomové delece (parciální nebo úplné) a nebalancované translokace vedou ke
ztrátě heterozygozity provázané ztrátou jednoho nebo více tumor supresorových genů (např.
TP53, RB1). Z toho vychází i tzv. Knudsonova teorie dvou zásahů (Knudson 1971), kdy
jedna alela daného genu je obvykle deletována a druhá je inaktivována delecí, mutací nebo
epigenetickými změnami. Dalším možným mechanismem uplatňujícím se v nádorové
12

transformaci je tzv. haploinsuficience (alelická insuficience), kdy je snížena dávka genu
v důsledku delece jedné ze dvou alel (Fodde at Smits 2002).
K aktivaci protoonkogenů může dojít několika způsoby: bodovou mutací, přestavbou
genetického materiálu nebo amplifikací. Při bodové mutaci dochází k záměně bází na úrovni
DNA. U balancovaných chromosomových přestaveb dochází v důsledku translokace buď ke
vzniku fúzního genu, který následně kóduje chimérní protein s odlišnými vlastnostmi nebo
dojde k přemístění protoonkogenu do oblasti vykazující vysokou replikační aktivitu. Další
možností aktivace protoonkogenu je zmnožení genetického materiálu, které se projeví
duplikací nebo amplifikací celého chromosomu nebo jeho části. Poměrně častá je
amplifikace specifických oblastí obsahujících protoonkgen (např. EGFR, MLL), kterou lze
obvykle detekovat na chromosomech jako tzv. homogenně se barvící oblasti (HSR,
Homogenously Staining Regions) nebo ve formě malých acentrických fragmentů, tzv.
double minutes (DMs).
Všechny tyto změny patří mezi změny primární a jsou příčinou maligního procesu.
Většina aberací, které nacházíme v nádorových buňkách, jsou změny klonální. Klonální
vývoj je charakterizován jako vícestupňový proces, při kterém dochází k zisku aberací u
pacienta s původně normálním karyotypem nebo k zisku dalších změn u nemocného, jehož
karyotyp byl již v době diagnózy abnormální (Silva-Coelho et al. 2017).

2.1.1. Klasická cytogenetická analýza
Cytogenetika je vědní obor zabývající se studiem chromosomů - buněčných struktur
nesoucích genetickou informaci. Pomocí cytogenetických metod můžeme studovat počet,
tvar, strukturu chromosomů a jejich změny.
Základem klasického cytogenetického vyšetření je analýza karyotypu dělících se
buněk. Analýza je založena na barvení chromosomů pomocí pruhovacích technik a
chromosomy tak mohou být přesně charakterizovány. V průběhu vývoje se vyvinulo více
modifikací pruhovacích technik, jako jsou G, R, C a NOR pruhování. V současné době je
nejpoužívanější barvící metodou G pruhování (G-banding), při kterém jsou chromosomové
proteiny denaturovány trypsinem a následně barveny Giemsovým barvivem. Na základě
pruhů charakteristických pro každý chromosomový pár je podle závazné mezinárodně platné
cytogenomické nomenklatury (ISCN - An International System for Human Cytogenomic
Nomenclatur) sestaven a popsán karyotyp (McGowan-Jordan et al. 2016). Každý
chromosom je rozdělen na pruhy číslované směrem od centromery k telomerám.
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Klasická cytogenetická analýza se používá k detekci početních a strukturních
chromosomových změn. Strukturní změny vznikají v důsledku zlomů na chromosomech, při
nichž dochází ke ztrátám, zdvojení nebo přestavbě segmentů. Strukturní aberace jsou děleny
na balancované a nebalancované. Za balancované změny jsou považovány přestavby, při
kterých je zachována kompletní sada chromosomů. Patří sem reciproké translokace, inverze
a inzerce. Balancovaná translokace je charakterizována vzájemnou výměnou dvou nebo více
částí nehomologních chromosomů. Inverze je způsobena dvěma zlomy na stejném
chromosomu, otočením vystřiženého segmentu a opětovným spojením distálních segmentů.
K inzerci je zapotřebí minimálně tří zlomů a zasažen může být jeden nebo dva chromosomy.
Nebalancované strukturní aberace jsou změny, při kterých dochází ke ztrátě nebo zmnožení
části genetického materiálu. Patří sem delece, duplikace, isochromosomy nebo kruhové
(ring) chromosomy. Delece jsou terminální, kdy dojde k jednomu zlomu na chromosomu
nebo intersticiální se ztrátou genetického materiálu mezi dvěma zlomy. V karyotypu lze
identifikovat různé kombinace těchto abnormalit současně, v takovém případě hovoříme o
tzv. komplexním karyotypu. Za komplexní karyotyp považujeme strukturní nebo numerické
změny zahrnující tři a více chromosomů a/nebo tři a více chromosomových zlomů (Schoch
et al. 2001).
Ve výsledném karyotypu nádorových onemocnění můžeme nacházet četné
chromosomové změny. U hematologických onemocnění bývá však často vyšetření
limitováno špatnou kvalitou hodnocených mitos a/nebo nízkým mitotickým indexem a
sníženou in vitro proliferací patologických klonů (Zemanová et al. 2001). V těchto případech
je dále indikováno molekulárně – cytogenomické vyšetření.

2.1.2. Molekulární cytogenomika
2.1.2.1.

Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)

Metoda fluorescenční in situ hybridizace spočívá ve vazbě specifické fluorescenčně
značené sekvence DNA (DNA sonda), ke komplementárně k vyšetřovanému úseku DNA.
Zvýšená teplota zajistí denaturaci DNA sondy a řetězců vyšetřované DNA. Při následném
ochlazení se sonda specificky naváže do vyšetřovaného místa - dochází k hybridizaci.
Fluorescenčí signál sondy je vyhodnocován pomocí fluorescenčního mikroskopu.
Pro vizualizaci se nejčastěji používají sondy přímo značené pomocí fluorescenčních
barviv – fluorochromů, které nahradily původně užívané radioaktivní izotopy. DNA sondy
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lze připravovat různými způsoby v laboratoři. V současné době se ale využívají nejčastěji
komerčně dostupné sondy, které již obsahují značenou sondu s detekčním systémem. Dle
místa hybridizace, lze DNA sondy rozdělit do tří základních kategorií: sondy satelitní, lokusspecifické a malovací.
Sondy opakujících se sekvencí, nebo-li satelitní sondy, hybridizují s repetitivními
satelitními sekvencemi, které se nachází především v oblasti centromer a telomer. Využívají
se k vyšetření aneuploidií či detekci chromosomů neznámého původu.
Lokus-specifické sondy (LSI) vážící se na jedinečné DNA sekvence jsou vhodné ke
studiu mikrodelecí a amplifikací. Patří sem také Break Apart (BA) sondy, umožňující
sledovat přestavby konkrétního genu a sondy translokační, díky nimž jsme schopní potvrdit
fúzi jednotlivých genů při translokacích. Tyto sondy jsou zpravidla genomové klony, které
se liší na základě velikosti v závislosti na klonovacím vektoru. Velikost se pohybuje v
rozmezí 500 pb – 5kb u plazmidového vektoru až po 50-1000 kb u vektorů z umělých
kvasinkových chromosomů YAC (Yeast Arteficial Chromosomes).
Malovací nebo-li celochromosomové sondy jsou obvykle připraveny ze specifických
DNA knihoven a můžeme jimi označit jak celý chromosom tak jeho dlouhá či krátká ramena.
Slouží k identifikaci marker chromosomů a k detekci strukturních odchylek. Oproti
předchozím výše uvedeným sondám je však nelze použít k analýze interfázních jader.
FISH metoda umožňuje studovat specifické genomové oblasti jak v metafázi, tak i v
interfázních jádrech. Je využívána ke studiu strukturních a početních chromosomových
odchylek. Určuje, zda dochází k maligní transformaci buňky, benigní proliferaci nebo
klonální evoluci. Její výhodou je možnost určení chromosomového vybavení v nedělících se
interfázních jádrech a především, možnost rychlého vyhodnocení velkého počtu buněk, což
hraje významnou roli např. při detekci minimální zbytkové choroby.

2.1.2.2.

Modifikace FISH

Metoda FISH se stala základem pro další molekulárně cytogenomické metody. Jednou
z možných modifikací je mnohobarevná fluorescenční in situ hybridizace (mFISH). Metoda
umožňuje rozlišit všech 46 chromosomů v jednom hybridizačním pokusu. Princip metody
spočívá v použítí celochromosomových sond, které jsou značeny kombinací rozdílných
fluorochromů. Kombinační vzorec 2n-1, kde n značí počet fluorochromů, získáme použitím
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pěti odlišných fluorochromů v jedné hybridizační reakci (obr. č. 1). Chromosomy jsou
vyhodnocovány ve fluorescenčním mikroskopu. Digitální obraz je analyzován pomocí
softwarového programu, který dané kombinaci barev přiřadí pseudobarvy. V jedné
hybridizační reakci tak lze vyhodnotit všech 22 párů autosomů a chromosomy X a Y, tedy
celý genom. Senzitivita metody závisí na lokalizaci a despiralizaci chromosomů. Pohybuje
se v rozmezí od 1 do 2,5 Mb (Lichter et al. 1997). Metoda mFISH se používá především pro
určení komplexních početních a strukturních přestaveb (Kannan et Zilfalil 2009).
Obrázek č. 1. Schéma kombinace jednotlivých fluorochromů pro mFISH

Další možnou modifikací FISH je metoda mnohobarevného pruhování (mBAND).
Metoda je založena na použití sond pro různé (specifické) úseky téhož chromosomu. Sondy
jsou značeny pěti různými fluorochromy a jejich kombinacemi. Po hybridizaci na
chromosom se sondy vzájemně překrývajísond na chromosom se vzájemně překrývají (obr.
č. 2). Výsledky hybridizace jsou opět vyhodnocovány v počítačovém programu, který, jako
v případě mFISH, přiřadí kombinacím sond pseudobarvy. Metoda je využívána k přesné
detekci delecí, inzercí, inverzí a dalších strukturních a početních změn.
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Obrázek č. 2. Schéma kombinace jednotlivých fluorochromů - mBAND

2.1.2.3.

Array CGH

Array CGH neboli „komparativní genomová hybridizace na mikročipech“ umožňuje
v jediné hybridizační reakci detekci nebalancovaných změn karyotypu v celém genomu
nemocného (Solinas-Toldo et al. 1997). Princip metody je založen na kvantitativním
porovnání intenzity dvou různých fluorochromů, kterými jsou značeny vyšetřovaná a
referenční DNA (obr. č. 3). K vyšetření tedy nejsou zapotřebí metafázní chromosomy a
metoda tak překonává některé limity klasické cytogenetické analýzy. Zkoumaná a referenční
DNA jsou v ekvivalentním množství hybridizovány k fragmentům DNA imobilizovaným
na sklíčku nebo destičce (mikročip). Snímání mikročipu probíhá pomocí speciálního skeneru
s vysokým rozlišením, který sklíčka ukládá do obrazových souborů. Výsledek hybridizace
je hodnocen pomocí počítačového programu, který provádí kvantifikaci a porovnání
intenzity fluorescenčních signálů vyšetřované a referenční DNA. Rozlišovací schopnost
array CGH závisí na délce a množství imobilizovaných fragmentů a stoupá právě se
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zvyšujícím se množstvím co nejkratších fragmentů, které jsou rovnoměrně rozmístěny po
celém genomu (Ylstra et al. 2006).
Obrázek č. 3. Princip Array CGH (Miller at Tang 2009)

Array CGH je schopna detekce pouze nebalancovaných změn karyotypu, tedy změn v
počtu kopií DNA. Metoda neidentifikuje balancované změny karyotypu (balancované
translokace, inverze, inzerce) a změny v repetitivních oblastech. Zároveň je limitována
procentuálním zastoupením patologických buněk ve vzorku. Tato hranice je závislá na typu
mikročipu, ale i na kvalitě studovaného vzorku. Za ideálních podmínek lze detekovat změny
patologického klonu zastoupeného ve vzorku již v 8 % (Valli et al., 2011).
Některé typy mikročipů obsahují imobilizované fragmenty, díky nimž je software
schopen

hodnotit

i

jednonukleotidové

polymorfismy

(SNP,

Single

Nucleotide

Polymorphism). Přítomnost polymorfismů v genomu zpravidla nemá žádný fenotypový
projev, může ale napomoci v identifikaci oblastí získané uniparentální disomie (aUPD,
Acquired Uniparental Disomy). Jde o části genomu, ve kterých došlo ke ztrátě
heterozygozity, ale nikoliv ke změně počtu kopií. Tento typ změn je asociován s
homozygotními mutacemi tumor supresorových genů nebo onkogenů.
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2.2. Hematologická onemocnění myeloidní řady
Hematologická onemocnění myeloidní řady jsou klonální poruchy hematopoetických
kmenových buněk (HSC, Heatopoietics Stem Cells) a myeloidních progenitorových buněk,
které jsou charakteristické nadměrnou proliferací, abnormální sebeobnovou a/nebo defektní
diferenciací (Korn et Méndez-Ferrer 2017). Řadí se sem myeloproliferativní neoplázie
(MPN), myelodysplastické syndromy (MDS) a akutní myeloidní leukemie (AML). Tato
onemocnění jsou způsobena genetickými a epigenetickými změnami hematopoetických
kmenových buněk vedoucími k fenotypově odlišným onemocněním.

2.2.1. Myelodysplastické syndromy
Myelodysplastické syndromy jsou heterogenní skupinou onemocnění, pro které je
charakteristická neefektivní hematopoéza s dysplastickými a morfologickými změnami
v kostní dřeni, rychlejší apoptóza a tendence k progresi onemocnění do AML. Fenotypově
se MDS projevují periferní cytopenií jako je anémie, trombocytopenie a neutropenie.
Onemocnění postihuje převážně starší lidi. Medián věku pacientů se uvádí mezi 65-70
lety. Incidence onemocnění se pohybuje kolem pěti případů na 100 000 obyvatel ročně a
s přibývajícím věkem incidence narůstá (Malcovati et al. 2013). Onemocnění může
postihnout i mladší jedince, vzácněji děti.
Vznik MDS je vícestupňový proces, kde významnou roli hraje genetická nestabilita,
která je provázena zvýšenou incidencí mutací onkogenů, inaktivací tumor supresorových
genů a dalšími genetickými změnami. Na patogenezi onemocnění se podílí také abnormální
aktivace imunitního systému. Vyšší riziko vzniku onemocnění je pozorováno u kuřáků a
osob vystavených působení benzenu, pesticidů a insekticidů. U 20 % případů může
chemoterapie či radioterapie při léčbě jiného nádorového onemocnění způsobit vznik
sekundárního MDS (sMDS).

2.2.1.1.

Role imunitního systému v patogenezi MDS

U MDS bylo prokázáno, že kromě mnoha cytokinů vylučovaných v mikroprostředí
kostní dřeně se na patogenezi onemocnění podílí téměř všechny buňky imunitního systému
a také aktivace jejich signalizačních drah (Wang et al. 2018). Dysfunkce imunitního systému
vede k apoptóze nádorových buněk, ale také normálních hematopoetických prekurzorů a tím
přispívá k abnormální hematopoéze (D’Silva et al. 2019). Mechanismy imunitní dysregulace
se liší mezi pacienty s MDS nízkého a vysokého rizika. Pacienti s nízkým rizikem vykazují
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vysokou míru apoptózy, která je důsledkem abnormální aktivace imunitního systému
vedoucí k prozánětlivému stavu. U nemocných s vysokým rizikem dochází naopak ke
zvýšení klonality nádorových buněk, které unikají imunitnímu dohledu a nadměrně se množí
(Kerkhoff et al., 2013).
U pacientů s diagnózou MDS byla pozorována v periferní krvi a kostní dřeni
abnormální exprese alespoň 30 cytokinů (Barreyro et al. 2012; Pardanani et al. 2012).
Cytokiny jsou rozpustné proteiny s nízkou molekulovou hmotností vylučované imunitními
buňkami, které zprostředkovávají jak zánětlivé reakce, tak regulují hematopoézu modulací
mikroprostředí kostní dřeně. U MDS byly zaznamenány vysoké hladiny prozánětlivých
cytokinů, jako jsou faktory nekrotizující nádory (TNF-α), interferon gama (INF-γ),
transformující růstový faktor beta (TGF-β) a interleukiny IL-6 a IL-8, které mohou přispívat
k patogenezi onemocnění (Kitagawa et al. 1997; Shetty et al. 1996). TNF-α může být
sekretován stromálními buňkami kostní dřeně a v mikroprostředí pak působí cytotoxicky a
indukuje apoptózu (Kitagawa et al. 1997). Vysoké hladiny TNF-α u MDS působí jako
nepříznivý prognostický faktor, protože jsou spojovány s vyššími hladinami leukocytů,
P2-mikroglobulinu a keratinu a zároveň nižší hladinou hemoglobinu (Tsimberidou et al.
2008). Cytokiny IFN-γ a IL-6 jsou úzce spojeny s indukcí apoptózy u nemocných s MDS a
vysoké hladiny IFN-γ a IL-6 jsou obecně spojovány s nižším rizikem onemocnění (Shetty et
al. 1996; Kordasti et al. 2009). Naopak vysoké hladiny imunosupresivních cytokinů, jako je
například IL-10 jsou u vysoce rizikových MDS, kde převládá imunosupresivní role
imunitního systému (Kordasti et al. 2009). Proto sekreční profily cytokinů vykazují
variabilitu v rámci jednotlivých typů MDS.
Patogeneze MDS je typická koexistencí dvou jevů, a to zvýšenou proliferací buněk a
zároveň vysokou mírou apoptózy. K narušení rovnováhy mezi proliferací a apoptózou
přispívá aktivace několika imunitních a zánětlivých signálních drah (Wang et al. 2018).
Jednou z hlavních příčin cytopenie u MDS je zvýšená intramedulární apoptóza, která může
být zahájena přes Fas receptor a jeho specifický ligand (Fas-L). Fas-L je u MDS nadměrně
exprimován a koreluje s rychlostí apoptózy (Deeg et al. 2000). Za fyziologických podmínek
progenitory CD34+ buněk neexprimují Fas, ale jeho exprese je v případě MDS indukovaná
přítomností TNF-α a IFN-γ (Zeng et al. 2006). Vyšší hladiny TNF-α a IFN-γ jsou tedy
spojeny se zvýšenou apoptózou buněk u MDS. Další imunitní drahou podílející se na
patogenezi onemocnění je Toll-like receptor (TLR) signalizace, která vede k aktivaci
transkripčních faktorů jako je aktivující protein 1 (AP-1) a jaderný faktor kappa B (NF-κB).
TLR signalizace je součástí antimikrobiální obrany, metabolických změn, tkáňových oprav
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a buněčné diferenciace (Takeuchi et Akira 2010). U pacientů s MDS byly potvrzeny vyšší
hladiny exprese TLR-1, TLR-2, TLR-4, TLR-6, TLR-7 a TLR-9, přičemž tato exprese při
transformaci do AML klesá (Kuninaka et al. 2010; Wei et al. 2013). Transkripční faktor NFκB je aktivován celou řadou podnětů jako jsou zánětlivé cytokiny a poškození DNA, což
vede k expresi genů několika antiapoptotických proteinů a proliferačních faktorů (Perkins et
Gilmore 2006). Aktivace NF-κB dráhy je nezbytná pro modulaci funkcí krvetvorných
kmenových buněk, včetně proliferace, sebeobnovy a diferenciac. To naznačuje, že
dysregulace NF-κB může vést ke zvýšení diferenciace a proliferace u pacientů s MDS a jeho
zvýšená aktivita koreluje s progresí onemocnění (Wang et al. 2018).
Na patogenezi MDS se podílí také různé populace imunitních buněk. MDS pacienti s
nízkým rizikem mají vysoké hladiny cytotoxických CD8+ T-buněk (CTL) a zároveň
sníženou hladinu regulačních T-buněk (Treg) (Lopes et al. 2013). T-buňky mají na svém
povrchu receptor (TCR), který rozpoznává specifické antigeny a stimuluje imunitní
odpověď. CTL působí jak na buňky maligní, tak i na normální buňky hematopoézy, a
indukují u nich intramedulární apoptózu. Také některé epitopy na maligních buňkách vedou
ke zvýšené expanzi CTL a umocňují celou reakci (Zheng et al. 2010). Naproti tomu vysoce
rizikoví pacienti s MDS mají zhoršenou buněčnou odpověď a obvykle nižší hladiny CTL a
NK (natural killers) buněk a vyšší hladinu Treg (Lopes et al. 2013). Treg buňky se podílejí
na indukci imunitní tolerance, ale také tlumí míru imunitní odpovědi. Jejich dysregulace je
spojována s mnoha autoimunitními onemocněními a má za následek nekontrolovanou
imunitní odpověď, ale při jejich zvýšené aktivitě dochází ke ztrátě imunitního dohledu a
podporují tak tumorigenezi (Mailloux et Young 2010).

2.2.1.2.

Chromosomové aberace u MDS a jejich prognostický význam

Myelodysplastické syndromy jsou nejen fenotypově ale i geneticky velmi heterogenní
onemocnění. Cytogenetické abnormality jsou hlavní determinanty v patogenezi, diagnostice
a prognóze onemocnění (Fenaux et al. 2004; Germing et al. 2000; Gallagher et al. 1997).
Jsou detekovány u 40-60 % pacientů s de novo MDS a až u 80 % a nemocných se sMDS
(Larson 2009).
Karyotyp nemocných společně s procentem blastů v kostní dřeni a parametry periferní
krve tvoří základ mezinárodního prognostického skórovacího systému (IPSS). Tento systém
byl poprvé sestaven v roce 1997 na základě analýzy velkého množství pacientů s diagnózou
MDS a je důležitým standardem pro hodnocení prognózy u neléčených, nově
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diagnostikovaných, dospělých pacientů (Greenberg et al. 1997). Pro zdokonalení byla v roce
2012 provedena nová analýza dat IPSS-R (Revised-IPSS), která přesněji posuzuje hodnoty
krevních destiček, hemoglobinu a absolutní počet neutrofilů v periferní krvi (tab. č. 1)
(Greenberg 2012).

Tabulka č. 1 IPSS-R systém
Prognostická hodnota*
0

0,5

1

1,5

2

3

4

/

Dobrý

/

Střední

Špatný

Blasty v KD

Velmi
dobrý
≤2

/

>2<5 %

/

5-10 %

>10 %

Velmi
špatný
/

Hemoglobin

≥ 10

/

8<10

<8

/

/

/

Trombocyty

≥ 100

50-100

<50

/

/

/

/

Neutrofily

≥ 0,8

<0,8

/

/

/

/

/

Karyotyp

*Prognostické hodnoty určují 5 kategorií v rámci IPSS-R: velmi nízká riziková
sk. (≤ 1,5 b.); nízká riziková sk. (1,5-3 b.); střední riziková sk. (3-4,5 b.); vysoká
riziková sk. (4,5-6 b.); velmi vysoká riziková sk. (>6 b.)
Na základě IPSS-R se pacienti dle cytogenetického výsledku řadí do pěti
prognostických skupin (obr. č. 4) (Schanz et al. 2012). První skupinou jsou nemocní s velmi
dobrou prognózou, kteří mají v karyotypu jednu změnu, a to buď ztrátu chromosomu Y,
nebo deleci dlouhých ramen chromosomu 11 (11q). Pacienti s dobrou prognózou mají
normální karyotyp, deleci dlouhých ramen chromosomu 5 (5q) samostatně nebo s jednou
další aberací, izolovanou deleci dlouhých ramen chromosomu 20 (20q) nebo izolovanou
deleci krátkých ramen chromosomu 12 (12p). Do skupiny se střední prognózou jsou zařazeni
nemocní s jednou nebo dvěma změnami v karyotypu, pokud nejde o specifické změny
uvedené v jiných prognostických skupinách. Špatnou prognózu pak mají pacienti
s monosomií chromosomu 7 izolovaně nebo současně s delecí 7q, dále nemocní s inverzí,
translokací či delecí 3q a nemocní se třemi aberacemi v karyotypu. Do skupiny s velmi
špatnou prognózou se řadí nemocní s komplexním karyotypem, ve kterém jsou nalezeny
více než tři změny.
Nejčastějšími aberacemi u MDS jsou delece 5q, monosomie 7 nebo přestavby 7q, dále
trisomie chromosomu 8 (+8) a delece 20q (Schanz et al. 2012). Přibližně u 20 % nově
diagnostikovaných pacientů jsou pozorovány komplexní změny karyotypu (Morel et al.
1993, Greenberg et al. 2012, Nevill et al. 1998). Mezi méně časté cytogenetické abnormality
patří delece 11q a izolovaná ztráta chromosomu Y. K dalším méně se vyskytujícím změnám
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pak patří isochromosom pro 17q, trisomie chromosomu 19 nebo aberace chromosomu 3
(Schanz et al. 2012).
Obrázek č. 4 Prognostické skupiny dle cytogenetického nálezu

2.2.1.1.

Klasifikace MDS

V současné době je ke klasifikaci MDS možno využít dvou klasifikačních systémů.
Starší systém byl vytvořen roku 1976 francouzsko-americko-britskou (FAB, FrenchAmerican-British) kooperativní skupinou a rozeznává pouze pět subtypů MDS. Novější
systém zveřejnila Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO, World Health Organisation)
v roce 2000 a člení MDS do devíti subtypů (tab. č. 2, 3).
Současná klasifikace dle WHO z roku 2016 vychází z nových poznatků na
základě identifikace

unikátních

biomarkerů

pomocí

analýzy

genové

exprese

a

sekvenace nové generace (NGS, Next-Generation Sequencing). Tyto poznatky mohou
výrazně zlepšit diagnostická kritéria a upřesnit prognózu vyšetřovaných (Arber et al. 2016).
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Tabulka č. 2 FAB klasifikace MDS (Bennett et al. 1982)
FAB podtyp

% blastů
v KD
<5

% blastů
v PK
<1

<5

<1

5-20

0-4

21-30

≥5

<20

-

% blastů

% blastů

v KD

v PK

MDS-SLD (MDS s jednoliniovou dysplazií)

<5

<1

MDS-MLD (MDS s multilineární dysplazií)

<5

<1

MDS-RS-SLD (MDS s jednoliniovou dysplazií a

<5

<1

<5

<1

<5

<1

MDS-EB1 (MDS s excesem blastů 1)

5-9

2-4

MDS-EB2 (MDS s excesem blastů 2)

10-19

5-19

MDS-U (Neklasifikované MDS)

<5

=1

Refraktérní cytopenie u dětí

<5

<2

RA (refrakterní anémie)
RARS (refrakterní anémie s prstenčitými
sideroblasty)
RAEB (refrakterní anémie s nadbytkem blastů)
RAEB-T (refrakterní anémie s nadbytkem blastů
v transformaci)
CMML (chronická myelomonocytární leukemie)

Tabulka č. 4 WHO klasifikace MDS z roku 2016
WHO podtyp

prstenčitými sideroblasty)
MDS-RS-MLD (MDS s multilineární dysplazií a
prstenčitými sideroblasty)
MDS s izolovanou del (5q) (MDS s izolovanou
delecí 5q-)

2.2.1.1.

Léčba MDS

Léčba pacientů s MDS je velmi individuální a záleží na stavu každého pacienta, jeho
potížích, věku a na rizikovosti onemocnění, která se určuje dle IPSS-R. Léčebnou strategii
je možno schématicky rozdělit na dvě skupiny. První skupinou jsou pacienti s nízkým a
středním rizikem (IPSS 0-1), kteří nemají závažnou cytopénii, nemají přítomny blasty ani
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chromosomové aberace. U nich je možná pouze observace s opakovanými kontrolami. Další
možností u této prognostické skupiny je podpůrná léčba, která snižuje příznaky onemocnění.
U podpůrné léčby jsou podávána antibiotika jako protiinfekční léčba, transfuze červených
krvinek a krevních destiček, případně chelatační léčba a podávání růstových faktorů.
Imunosupresivní léčba je indikována u pacientů s těžkou cytopenií, kteří zároveň nejsou
vhodnými kandidáty pro podávání růstových faktorů nebo alogenní transplantaci
hematopoetických buněk (SCT, Stem Cell Transplantation). U této skupiny nemocných se
volí také imunomodulační léčba lenalidomidem, jehož účinky jsou protizánětlivé,
antiangiogení a antineoplastické (Červinek 2015; Čermák 2016).
Druhou skupinu tvoří pacienti se středním až vysokým rizikem (IPSS-R 1,5-2). Pro
tuto skupinu je hlavním léčebným cílem oddálit progresi onemocnění a prodloužit dobu
přežití. U mladších pacientů (<65 let) se volí léčba kombinovanou chemoterapií. Ta spočívá
v předléčení chemoterapií a následné transplantaci hematopoetických buněk (Čermák,
2016). Dalším možným léčebným přístupem je podávání hypomethylačních látek
(azacitidin, decitabin), zejména u starších nemocných, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro
SCT (Červinek 2015).

2.2.2. Akutní myeloidní leukemie
Akutní myeloidní leukemie je heterogenní onemocnění krvetvorby charakteristické
nahrazením normálních buněk kostní dřeně nezralými myeloidními prekurzory, tzv.
myeloblasty. Onemocnění je typické prudkým nástupem a agresivním průběhem. V průběhu
choroby se v kostní dřeni hromadí blasty a v periferní krvi a krvetvorných orgánech dochází
k potlačení normální krvetvorby. To vede k častému krvácení, infekcím a anemiím. Při
absenci léčby do jednoho roku od diagnózy může také docházet k infiltraci jednotlivých
orgánů a poruchám jejich funkce (Lowenberg et al. 1999).
AML představuje přibližně 80-85 % všech akutních leukemií diagnostikovaných u
dospělých. Medián věku diagnostikovaných je 67 let. Incidence onemocnění se pohybuje
v rozmezí 3,5-5 případů na 100 000 obyvatel ročně a s přibývajícím věkem rapidně narůstá
(Indrák 2007).
AML může vzniknout de novo nebo v důsledku progrese jiných onemocnění
(transformací z MDS), ale také vlivem léčby cytotoxickými látkami (tAML, therapyreleated) (Indrák 2007). Stejně jako u MDS, je vznik AML vícestupňovým procesem, na
kterém se mohou podílet vnější vlivy např. ionizující záření, kouření nebo přítomnost
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některých virů. Ke vzniku leukemií také dochází po vystavení organismu některým
chemickým látkám (benzen, pesticidy) a působením alkylačních cytostatik. Leukemie tohoto
typu se nazývají sekundární. Zvýšené riziko vzniku AML bylo zaznamenáno i v souvislosti
s Downovým syndromem, jehož příčinou je trisomie chromosomu 21.

2.2.2.1.

Chromosomové aberace u AML a jejich prognostický význam

Pro AML je typický vysoký stupeň heterogenity s ohledem na chromosomové aberace,
genové mutace a změny v expresi genů. Cytogenetické změny mohou být detekovány
přibližně u 50-60 % nově diagnostikovaných AML (Martens et Stunnenberg 2010). Mezi
často se vyskytující chromosomové aberace patří monosomie nebo delece 5q a 7q,
monosomie 7 (-7) a (+8) (Byrd et al. 2002). Chromosomové aberace také velmi často
zahrnují delece dlouhých ramen chromosomu 11 (11q) a alterace genu MLL lokalizovaného
v oblasti 11q23 (Escobar et al. 2007). U 10-15 % případů AML se vyskytují komplexní
změny karyotypu, které nejčastěji postihují chromosomy 5, 7, 8, 11, 12, 17 a 21 (Visani et
al 2001, Babická et al 2007). Tyto změny jsou asociovány se špatnou prognózou a jsou běžné
u starších nemocných (Farag et al. 2005).
Častým nálezem u de novo pacientů s AML jsou balancované aberace
t(8;21)(q22;q22.1) s fúzním genem RUNX1-RUNX1T1,
t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB-MYH11,

inv(16)(p13.1q22) nebo

t(15;17)(q22;q12)/PML-RARA,

t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3-KMT2A, (6;9)(p23;q34.1)/DEK-NUP214, inv(3)(q21q26.2)
nebo t(3;3)(q21;26.2)/RPN1-EVI1 a t(1;22) (p13.3;q13.3)/RBM15-MKL1. Translokace a
ostatní chromosomové změny jsou zahrnuty do klasifikace AML dle WHO z roku 2016 a
společně s morfologií, imunofenotypem a klinickými znaky jsou používány k definování
různých entit onemocnění. Všechny tyto informace jsou nezbytné pro řádné zařazení
pacienta do jednotlivých podtypů AML a pro správné stanovení diagnózy. Jasněji jsou tak
definovány skupiny onemocnění včetně prognostických parametrů a potencionálně nových
terapeutických možností (Arber et al. 2016).
Jedním z důležitých prognostických faktorů u nemocných s AML je věk. U pacientů
mladších 60 let se celkové přežití v průběhu pěti let od diagnózy pohybuje kolem 50 %, u
starších pacientů přežije jeden rok 8-12 %, nejhorší celkové přežití mají nemocní nad 70 let
(Indrák, 2007). Cytogenetické změny patří k nepříznivým prognostickým faktorům, podle
nichž jsou pacienti řazeni do tří prognostických skupin na základě doporučení European
Leukemia Net (ELN) z roku 2017 (tab. č. 4) (Dohner et al. 2017).
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Tabulka č. 4 Prognostické skupiny na základě karyotypu dle ELN 2017
Prognostic. Chromosomové aberace

Molekulární změny

sk.
Příznivá

Střední
Nepříznivá

t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1-RUNX1T1
inv(16)(p13.1q22)
t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB-MYH11
Normální karyotyp
t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3-KMT2A
t(6;9)(p23;q34.1)/DEK-NUP214
t(v;11q23.3)/přestavba KMT2A
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1
inv(3)(q21.3q26.2) /
t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2,
MECOM(EVI1)
-5 / 5q-7 / 7q-17/abn(17p)
komplexní karyotyp

Bialelická mutace CEBPA
Mutace NPM1 bez/s FLT3-ITD
Mutace NPM1 a FLT3-ITD
Wild-type NPM1 bez/s FLT3-ITD
Wild-type NPM1 s FLT3-ITD
Mutace RUNX1
Mutace ASXL1
Mutace TP53

AML je rozdělena do tří prognosticky relevantních kategorií na základě
cytogenetických analýz. První skupinou jsou pacienti s t(8;21), t(16;16) nebo inv (16)
(p13;q32), kteří jsou řazeni do kategorie s dobrou prognózou. Translokace t (8; 21) se
vyskytuje přibližně u 5-10 % všech případů AML a incidence s těmito příznivými
cytogenetickými nálezy s věkem klesá (Arber et al. 2003; Bacher et al. 2005). Nepříznivou
prognózu pak mají pacienti, u kterých byl prokázán komplexní karyotyp. A do poslední
skupiny, skupiny se střední prognózou, jsou řazeni pacienti, kteří mají normální karyotyp a
jiné změny karyotypu, které nespadají do kategorie s příznivou nebo nepříznivou prognózou.
Pacienti se střední prognózou, kteří mají normální karyotyp, tvoří největší skupinu u AML,
protože žádné chromosomové aberace nejsou přítomny u 40-50 % dospělých nemocných
(Grimwade et al. 1998; Falini et al. 2005).

2.2.2.2.

Klasifikace AML

AML je možno klasifikovat stejně jako u MDS na základě dvou klasifikačních
systémů: staršího systému FAB, který rozeznává osm subtypů AML (M0 – M7) a novějšího
systému WHO, který zahrnuje nejen morfologické a cytogenomické hodnocení, ale zahrnuje
i další doplňující vyšetření (tab č. 5, 6).
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Tabulka č. 5 FAB klasifikace AML (Bennett, et al., 1982)
FAB

NÁZEV

VÝSKYT

podtyp
M0

Nediferenciovaná AML

5%

M1

AML bez vyzrávání

15 %

M2

AML s vyzráváním

25 %

M3

Akutní promyelocytární leukemie

10 %

M4

Akutní myelomonocytární leukemie

20 %

Akutní myelomonocytární leukemie s eozinofilií

5%

M5

Akutní monocytární leukemie

10 %

M6

Akutní erytroblastická leukemie

5%

M7

Akutní megakaryocytární leukemie

5%

M4eo
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Tabulka č. 6 WHO klasifikace AML z roku 2016
AML s rekurentní genetickou abnormalitou
o AML s t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1
o AML s inv(16)(p13.1q22) nebo t(16;16)(p13.1;q22);CBFB-MYH11
o APL s PML-RARA
o AML s t(9;11)(p21.3;q23.3);MLLT3-KMT2A
o AML s t(6;9)(p23;q34.1);DEK-NUP214
o AML s inv(3)(q21.3q26.2) nebo t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM
o AML (megakaryoblastická) s t(1;22)(p13.3;q13.3);RBM15-MKL1
o AML s mutací NPM1
o AML s bialelickou mutací CEBPA
o Prozatimní podjednotka: AML s BCR-ABL1
o Prozatimní podjednotka: AML s mutací RUNX1
AML s myelodysplastickými rysy
„Therapy-related“ AML
AML NOS (not otherwise specified)
o AML s minimální diferenciací
o AML bez vyzrávání
o AML s vyzráváním
o Akutní myelomonocytární leukémie
o AML monoblastická/monocytární leukémie
o Čistá erytroidní leukémie
o Akutní megakaryoblastická leukémie
o Akutní bazofilní leukemie
o Akutní panmyelosa s myelofibrózou
Myeloidní sarkom
AML u Downova syndromu

2.2.2.1.

Léčba AML

Léčba u AML se volí na základě prognostického rizika. V první fázi léčby je cílem
dosáhnout kompletní hematologické remise (KHR), tedy stavu, kdy je krevní obraz bez
patologického nálezu a u pacientů nejsou detekovány leukemické buňky. Léčba s kurativním
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záměrem je založena na intenzivní indukční chemoterapii nebo na SCT, a to v závislosti na
přítomných rizikových faktorech. Základem indukční léčby je podávání cytosinarabinosidu,
idarubicinu nebo daunorubicinu. (Indrák 2007, Mayer 2016). K lepšímu celkovému přežití
může vést i kombinace standardní léčby s cladribinem (Martino et al. 2006). U starších
nemocných je vhodné vzít v potaz celkový stav pacienta a jeho věk. Proto se u této skupiny
často rozhoduje mezi paliativní léčbou nebo podpůrnou péčí se substitucí transfuzními
přípravky (Mayer 2016).
Cílem druhé léčebné fáze je u nemocných v KHR eliminovat minimální zbytkovou
chorobu. Postindukční fáze je tvořena stupňujícím se dávkováním chemoterapeutik (Indrák
2007).

2.3.

Aberace chromosomu 7
Velikost chromosomu 7 je přibližně 156 Mbp a představuje více než 5 % celkové DNA

buňky. Odhadovaný počet genů lokalizovaných na chromosomu 7 je 850–1000 protein
kódujících genů z celkového počtu 3166 genů dle NCBI.
Mapování zlomových míst na chromosomu 7 v buňkách kostní dřeně nemocných
s myeloidními malignitami přispívá k identifikaci genů podílejících se na nádorové
transformaci buňky. Cytogenetickými a molekulárně cytogenomickými metodami jsou
proto tato místa intenzivně studována s cílem definovat minimální společnou deletovanou
oblast. Tyto segmenty jsou následně studovány pomocí molekulárních analýz s cílem
identifikovat tumor supresorové geny, které se v důsledku mutace nebo delece podílejí na
vzniku maligního procesu.
Úplná nebo částečná ztráta chromosomu 7 patří mezi nejčastější chromosomové
abnormality u MDS a AML. -7/7q- se vyskytuje přibližně u 5-10 % pacientů s de novo MDS,
50 % léčených MDS a 4-8 % nově diagnostikovaných AML (Byrd, et al. 2002; Pellagatti et
Boultwood 2015). Aberace chromosomu 7 u MDS značí střední až nepříznivou prognózu, u
AML je spojena se špatnou prognózou a zhoršenou odezvou na léčbu (Schanz et al. 2012;
Grimwade et al. 2010).
Zlomová místa na chromosomu 7 jsou velmi heterogenní, nejčastěji dochází ke
zlomům v oblasti 7q21.3-q22 a to mezi geny pro erytropoetin (EPO) a inhibitor
plazminogenového aktivátoru (SERPINE1) (Lewis et al. 1996). Minimální společné
deletované segmenty na dlouhých ramenech chromosomu 7 byly lokalizovány oblasti 7q22,
7q31, 7q34 a 7q35-q36.1 (Koike et al. 1999; Jerez et al. 2012). V oblasti 7q36.1 je
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lokalizován gen EZH2, který kóduje katalytickou podjednotku vysoce konzervativního
histonu H3 lysin 27 methyltransferázy a je prozatím jedním z nejdůležitějších dosud
prokázaných tumor supresorových genů na chromosomu 7 podílejících se na rozvoji
leukemického procesu. Dalšími významnými geny lokalizovanými ve zlomových místech
jsou například EPO, ležící v oblasti 7q21.3-7q22 a MET protoonkogen v oblasti 7q31.2,
kódující hepatocytární receptor růstového faktoru.
Vliv delece 7q na patogenezi myeloidních malignit je zatím nejasný, ale v současné
době se na základě četných studií předpokládá, že v tomto procesu hraje důležitou roli
snížená dávka genu v důsledku delece jedné alely (haploinsuficience). Dalším možným
mechanismem v rozvoji leukemického procesu jsou genové mutace v genech CUX1,
LUC7L2, CUL1 nebo EZH2 (Hosono et al. 2014).
Přestavby a delece krátkých ramen chromosomu 7 (7p) jsou charakteristické spíše pro
akutní lymfoblastickou leukemii (ALL), ale Gur a kol. ve své studii uvádějí, že se mohou
vyskytovat i u myeloidních novotvarů, kde představují vysoké riziko progrese onemocnění
(Gur et al. 2017). Na krátkých ramenech chromosomu 7 byly identifikovány somatické
mutace v genech HDAC9, IKZF1 a EGFR, které se mohou podílet na rozvoji leukemického
procesu (Hosono et al. 2014).

2.3.1. Minimální společná deletovaná oblast 7q22
Mapováním oblasti 7q22 se zabývá mnoho studií s cílem lokalizovat nádorové
supresorové geny (Kratz et al. 2001; Curtiss et al. 2005). Studie zabývajících se identifikací
minimální deletované oblasti u MPN pomocí SNP (single nucleotide polymorphism) určily
za toto místo pruh 7q22.1, zahrnující dva geny CUX1 a SH2B2 (Kato et al. 2007; De Castro
et al. 2008). Z těchto poznatků vycházeli Nils H. Thoennissen a kol., jejich výzkum se
zaměřil na studium získaných mutací pro tyto geny u sekundární AML transformované
z MPN a také na ztrátu heterozygozity (LOH) na 7q. U 6,5 % případů detekovali novou
mutaci v doméně HOX transkripčního regulátoru CUX1 a ačkoli tato mutace byla zjištěna
v malém procentu, tak se domnívají, že by mohla hrát kritickou roli u myeloidních malignit
s 7q aberacemi (Thoennissen et al. 2011).
McNerney a kol. prokázali, že gen CUX1 kódující transkripční faktor, zapojený do
kontroly regulace buněčného cyklu, je exprimován v haploinsuficientních hladinách u AML
a dalších myeloidních malignit s -7 / delele 7q (McNerney et al. 2013). Předpokládá se tedy,
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že CUX1 může v myeloidních buňkách ovlivnit regulaci kontroly buněčného cyklu, a tím
přispět k patogenezi onemocnění (McNerney et al. 2013, Boulwood 2013).
V pruhu 7q22.3 se nachází gen KMT2E (lysine methyltransferase 2E). Tento gen se
také nazývá MLL5, gen lidské myeloidní/lymfoidní leukemie. MLL5 je součástí rodiny MLL
histon modifikujících proteinů, které hrají důležitou roli v regulaci hematopoézy (Nakamura
et al. 2002; Hughes et al. 2004). Na základě funkčních analýz bylo prokázáno, že se MLL5
podílí na regulaci diferenciace a sebeobnovy hematopoetických kmenových buněk (Zhang
et al. 2009; Heuser et al. 2009). Jeho prognostický význam však není dosud zcela objasněn
(Damm et al. 2011).

2.3.2. Minimální společná deletovaná oblast 7q31
Na základě mnoha studií je oblast 7q31 považována za místo častých zlomů na
dlouhém rameni chromosomu 7 a byla proto studována, s cílem najít tumor supresorové
geny v této oblasti. Ztráta heterozygozity (LOH) u solidních nádorů v pruhu 7q31.1 (lokus
D7S522) směřovala pozornost mnoha autorů právě na tuto oblast (Koike et al. 1999; Liang
et al. 1998; Le Beau et al. 1996). Koike a kol. za použití 15 vysoce polymorfních
mikrosatelitových markerů prokázali malý společný deletovaný úsek v oblasti 7q31.1
(D7S486) a 7q33-q34 (D7S498, D7S505) u nemocných s AML (Koike et al. 1999). Obě tyto
oblasti navrhli autoři jako možnou lokalizaci tumor supresorových genů. Pozdější práce
Hosona a kol. uvádí, že geny NRCAM (7q31.1) a CFTR (7q31.2), lokalizované v této oblasti,
nevykazují významnou haploinsuficienci jako je tomu v případě genů CUX1 (7q22.1),
LUC7L2 (7q34), EZH2 (7q36.1) (Hosono et al. 2014). Přesto je tato oblast stále intenzivně
studována a vzhledem k častým delecím a zlomům se předpokládá, že má význam
v patogenezi myeloidních onemocnění.

2.3.3. Minimální společná deletovaná oblast 7q34
Pruh 7q34 je dalším často alterovaným místem na dlouhých ramenech chromosomu 7.
Je zde lokalizován gen LUC7L2. Ten kóduje protein „Luc7-like 2“, který je pravděpodobně
součástí sestřihového aparátu RNA (Jerez et al. 2012). Protein se zřejmě podílí na rozpoznání
pre-mRNA určené k sestřihu na spliceosomu, jeho funkce však zatím nebyla zcela
objasněna.
Mutace genu LUC7L2 byla prokázána zhruba u 11 % pacientů s myeloidní neoplázií
a byla spojena s kratší dobou přežívání (Hosono 2014, Jerez 2012). Zároveň byla mutace
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častěji pozorována u nemocných s MDS a sekundární AML než u pacientů s MPN. Dále
Singh a kol. identifikovali mutace genu LUC7L2 získané v době klinické progrese
onemocnění u pacientů s myeloidními malignitami (Singh et al. 2013).
U MDS pacientů byly obecně pozorovány mutace různých genů zapojených do
sestřihu RNA. Z toho vyplývá, že i gen LUC7L2 může být jedním z důležitých
prognostických faktorů podílejících se na délce celkového přežití nemocných a progresi
choroby.

2.3.4. Minimální společná deletovaná oblast 7q35-7q36.1
Gen EZH2 lokalizovaný v oblasti 7q36.1 kóduje katalytickou podjednotku
proteinového komplexu PcG (polycomb group), která společně s dalšími proteiny (EED,
SUZ12 a RBBP4) tvoří komplex PRC2 (polycomb repressive complex 2) (Cao et Zhang
2004). Komplex PRC2 zahajuje proces umlčení genů prostřednictvím různých
epigenetických mechanismů, a to například přímou inhibicí transkripce přes RNA
polymerázu II, čímž zamezí přístupu transkripčních faktorů (Francis et al. 2004, Cao 2004,
Ernst 2010). EZH2 protein přímo interaguje s DNA metyltransferázou, zajišťuje její vazbu
k PRC2 komplexu a jejím prostřednictvím metylaci konzervativního histonu H3 lysin 27
(H3K27). Metylovaný H3K27 slouží jako vazebné místo pro komplex PRC1 (polycomb
repressive complex 1), který umlčuje expresi genů ubikvitinací histonu H2A (Vire et al.
2006).
Tento protein je esenciální pro vývoj kmenových buněk včetně hematopoézy. Aktivní
EZH2 reguluje buněčný cyklus, a to tak, že udržuje rovnováhu mezi sebeobnovováním a
diferenciací HSC (Bracken et al. 2006). Protein kódovaný genem EZH2 se podílí na
stabilizaci struktury chromatinu a udržuje tak dlouhodobý potenciál obnovy HSC tím, že
vypíná geny pro diferenciaci a podporuje posun směrem k proliferaci (Kamminga et al.
2006; Bracken et al. 2003).
Gen EZH2 hraje důležitou roli v procesu maligní transformace buněk a jeho úloha u
hematologických malignit je velmi složitá. V genu dochází k bodovým mutacím, které mají
za následek zesílení funkce genu, ale mohou gen také inaktivovat. To naznačuje že, tento
gen může mít dvojí funkci. Při mutaci vedoucí k zesílení funkce se chová jako onkogen, a
naopak, dojde-li k útlumu funkce tohoto genu, buňky ztratí schopnost regulovat proliferaci
a diferenci a mění se v buňky nádorové, což naznačuje, že gen se v aktivní formě chová jako
tumor supresorový gen (Lund et al. 2014). Pokud tedy tento gen ztratí funkci bodovou
33

mutací nebo delecí, dojde ke ztrátě inhibiční funkce tohoto genu a k maligní transformaci
buňky.
Bodové mutace vedoucí k zesílení funkce genu jsou popisovány jak u
hematologických malignit (T- a B-lymfoproliferativní onemocnění), tak i u rakoviny prsu,
prostaty a ledvin, a jsou spojovány se špatnou prognózou (Sasaki et al. 2011; Morin et al.
2010; Varambally et al. 2002; Wagener et al. 2008)
U myeloidních malignit se však předpokládá, že role genu EZH2 je opačná a má zde
funkci tumor supresorového genu. Opakující se inaktivační delece, posuny čtecího rámce a
další mutace v genu EZH2 vedou ke ztrátě jeho funkčnosti. (Ernst et al. 2010; Nikoloski et
al. 2010). Vyskytují se, jak v monoalelických, tak bialelických stavech a jedinci, kteří měli
homozygotní mutace v genu EZH2 přežívali kratší dobu oproti pacientům s mutacemi
heterozygotními (Ernst et al. 2010).
U myeloidních malignit je velmi častá aUPD. K mutacím genu EZH2 dochází častěji
v kontextu s uniparentální disomií, než s -7/7q- (Makishima et al. 2010). Ke ztrátě funkce
genu EZH2 dochází pravděpodobně více možnými procesy, a to homozygotní mutací
v souvislosti s aUPD 7q, haploinuficiencí nebo prostřednictvím fenokopií spliceosomových
mutací (Khan et al. 2013; Hosono et al. 2014).
V oblasti 7q36.1 je také lokalizován gen CUL1. Protein kódovaný tímto genem je
součástí E3 ubikvitin-protein ligázového komplexu, který zprostředkovává ubikvitinaci
proteinů buněčného cyklu, signálních drah a transkripce. Role genu CUL1 je u myeloidních
malignit nejasná. Hosono a kol. prokázali mutaci tohoto genu pouze v případech s -7/7q(hemizygotní mutace) a Nikoloski a kol. ve své studii žádné mutace CUL1 genu u MDS
neprokázali (Nikoloski et al. 2010; Hosono et al. 2014)).

2.3.5. Delece krátkého ramene chromosomu 7 (7p-)
Monosomie 7 nebo delece 7q jsou spojeny se špatnou prognózou u mnoha
hematologických onemocnění myeloidní řady, ale u dětské akutní lymfoblastické leukemie
(ALL) jejich význam není znám. Heeremy a kol. zjistili, že u 55 % dětských pacientů
s aberacemi chromosomu 7 dochází spíše k deleci 7p. U těchto nemocných byl pozorován
horší průběh onemocnění nezávislý na jiných prognostických faktorech. Kritická oblast
ztráty chromosomu 7 u dětské ALL je tak pravděpodobně lokalizována na 7p.
Geny umístěné na krátkém rameni se patrně podílejí na patogenezi a biologickém
chování i u myeloidních novotvarů. Gur a kol. ve své studii uvádějí, že představuje-li
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izolovaná delece 7p hlavní klon, značí nepříznivou prognózu onemocnění a špatnou odezvu
na léčbu. Je-li klon s delecí 7p malý, nemusí mít žádný klinický význam (Gur et al. 2017)
Na krátkém rameni chromosomu 7 se v oblasti 7q12.1 nachází gen IKZF1. Kóduje
lymfoidní transkripční faktor IKAROS, který funguje jako regulátor diferenciace lymfocytů.
Delece tohoto genu je spojována se špatnou prognózou u BCR-ABL pozitivní ALL
(Mullighan et al. 2009).
Gen EGFR v oblasti 7p11.2 kóduje transmembránový protein, který je receptorem pro
epidermální růstový faktor. Ligandem pro tento receptor jsou růstové faktrory, které po
navázání spustí signální dráhu podporující růst, dělení a přežívání buněk (Neal et al. 2013).
Zvýšené hladiny receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) byly identifikovány
jako společná složka mnoha typů maligních procesů a zdá se, že podporují růst solidních
nádorů (Nicholson et al. 2001).
Gen HDAC9 v pruhu 7p21.1 kóduje protein, který má sekvenční homologii s členy
rodiny histon deacetyláz. Acetylace a deacetylace histonů mění strukturu chromatinu a
ovlivňuje tak přístup transkripčních faktorů k DNA a expresi celé řady genů souvisejících
s regulací buněčných procesů. Předpokládá se, že protein kódovaný tímto genem hraje roli i
v hematopoéze (Zhou et al. 2017).
Hosono a kol. se ve své studii, zabývající se mutacemi v genech na dlouhém rameni
chromosomu 7 u myeloidních malignit také identifikoval somatické mutace v genech na 7p
(HDAC9, IKZF1 a EGFR) a předpokládá, že se tyto geny mohou podílet na rozvoji
leukemického procesu (Hosono et al. 2014).
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3. Materiál a metody
3.1.

Soubor pacientů
V období od 1.ledna 2017 do 31.5.2019 bylo v cytogenetických laboratořích ÚHKT a

VFN vyšetřeno 51 nově diagnostikovaných dospělých pacientů s AML nebo MDS. U všech
nemocných jsme nejprve provedli vyšetření klasickou cytogenetickou analýzou. Následně
jsme nemocné použili metodu FISH s lokus specifickými sondami pro ověření zlomových
míst a procentuálního zastoupení patologického klonu. Komplexní přestavby karyotypu
jsme analyzovali metodou mFISH a k přesné lokalizaci zlomových míst jsme použili
mBAND, popřípadě array CGH.
Pro cytogenetické a molekulárně cytogenomické vyšetření nemocných jsme použili
buňky kostní dřeně (KD) nebo periferní krve (PK). Vzorky byly odebrány do zkumavky s
odběrovým mediem (PBS + heparin). Odběrové zkumavky jsou připravovány v naší
laboratoři předem a uchovávány při 4 °C maximálně po dobu jednoho měsíce.

3.2.

Laboratorní technika
o

Agilent Cytogenomics v4.0.3.12-5.0.1 (Agilent technologies, USA)

o

Agilent

High-Resolution

Microarray

Scanner

Bundle,

G2565CA

(Agilenttechnologies, USA)
o

Biohazard třída II., EQU/04-EBC-2A (ESCO, Singapour)

o

Biologický termostat 37°C, BT 120 (LAB system, Česká Republika)

o

BlueFuse Multi v3.1-4.2 (Illumina Inc., USA)

o

Digestoř s ventilátorem, CK250C (Multivac Pardubice, Česká Republika)

o

Gelová elektroforéza a zdroj el. proudu, PS 3000TP (Biometra, Německo)

o

Histologická plotýnka 25-95 °C

o

Hybridizační blok, HYBrite (Vysis, USA), TermoBrite (Vysis, USA)

o

Hybridizační pec (Agilent technologies, USA)

o

Chladnička

o

Magnetická míchačka, Variomag Mono (H+P Laboratortechnik, Něměcko)

o

Metafer/Metacyte, AXIOPLAN 2 Imaging (Carl Zeiss, Německo)

o

Microcentrifuga, SD 220VAC (Carl Roth, Německo)

o

Mikroskop fluorescenční s příslušenstvím, AXIOPLAN 2 Imaging (Carl
Zeiss, Německo)
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o

Mrazák -15 až -30 °C

o

NanoQuant infinite M200 (Tecan, Švýcarsko)

o

pH metr, (inoLAB, Německo)

o

Pikofuga, DW-41 (Qualitron, Korea)

o

Počítačová analýza obrazu, software pro FISH a mFISH/mBAND, ISIS
(MetaSystems, Německo)

3.3.

o

přístroj pro přípravu cytogenetických preparátů (Hanabi Metaphase spreader)

o

Software pro karyotypování, IKAROS (MetaSystemsTM, Německo)

o

Spektrofotometr Nanodrop 2000, Tecan NanoQuant

o

Stolní laboratorní váhy, AND GX-200-EC (AD Instruments, Japonsko)

o

Světelný mikroskop, Axioskop (OPTON, Německo)

o

Termocykler, GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, USA)

o

Uvitec Cambridge (UK)

o

Vakuová odparka (Eppendorf, Německo)

o

Vortex (Biotech International, Německo)

o

VP 2000, automat pro mytí preparátů pro metody FISH (Abbott, USA)

Klasická cytogenetická analýza

3.3.1. Chemikálie a roztoky pro klasickou cytogenetickou analýzu
Chemikálie:

o

2x SSC (Penta)

o

Demecolcine solutio (Sigma)

o

MarrowGrow medium (Cytogen)

o

LymfoGrow medium (Cytogen)

o

0,2M HCl (lékárna VFN)

o

0,075M KCl (Lachema)

o

Heparin (Léčiva)

o

KH2PO4 (Penta)

o

Kyselina octová (Penta)

o

L-glutamin (Lékárna VFN)

o

Metanol (Penta)

o

Na2HPO4 . 2 H2O (Fluka)
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o

Olej imerzní (Zeiss)

o

PBS (Lékárna VFN)

o

Redestilovaná voda

o

Referenční pufry pH 4, 7, 10 (Fluka)

o

Wrightovo barvivo (ROTH)

Roztoky:

o

Odběrové médium (400 ml PBS; 4,8 ml heparinu)

o

Fixace (kyselina octová + metanol; v poměru 1:3)

o

Hypotonický roztok (2,796 g 0,075M KCl; 500 ml redestilované H2O)

o

Barvící roztok A (5,34 g Na2HPO4 . 2 H2O; 500 ml redestilované H2O)

o

Barvící roztok B (4,05 g KH2PO4;500 ml redestilované H2O)

3.3.2. Pracovní postup
3.3.2.1.

Kultivace buněk kostní dřeně a periferní krve

1. Vzorek odebrané kostní dřeně nebo periferní krve jsme centrifugovali 5 minut při 2000
rpm.
2. Vrstvu buněk s lymfocyty (asi 1 ml) ve sterilním boxu jsme přenesli do kultivační
nádoby s médiem a kultivovali v termostatu po dobu 24 hodin při 37 °C a 5 % CO2.
3.3.2.2.

Příprava preparátu pro klasickou cytogenetickou analýzu

1. Po 24 hodinách kultivace jsme k buněčné kultuře přidali 0,1 ml kolcemidu (0,276
µl/ml média) a inkubovali 1 hodinu při 37 °C.
2. Po inkubaci se buněčná suspenze centrifuguje 5 minut při 2 000 rpm a PT.
3. Vzniklý supernatant jsme odsáli a sediment resuspendovali v hypotonickém roztoku
(0,075 M KCl, asi 5-10 ml). Následně jsme inkubovali v termostatu 20 minut při
37 °C.
4. Vzniklou suspenzi jsme opět centrifugovali 5 minut při 2 000 rpm a PT.
5. Supernatant odsáli a k sedimentu jsme za stálého třepání po kapkách přidávali fixační
roztok (methanol, kyselina octová; 3:1).
6. Resuspendovaný sediment ve fixačním roztoku jsme centrifugovali (5 minut, 2 000
rpm, PT). Daný krok jsme opakovali 5x.
7. Po poslední fixaci jsme buněčnou suspenzi s fixačním roztokem uložili do lednice
(4-7 °C) do druhého dne.

38

8. Druhý den jsme supernatant odsáli a sediment resuspendovali ve fixačním roztoku
(množství dle hustoty vzorku – opaleskující vzhled suspenze).
9. 0,1 ml buněčné suspenze jsme nakapali na připravené podložní sklo a nechali na
vzduchu zaschnout. Pro kapání preparátu se může také použít přístroj pro přípravu
cytogenetických preparátů – metaphase spreader (pro optimální rozložení buněk a
chromosomů v mitosách).
10. Kvalitu a hustotu jader preparátu jsme zkontrolovali ve světelném mikroskopu.
11. Připravené preparáty jsme založili do krabičky pro mikroskopická skla a uchovali při
PT. Zbývající buněčná suspenze je uchovávána při -18 až -20 °C.

3.3.2.3.

Barvení preparátu a vyhodnocování

Pro barvení preparátů jsme použili modifikaci Wrightova barvení, která odpovídá Gpruhování a je šetrná pro zachování morfologie chromosomů. Pro barvení se používají týden
staré preparáty.
1. Nejprve jsme preparát inkubovali 5 minut při PT v roztoku 0,2 N HCl a poté
v roztoku 2xSSC 20 minut při PT.
2. Barvící roztok jsme připravili smícháním 3 ml Sörensenova pufru a 1 ml Wrightova
barviva.
3. Preparát jsme v horizontální poloze přelili připraveným barvícím roztokem a nechali
působit 1-5 minut (délka působení se stanovuje individuálně na základě působení
Wrigtova barviva a kvalitě preparátu).
4. Po působení barviva jsme preparáty omyli vodou a nechali usušit.
5. Kvalitu barvení jsme kontrolovali ve světelném mikroskopu (přebarvený preparát je
potřeba odbarvit působením metanolu a barvení opakovat s kratším časem, je-li
preparát nedostatečně obarven, musí se pokračovat v barvení přidáním barvícího
roztoku).
6. Obarvené preparáty jsme vyhodnotili ve světelném mikroskopu (metafer). Pomocí
metaferu jsme vyhledali a nasnímali vhodné mitosy (zvětšení 1000x).
7. Vybrané mitosy jsme vyhodnotili v počítačovém programu Ikaros, kde se sestavuje
karyotyp a hodnotí se početní a strukturní odchylky u 20 vybraných mitos.
8. Výsledný nález jsme zapsali ve formě standardizovaného zápisu podle mezinárodně
závazné ISCN nomenklatury.
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3.4.

Molekulární cytogenomika

3.4.1. Chemikálie a roztoky pro molekulární cytogenomiku
Chemikálie:

o

20x SSC (Lékárna VFN)

o

Antifade/DAPI (Vectashield)

o

Blocking reagent (MetaSystemsTM)

o

LSI/CEP® Hybridization Buffer (Abbott VYSISTM)

o

EtOH absolutní (Penta)

o

Formaldehyd 37% (Sigma)

o

Formamid (Fluka)

o

Hyridization Buffer (Abbott VYSISTM)

o

MgCl2 (Lachema)

o

NaOH (Penta)

o

NP 40 (Sigma)

o

PBS (Lékárna VFN)

o

Pepsin (Sigma)

o

redestilovaná voda

o

Rubber cement (Marabu)

o

Tween 20 (Sigma)

o

0,2N HCl (Lékárna VFN), LSI/WCP®

Roztoky:
o

70% EtOH (700 ml EtOH absolutní; 300 ml redest. H2O)

o

85% EtOH (850 ml EtOH absolutní; 150 ml redest. H2O)

o

96% EtOH (960 ml EtOH absolutní; 40 ml redest. H2O)

o

2xSSC (50 ml 20xSSC; 450 ml redest. H2O)

o

2xSSC/0,1% NP40 (50 ml 20xSSC; 449,5 ml redest. H2O; 0,5 NP40)

o

0,1xSSC (2,5 ml 20xSSC; 497,58 ml redest. H2O)

o

0,4xSSC/0,3% NP40 (20 ml 20xSSC; 950 ml redest. H2O; 3 ml NP40)

o

PBS/50mM MgCl2 (4,066 g MgCl2; 400 ml PBS)

o

Zásobní roztok pepsinu

o

NaOH 0,07mol/l (1,4 g NaOH; 500 ml redest. H2O)

o

0,01N HCl (25 ml 0,2N HCl; 475 ml redest. H2O)
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3.4.2. Metoda FISH – fluorescenční in situ hybridizace
Pro vyšetření metodou FISH jsme použili komerčně dodávané lokus – specifické
sondy od firem MetaSystems, Abott VYSISTM a NIMGenetics. Sondy jsme připravili a
následně denaturovali dle přiložených postupů od konkrétních výrobců. Sondy jsou
uchovávány při -20°C.

3.4.3. Použité sondy
XL 7q22/7q36: Tříbarevná lokus-specifická sonda určená k detekci delece dlouhých
ramen chromosomu 7. Oranžová barva (SO, Spectrum Orange) zde značí specifickou oblast
7q22, včetně genu KMT2. Zelená barva (SG, Spectrum Green) značí specifickou sekvenci v
oblasti 7q36 zahrnující gen EZH2 a sonda značená modrou barvou (SA, Spectrum Aqua)
hybridizuje s centromerou chromosomu 7 (obr. č. 5).
Obrázek č. 5 Sonda XL 7q22/7q36

LSI 7q31/CEP7: Dvoubarevná lokus-specifická sonda je určena k detekci delece
oblasti 7q31, která je značena SO. SG hybridizuje s centromerou chromosomu 7 (obr. č. 6).
Obrázek č. 6 Sonda XL 7q31/CEP7
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LSI IKZF1/CEP7: Dvoubarevná lokus-specifická sonda, která se používá k detekci
delece oblasti 7p12.1. SO zde značí specifickou oblast 7p12.1 zahrnující gen IKZF1 a SG
hybridizuje do oblasti centromery chromosomu 7 (obr. č. 7).
Obrázek č. 7

Sonda XL IKZF1/CEP7

XL MECOM 3q26: Dvoubarevná BA sonda je určená k detekci přestaveb genu
MECOM. Oranžově značená sonda hybridizuje proximálně ke genu MECOM a zeleně
značená sonda do distální části genu.
XL 5q31/5p15.2: Dvoubarevná lokus-specifická sonda k detekci delecí na dlouhých
ramenech chromosomu 5. SO se váže k oblasti 5q31 a SG k oblasti 5p15.2.
XL 5q31/5q33/5p15: Tříbarevná lokus-specifická sonda určená k detekci delecí na
dlouhých ramenech chromosomu 5. SO značí oblast 5q31 a SG oblast 5q33. Sonda značená
SA hybridizuje na krátká ramena do oblasti 5p15 a slouží jako kontrola.
CEP8/CEP9: Jedná se o cetromerické sondy, kdy SO hybridizuje v oblasti
centromery chromosomu 8 a SG je značená centromera chromosomu 9. Tato sonda se
používá k detekci početních změn, hlavně trisomie chromosomu 8, chromosom 9 slouží jako
kontrola.
XL MLL plus: BA sonda je určena k detekci přestaveb genu MLL. SO hybridizuje
proximálně od zlomové oblasti genu MLL a SG značí distální část genu.
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XL NUP98: Dvoubarevná BA sonda k detekci přestaveb genu NUP98. SO hybridizuje
proximálně ke genu NUP98 v oblasti 11p15 a SG značí distální oblast genu.
XL Del(20) plus: Dvoubarevná sonda určená k detekci delecí 20q. SO značí oblast
20q12 a proximální část genu PTPRT a SG hybridizuje do oblasti 20q13 zahrnující gen
MYBL2.

3.4.4. Pracovní postup
Všechny reagencie a preparáty obsahující fluorochromy jsou fotosenzitivní.
Mikrozkumavky s reagenciemi jsme před otevřením vždy krátce protřepali na vortexu a
stočili v mikrocentrifuze.
Příprava cytogenomických preparátů
Pro FISH analýzu se používají buněčné kultury, které jsou kultivovány shodně s
preparáty pro klasické cytogenetické vyšetření.
1. Den před hybridizací jsme připravili čerstvé preparáty ze zamražených
fixovaných buněčných suspenzí. Vzorek suspenze jsme nakapali na podložní sklo
a nechali oschnout při PT.
2. Následující den jsme preparát inkubovali 20 minut v roztoku 2xSSC ve vodní
lázni při 37 °C.
3. Následně jsme provedli dehydrataci preparátu ve vzestupné alkoholové řadě
(70%, 85%, 96% EtOH), 2 minuty v každém roztoku při PT. Skla jsme usušili na
vzduchu.
Příprava DNA sond
Přípravu DNA sond jsme prováděli dle standardů uváděných výrobcem.
Hybridizace

1. Na připravený cytogenetický preparát jsme nanesli příslušnou sondu a překryli
krycím sklem (22x22 mm).
2. Preparát jsme zalepili rubber-cementem, aby v průběhu denaturace a hybridizace
nedošlo k odpaření a vyschnutí sondy.
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3. Skla jsme vložili do předem připravených automatických hybridizačních bloků
HYBrite, teplota a délka hybridizace závisí na typu sondy (tab. č. 7).
Detekce

1. Druhý den jsme z preparátů opatrně odstranili rubber-cement a krycí sklo. Pro
odmytí mikroskopických preparátů používáme automatický systém VP 2000
Processor, kde se preparáty odmývají v jednotlivých roztocích dle protokolů
doporučených výrobcem (tab. č. 8).
2. Po odmytí jsme skla usušili ve tmě a obarvili preparát pomocí 25 µl směsi
Antifade/DAPI pro ustálení fluorescenčních signálů a vizualizaci ve
fluorescenčním mikroskopu (krycí skla 22x60 mm).
3. Filtračním papírem jsme odstranili přebytky Antifadu.
Manipulace s fluorescenčními preparáty

Preparáty po hybridizaci je nutné chránit před světlem. Před prohlížením ve
fluorescenčním mikroskopu jsou preparáty krátkodobě uchovávány v lednici. Následuje
analýza a zpracování obrazu z fluorescenčního mikroskopu pomocí speciálního softwaru.
Dlouhodobě jsou preparáty uchovávány v mrazicím boxu při teplotě -20°C.
Analýza ve fluorescenčním mikroskopu

1. K vyhodnocení preparátů jsme použili fluorescenční mikroskop AXIOPLAN 2
Imaging (Carl Zeiss, Německo) vybavený specifickými filtry odpovídajícími
použitým fluorochromům.
2. Fluorescenční signály jsme hodnotili ve 20 mitosách za použití 60x zvětšujícího
imerzního objektivu. Při analýze chromosomových odchylek v nedělících se
interfázních buňkách jsme hodnotili 200 interfázních jader.
3. Hodnocený obraz jsme snímali pomocí digitální CCD kamery a dále zpracovávali
v softwaru pro FISH (ISIS, MetaSystems). Patologické nálezy archivujeme na
pevném disku, popřípadě na CD či magnetooptických discích. Výsledky vyšetření
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FISH uvádíme ve formě standardizovaného zápisu podle mezinárodně závazné
ISCN nomenklatury.
Stanovení hodnoty cut-off
Pro analýzu nedělících se interfázních buněk byla stanovena hodnota "cut-off value"
(tj. dělícího bodu, podle kterého jsou nálezy klasifikovány jako pozitivní, respektive
negativní) pro používané typy DNA sond. U chromosomových aberací spojených s
přemístěním a/nebo zmnožením genetického materiálu (translokace, inverze, inzerce,
amplifikace, trisomie/tetrasomie atd.) je za pozitivní považován nález, který se rovná nebo
převyšuje hodnotu 2,5 % z celkového počtu analyzovaných buněk. U chromosomových
aberací spojených se ztrátami genetického materiálu (delece, monosomie) je za pozitivní
považován

nález,

který

se

rovná

nebo

převyšuje

hodnotu

5 % z celkového počtu analyzovaných buněk.
Tabulka č. 7 Denaturační programy
Protokol
MetaSystems
Abott Vysis
Pentagen

Denaturace
2 minuty, 75 °C
2 minuty, 73 °C
5 minut, 75 °C

Hybridizace
Přes noc, 37 °C
Přes noc, 42 °C
Přes noc, 37 °C

Tabulka č. 8 Odmývací program – VP 2000
Roztok
0,4xSSC/0,3% NP-40
2xSSC/0,1% NP-40
70 % EtOH
85% EtOH
96% EtOH

Teplota
73 °C
RT
RT
RT
RT

Čas
2 minuty
1 minuta
2 minuty
2 minuty
2 minuty

3.4.5. Metoda mFISH, mBAND
Metoda mFISH/mBAND jsme prováděli u vybraných pacientů. Pro analýzu jsme
použili stejné buněčné kultury, které byly kultivovány shodně s preparáty pro klasické
cytogenetické vyšetření a FISH. Preparát jsme připravovali den před hybridizací.
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XCyte7: Sonda se používá pro mBAND chromosomu 7 a umožňuje přesnou analýzu
i velmi složitých inter- a intra-chromosomových aberací. Metoda mBAND využívá pro
označení pět fluorochromů, které hybridizují do specifických oblastí na chromosomu.
Charakteristické pruhování je vytvářeno kvantifikací poměrů intenzity fluorescence, tyto
poměry jsou jedinečné a programem jsou jim přiřazovány pseudobarvy, které jsou
charakteristické pro jednotlivé pruhy chromosomu.
XCyte24: Mnohobarevná sonda využívající kombinaci pěti fluorochromů ke
specifickému značení všech 22 párů autosomů a gonosomů X a Y. Princip značení odpovídá
metodě mBAND, pseudobarvy však neznačí pruhy na chromosomech, ale celé chromosomy
v rámci karyotypu.

Pracovní postup
1.

Preparáty jsme inkubovali v roztoku 2xSSC 30 minut při 70 °C.

2.

Po inkubaci jsme kyvetu s preparáty vytáhli z lázně a ochladili při PT (přibližně 30
minut).

3.

Preparáty jsme přenesli do 0,1xSSC, při PT po dobu 1 minuty.

4.

Poté jsme denaturovali 1 minutu v 0,07N NaOH při PT.

5.

Preparáty jsme inkubovali 1 minutu ve vychlazeném roztoku 0,1xSSC a 2xSSC při
4 °C.

6.

Preparát jsme 1 minutu dehydratovali vzestupnou řadou alkoholů (70%, 96 % a
100% EtOH). Sklíčka jsme usušili na vzduchu.

7.

Sondy pro mFISH/mBAND jsme denaturovali samostatně před nanesením na
preparát v horké lázni při 75 °C po dobu 5 minut. Poté jsme sondu okamžitě přenesli
na led (1-2 minuty). Následně jsme inkubovali 30 minut při 37 °C, protřepali a
stočili.

8.

Na krycí sklo (22x22 mm) jsme nanesli 8 µl sondy a přiložili na předem připravený
preparát. Zalepili rubber cementem.

9.

Preparáty jsme hybridizovali 1-2 dny ve vlhké komůrce a termostatu při 37 °C.

10.

Po hybridizaci jsme preparáty odmyli , 2 minuty v 0,4xSSC při 72 °C.

11.

Následně je preparáty vložili na 30 vteřin do roztoku 2xSSC/0,05% Tween 20.

12.

Vzorek jsme opláchli redestilovanou vodou a osušili na vzduchu.

13.

Pro detekci jsme nanesli DAPI/Antifade 25-30 µl, krycí sklo 22x60 mm.

14.

Preparáty uchováváme při -20 °C.
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15.

Pomocí Metaferu (AXIOPLAN 2 Imaging) jsme vyhledali a nasnímali mitosy.
Vyhodnocení preparátů jsme prováděli pomocí fluorescenčního mikroskopu
(AXIOPLAN 2 Imaging) a softwaru pro mFISH (ISIS). Hodnotili jsme alespoň 20
mitos (jestliže to vzorek umožňuje). Dle ISCN 2016 zapisujeme karyotyp na
základě pseudobarev, kterými jsou jednotlivé homologní chromosomy barveny.

3.4.6. Izolace DNA kostní dřeně
DNA izolujeme z fixovaných buněk KD pomocí komerčního kitu QIAamp®
DNA
Mini Kit (Qiagen).

3.4.6.1. Chemikálie a roztoky pro izolaci DNA
Chemikálie:
o 100% EtOH (Penta)
o Nanášecí pufr (SIGMA)
o Agaróza (Top-Bio s.r.o.)
o PBS (lékárna VFN)
o PCR vkládací pufr (Top-Bio s.r.o.)
o Proteináza K (Qiagen)
o GelRed (Biotium)
o TAE pufr (Sigma)
o Velikostní standard GeneRuler DNA Ladder Mix (Fermentas, země původu)
Roztoky:
o 1% agarózový gel (0,8 g agarózy; 80,0 ml TaE pufru, 8 µl GelRed)
3.4.6.2. Pracovní postup
1. K resuspendovanému cytogenetickému materiálu jsme přidali 20 µl proteinázy
K a 200 µl AL pufru (z komerčního kitu)
2. Vzorek jsme inkubovali 10 minut v termostatu při 56 °C.
3. Přidali jsme 200 µl 96-100% EtOH.
4. Vzorek jsme přenesli na sterilní kolonku pro izolaci DNA dodanou výrobcem.
5. Centrifugovali jsme 1 minutu při 6000 ot./min.
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6. Přidali jsme 500 µl AW1 pufru (z komerčního kitu).
7. Centrifugovali jsme 1 minutu při 6000 ot./min.
8. Přidali jsme 500 µl AW2 pufru (z komerčního kitu).
9. Centrifugovali jsme 3 minuty při 20 000 ot./min.
10. Centrifugovali jsme znovu 1 minutu při 20 000 ot./min.
11. Kolonku se vzorkem jsme přenesli do čisté mikrozkumavky.
12. Přidali jsme 55 µl AE pufru (z komerčního kitu).
13. Následně inkubovali jsme 5 minut při PT.
14. Centrifugovali jsme 1 minutu při 6000 ot./min. a odstranili kolonku.
15. Mikrozkumavku s izolovanou DNA se může uchovávat krátkodobě při teplotě
2-8 °C a dlouhodobě při teplotě -20 °C.
16. Výslednou koncentraci a čistotu eluátu jsme změřili spektrofotometricky
(NanoDrop).
17. Kvalitu izolované DNA jsme ověřili pomocí elektroforézy v 1% agarózovém
gelu při napětí 5V/cm. Na gel jsme nanesli 80 ng DNA smíchané s nanášecím
pufrem.

3.4.7. Array CGH
3.4.7.1.

Chemikálie a roztoky pro Array CGH
o 100% etanol (Penta)
o TE pufr

3.4.7.2.

Pracovní postup

Příprava vzorku:
Výchozí množství gDNA pro formát microarray 4×180K je 1 µg. Používá se
ekvivalentní množství gDNA pro analyzovaný vzorek i referenční DNA.

Restrikční štěpení restriktázami AluI a RsaI
1.

Vzorek gDNA jsme upravili destilovanou vodou bez nukleáz na objem 20,2 µl.

2.

Připravili jsme si Master Mix podle (tab. č. 9).

3.

Do každé mikrozkumavky jsme přidali 5,8 µl Master Mixu na štěpení.

4.

Inkubovali jsme podle (tab. č. 10).
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5.

Výsledek štěpení jsme ověřili elektroforézou v 1% agarózovém gelu při napětí
5V/cm. Na gel jsme použili 2 µl štěpené DNA. Většina štěpených produktů by měla
mít délku mezi 200bp a 500bp.

Tabulka č. 9 Příprava Master Mixu (reagencie součástí komerčního kitu)
Složka
Dest. H2O bez nukleáz
10 x Restriction Enzyme Buffer
BSA
AluI
RsaI
Celkový objem Master Mixu

Objem na reakci
(ml)
2
2,6
0,2
0,5
0,5

Objem pro 8,5 reakcí
(ml)
17
22,1
1,7
4,25
4,25

5,8

49,3

Tabulka č. 10 Restrikční štěpení DNA pomocí termocykleru
Krok

Teplota

Čas

1

37 °C

2 hodiny

2

65 °C

20 minut

3

4 °C
Fluorescenční značení vzorku
1. Ke štěpené DNA jsme přidali 5 µl Random Primer (z komerčního kitu) do každé
reakční zkumavky.
2. Vzorek jsme inkubovali v termocykleru podle (tab. č. 11).
3. Připravili jsme si značící Master Mix podle (tab. č. 12).
4. Přidali jsme 21 µl značícího Master Mixu do každé reakční zkumavky.
5. Inkubovali jsme podle (tab. č. 13).

49

Tabulka č. 11 Denaturace a fragmentace pomocí termocykleru
Složka

Objem na 1 reakci

Objem na 4 reakci (µl)

(µl)
Dest. H2O bez nukleáz

2,0

8,5

5x reakční pufr

10,0

42,5

10x dNTPs

5,0

21,25

Cy-3 (vzorek)/Cy-5 (referenční DNA)

3,0

12,75

Exo (-) Klenow

1,0

4,25

Celkový objem

21,0

89,25

Tabulka č. 13 Značení DNA pomocí termocykleru
Krok

Teplota

Čas

1

37 °C

2h

2

65 °C

20 min.

3

4 °C
Purifikace značené gDNA
1.

K fluorescenčně značeným vzorkům DNA jsme přidali 430 µl 1×TE pufru (pH 8,0)
ke každé reakční směsi.

2.

Vzorky jsme přenesli na sterilní kolonky pro purifikaci DNA dodané výrobcem.

3.

Vzorky jsme odstředili 10 minut při 14 000 ot./min..

4.

Přidali jsme 480 µl 1×TE (pH 8,0).

5.

Vzorky jsme odstředili 10 minut při 14 000 ot./min.

6.

Umístili jsme kolonku do nové sběrné mikrozkumavky dnem vzhůru.

7.

Vzorky jsme odstředili1 minutu při 1 000 ot./min..

8.

Výsledný objem purifikovaného vzorku je 22 µl (v případě nutnosti
zakoncentrujeme ve vakuové odparce).

9.

Spektrofotometricky (Tecan NanoQuant) jsme změřili míru inkorporace
fluorescenčně značené DNA do vzorku (pmol/µl) a vypočítali specifickou aktivitu.
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pmol/µl Cy3/Cy5
Specifická aktivita =
koncentrace značené DNA
Výsledek jsme porovnali s očekávanými hodnotami v (tab. č. 14). Výsledný poměr
koncentrace fluorescenčně značeného vzorku a referenční DNA by neměl přesahovat
hodnotu 0,5.

Tabulka č. 14 Očekávaný výtěžek a specifická aktivita po značení a pročištění
Vstupní gDNA

Výtěžek

Specifická aktivita vzorku
Cy-3 (pmol/µg)

1

9-14

Cy-5 (pmol/µg)

20-60

20-60

Příprava hybridizace
1.

Do nové mikrozkumavky jsme smíchali 20 µl fluorescenčně značené DNA vzorku
s příslušnou referenční DNA. Získali jsme tak čtyři mikrozkumavky obsahující
vždy vzorek a referenční DNA v ekvivalentním množství. Do každé
mikrozkumavky jsme přidali reagencie podle (tab. č. 15).

2.

Vzorky jsme inkubovali podle (tab. č. 16).

3.

Umístili jsme čisté těsnící sklíčko (gasket slide) do hybridizační komůrky Agilent
SureHyb tak, aby značka byla umístěna nahoru.

4.

Do jednotlivých ohraničených částí na těsnícím sklíčku jsme aplikovali celý objem
hybridizační směsi vzorku a referenční DNA.

5.

Sklíčko mikročipu jsme umístili aktivní stranou směrem k těsnícímu sklíčku.

6.

Uzavřeli jsme hybridizační komůrku Agilent SureHyb.

Tabulka č. 15 Hybridizační Reagencie (reagencie součástí komerčního kitu)
Složka

Objem na 1
reakci (µl)

Cot-1 DNA (1mg/ml)

5,5

10x aCGH Blocking Agent

11,5

2x HI-RPM Hybridization Buffer

60,0

Celkový objem

77
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Tabulka č. 16 Program termocykleru
Krok

Teplota

Čas

1

98 °C

3 min.

2

37 °C

30 min.

Hybridizace
1. Komůrku jsme umístili do hybridizační pece Agilent a nastavili rychlost otáčení
na 20 rpm.
2. Hybridizovali jsme při 65 °C (Illumina)/67 °C (Agilent technologies) po dobu
alespoň 16 hodin.
Promývání
1. Promývací pufr 2 jsme předehřáli na 37°C a promývací pufr 1 ve dvou kyvetách
jsme zchladili na teplotu 20-22°C.
2. Po otevření hybridizační komůrky jsme pod hladinou odmývacího pufru 1
sundali mikročip z těsnícího sklíčka. Mikročip jsme umístili do druhé kyvety
s odmývacím pufrem 1.
3. Mikročip jsme inkubovali 5 min. při PT.Mikročip jsme přemístili do kyvety
s odmývacím pufrem a inkubovali jej 1 min. při 37°C.
4. Z odmývacího pufru 2 jsme mikročip vytáhli pomalu a plynule, proces by měl
trvat zhruba 10 s.
5. Mikročip jsme mimo aktivní stranu osušili a uzavřeli do držáku určenému ke
skenování v Agilent scanneru. Následně jsme mikročip skenovali a hodnotili
v příslušném softwaru.

3.5. Statistické hodnocení
Pro statistickou analýzu jsme si soubor pacientů rozdělili do jednotlivých
skupin, a to na základě cytogenetického nálezu nebo diagnózy. Statistickou analýzu
jsme provedli pomocí statistického softwaru SPSS (SPSS Inc. Chicago, IL
606066412). Program analýzy přežití Kaplan-Meier jsme použili pro odhad doby
přežití jednotlivých skupin s Mantel-Coxovým testem rovnosti funkcí přežití. Jedná
se o výpočet odhadu pravděpodobnosti přežití, a to v kterémkoliv okamžiku ve
sledovaném období. Testování jsme prováděli na hladině významnosti p=0,05.
Coxův proporcionální rizikový model jsme použili k identifikaci nejvýznamnějších
nezávislých prognostických proměnných ovlivňujících přežití.
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4. Výsledky
4.1.

Klinická data
Pro detailní charakterizaci změn a zlomových míst na chromosomu 7 jsme analyzovali

diagnostické vzorky kostní dřeně (popř. periferní krve) celkem u 51 dospělých pacientů
s diagnózou MDS (26) a/nebo AML(25). Nemocní byli vyšetřeni v období od 1. ledna roku
2017 do 31. května roku 2019. Jednalo se o 23 žen a 28 mužů ve věku od 35 let do 83 let.
Průměrný věk v době diagnózy byl 66,39 let (medián věku 70 let) (příloha č. 1).

4.2.

Cytogenomická analýza
Vzorky 51 nemocných jsme analyzovali klasickou cytogenetickou analýzou, z toho

17 pacientů jsme vyšetřili opakovaně v době diagnózy a následně v průběhu onemocnění. U
pěti nemocných bylo vyšetření klasickou cytogenetikou v době diagnózy neinformativní pro
nízký počet hodnotitelných mitos (43LD, 45RA) či jejich nízkou kvalitu (32SM, 52KR a
62LF). U tří pacientů s nízkou kvalitou mitos jsme karyotyp doplnili metodou mFISH a u
jednoho nemocného (43LD) jsme karyotyp vyšetřili klasickou cytogenetikou v následujícím
odběru. U pacienta 45RA byly k dispozici dva odběry, klasická cytogenetická analýza však
byla v obou případech neinformativní. Následně jsme vzorky 51 nemocných analyzovali
molekulárně cytogenomickými metodami. Základem tohoto vyšetření byla detekce aberací
chromosomu 7 pomocí lokus specifických sond (FISH). Pro potvrzení dalších změn a
upřesnění výsledku u jednotlivých pacientů jsme použili vhodné molekulárně
cytogenomické metody (viz příloha č. 1)

4.2.1. Klasická cytogenetická analýza
Klasické cytogenetické vyšetření jsme provedli u všech 51 nemocných. U pěti pacientů
jsme v době diagnózy nenalezli hodnotitelné mitosy. U 47 vyšetřovaných jsme klasickou
cytogenetikou prokázali alteraci chromosomu 7. U šesti pacientů jsme identifikovali
monosomii chromosomu 7 jako samostatnou aberaci. Deleci dlouhých ramen chromosomu
7 jako jedinou změnu v karyotypu, jsme prokázali pouze u jednoho pacienta (22BB). Ve 40
případech jsme alterace chromosomu 7 detekovali v kombinaci s další změnou nebo jako
součást komplexního karyotypu. Strukturní přestavby krátkých i dlouhých ramen
chromosomu 7 jsme nalezli u deseti pacientů. Všichni nemocní byli dále vyšetřeni pomocí
molekulárně cytogenomických metod.
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Pacient

M/Ž Věk

Dg.

Klasická cytogenetická analýza/mFISH

01VP
02MJ
03LE

M
M
M

74
78
79

MDS
MDS
MDS

04NM

M

39

MDS

05TJ

M

64

AML

06MJ
07CM
09ČM
10TV

M
Ž
M
M

67
47
73
63

MDS
AML
MDS
AML

12KO
13ME

M
Ž

80
70

MDS
MDS

14PO

Ž

81

AML

15HK
16ŠM
17BP
19SM

M
M
M
Ž

61
63
66
70

MDS
AML
AML
MDS

20ZJ
21LM

M
M

56
70

AML
MDS

22BB

M

70

AML

45,XY,-7[4]/46,XY[18]
46,XY,r(7)(p11.2q21.1)[13]/45,XY,-7 [1]/46,XY [8]
42,XY,del(5)(q14q33.3),der(7;12)(p11;p?)der(7)(q31),-10,der(13)t(13;13)(p10;q10),t(10;13)(q?;q?),
der(17;20)(p11;q13),-18[17]
47,XY,der(3)t(3;17)(q27;q?),del(5)(q11),dic(5;17)(q11;?), der(7)del(7)(p13)del(7)(q11), i(13)(q10),ins(17;7)(q11;?), del(20)(q11),+21[1]/
43~46,XY,der(3)t(3;17)(q27;q?),dic(5;17)(q11;?),der(5)t(5;17) (q11;?)t(17;18) (?;?),-7, ins(17;7)(q11;?), der(18)t(17;18)(?;q11),
del(20)(q11),+21[cp8]/ 46,XY[2]
44,XY,del(3)(?q21.1q29),der(4)t(4;8)(q?22;q?)t(8;17)(q?;?),-5,-7,der(8)ins(8;17)(p21;?)t(8;17)(q24.3;?), del(16)(q12),der(17)del(17)
(q21.3q25) ins(17;5)(q21.3;p14.1p12)[18]/46,XY[1]
45,XY,-7[16]/46,XY[2]
45,XX,-7,t(9;22)(q34;q11.2)[18]/46,XX[4]
45,XY,t(2;10)(p?24;q22.1),-7[15]/46,XY[1]
45,XY,del(5)(q14q33),-7,der(16)t(16;21)(q11;q21),der(17)t(17;21)(p11;q?),der(21)t(7;21)(q31.3;p11)[11]/ 45,XY,del(5)(q14q33),
-7,der(16)t(16;21)(q11;q21),der(17)t(13;21)(q?;?)t(17;21)(p11;q?),der(21)t(7;21)(q31.3;p11)[11]
44,XY,der(5)del(5)(q12q35.3)t(5;13)(q12;q?14),-7,der(13)t(5;13)(q35.3;q?14),dic(16;17)(p11.1;p11.1)[10]/ 46,XX[1]
47,XX,del(5)(q14q33.2),+8,der(12)t(12;20)(q13.3;?q12),der(20)t(12;20)(q?;?q12)[2]/ 47,idem,r(7)(p?q?)[2]/ 47~48,idem,?idic(11)(p11.1),
+?der(11)del(11)(p11.1)del(11)(q12)[1]/ 46,idem,-7[1]
42~43,XX,der(3;11)(q11.1;p11.2),ins(3;3)(q26;q21q23),del(5)(q14q33.2),-7,r(7)(?p14?q22),der(14;15)(q10;q10)c,
der(19)t(19;22)(q13.3;q?),-22[cp23] [23]/ 60~86,idemx2[11]/42,idem,ins(1;6)(p?;p?q?),der(6)t(1;6)(p?;q13),-13[5]
46,XY,-7,+21[8]/46,XY[10]
45,XY,del(5)(q12q33.3),-6,-7, der(18)t(18;?)(q12;?)dup(21)(q?),+mar[7]/46,XY[3]
44,XY,der(3)t(3;9)(?;q34.1),del(5)(q15q33.3),del(7)(q22),der(7)t(7;7)(q34;q22),del(9)(q13),der(12;18)(p12;p11),17[21]/46,XY[1]
46,XX,del(5)(q14.1q34),der(7)t(7;12)(q21.3;p?),+8, der(12)t(7;12)(q21.3;p11.1)t(7;17) (q22.3;q?),-15,-17,
del(21)(q?),+psudic(15;21)(p11.1;q22.3)[16]/54~71,idemx1~2[cp7][7]/46,XX[1]
46,XY,del(7)(q22.2q36.3),t(11;19)(q23;p13.1)[15]/46,XY[6]
46,XY,-5,der(7)r(5;7)(p12q1313.1;p11.2q11.21),+8,der(16)r(16;19)(p11.1q11.2;p13.1p13.3),
der(19)del(19)(p13.1p13.3)t(16;19)(q23;p13.3)[15]/
46,XY,-5,der(7)r(5;7)(p12q1313.1;p11.2q11.21)x3,+8,der(16)r(16;19)(p11.1q11.2;p13.1p13.3),
der(19)del(19)(p13.1p13.3)t(16;19)(q23;p13.3)[4]
46,XY,del(7)(q22)[4]/46,XY[4]
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Pacient
23KK

M/Ž Věk
Ž
76

Dg.
AML

24ŽK

M

72

MDS

26BP

M

66

AML

27VV
28SZ
29PF
30PM
31HE
32SM

M
M
M
Ž
Ž
M

53
44
74
72
61
78

AML
MDS
MDS
MDS
MDS
AML

33PP

M

64

MDS

35VJ

M

81

MDS

36ŠJ

Ž

75

AML

37MA
38PM
39KV

Ž
Ž
M

75
77
72

MDS
AML
AML

42DI
43DL
44PK

M
M
Ž

73
58
78

AML
MDS
MDS

Klasická cytogenetická analýza/mFISH
46,XX,t(3;3)(q21;q26)[2]/46,XX,t(3;3)(q21;q26),der(7)del(7)(p11)del(7)(q11)[10]/
45,XX, t(3;3)(q21;q26),-7[2]/46,XX[4]
42,XY,-1,der(5)(5pter-->5p10::?-->?::21q?21-->21q23.3::21q?21-->21qter),
der(7)(7pter-->7q11.21::1q21.3-->1q25::1p13.1-->1pter),der(12)t(12;14)(q?13.3;q?11.2),
der(14)t(1;14)(q25;q?11.2),-16,-18,-21[4]/46,XY[17]
43~48,XY,der(5;17)(5pter-->5p?::17p11-->17q11::5p11-->5q11::17q?-->17q?::5q?-->5qter),
der(7)t(5;7)(?;q32),der(18)t(18;19)(q21;q?),
der(19)t(19;22)(q13;q?),i(21)(q10),+22,-22,+der(22)(?),+1~2mar[cp22][20]/ 45~46,XY, -5,der(7)t(5;7)(?;q32),
der(17)del(17)(p?)del(17)(q?),der(19)t(17;19)(?;?)t(5;17)(?;?),i(21)(q10),+mar[cp4]
46,XY,der(7)t(7;8)(p14;?),der(8)del(8)(p11)del(8)(q11) t(7;8)(?;?),der(16)t(8;16)(?;p13)[16]
45,XY,del(6)(q?),-7[11]
45,XY,-7[7]/46,XY[15]
45,XX,del(5)(q14q33.3),-17,der(19)t(17;19)(q11.2;p12)[8]/ 44~46,idem,-7,+9 [cp10]/88,idemx2[3]
46,XX,+1,der(1;7)(p11;q11.21)[11]/46,XX[9]
43,XY,-5,der(4)t(4;12)(q21;?),der(7)t(7;9)(q22;?), del(7)(p15.1p11.2)t(7;12) (q22;?), - 12,
der(13)ins(13;5)(q21;p12p13)ins(13;12)(q21;?),der(17)t(12;17)(q14;p11),der(18)t(5;18)(q15;q12),
der(19)t(9;19)(?;q13),-20[20]
45,XY,der(1)t(1;7)(p?;q11.2)t(7;22)(q11.2;q?),der(5)t(5;7)(q15;p15.3),-7,-14,der(17)t(14;17)(q12;p12),
+der(?)r(7;?14;?17)(p15.2p15.3;?;?)[14]/46,XY[8]
44~47,XY,del(4)(q?),der(5)t(5;15)(q14;q?22),del(6)(q?),der(7)r(7;20)(?;p?)+der(7)del(7)(p11)del(7)(q11)x1~5,+8, der(11)t(6;11)?;p11.2),15,-20,der(19;22)(?q10;q10)[cp13]
44,XX,del(5)(q13.1q33.3),-7, dic(12;20)(p13;?),der(15)r(15,18)(q?;q?),del(18)(q?)[24]/ 88,XXXX,del(5)(q13.1q33.3)x2,-7,
dic(12;20)(p13;?)x2,der(15)r(15,18)(q?;q?)x2, del(18)(q?)x2[1]
46,XX,del(5)(q13.3q34)[10]/45,XX,del(5)(q13.3q34),-7[11]/ 46,XX[1]
45,XX,del(5)(q12q33.3),del(7)(q11.2),-13,ins(17;21)(q12;q?),-18, del(19)(?),der(21)t(13;21)(q?;p11),der(21)t(17;21)(?;q22),+21[8]
41~43,psudic(2;12)(12qter-->12q21.1::7p21.3-->7p21.1::5q14.2-->5q21.1::12p13.3-->12q13.1::2p13-->2qter),
-5,psutrc(5;7;11)(11pter-->11q12::7q11.21-->7p12::7p21.3-->7p22.2::5q14.2-->5qter),+8,del(11)(q22.2qter),
-16,der(17)(7q11.23-->7q21.2::17p?-->17q?::11q12-->11qter)[4]/46,XY[17]
47,XY,del(7)(q?22q?36),+8[4]
43~45,dic(5;7)(q11.1;q11.23),der(12)r(12)(p?12q?;q13.1),der(19)t(12;19)(p?12;?q13.1) [cp7]/46,XY[1]
45,XX,del(5)(q14q33.3),der(7)(t(7;9)(q22;?)-9,t(9;12)(q13;p12),der(18)t(9;18)(?;q22)[13]/46,XX,+X,t(3;13)(?;q21),
del(5)(q14q33.3),der(7)(t(7;9)(q22;?),+der(7)t(7;9)(q22;?),+8,-9, der(15)t(1;15)(?;q22)[cp4]/46,XX[5]
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Pacient
45RA
46BM
47VE
48TP
49HP
50VZ
51NO
52KR
53HP
54PH

57JD
59JJ
62LF
63MJ

M/Ž
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
M
M

Věk
72
69
83
35
38
68
66
46

Dg.
MDS
AML
AML
MDS
MDS
AML
AML
AML

Klasická cytogenetická analýza/mFISH

0 mitos
45,XY,-7[21]/46,XY[1]
45,XX,-7[4]/46,XX[9]
45,XX,-7[6]/46,XX[15]
45,XX,del(5)(q31.1q33.3)-7[10]/46,XX[10]
48,XX,-7+8,+9,+10[20]/46,XX[2]
46,XY,-7,+8[14]/46,XY[8]
44,XY,der(1)del(1)(p31p36)t(1;7)(p31;?),-3, der(5)t(5;17)(q11;q11),der(7;12)(?;?)t(1;12)(p31;?),
der(12)del(12)(p11)del(12)(q11),der(18)t(12;18)(q11;p11)[3]/ 43,XY,der(1)del(1)(p31p36)t(1;7)(p31;?),-3,
der(5)t(5;17)(q11;q11),der(7;12)(?;?)t(1;12)(p31;?), -12, der(18)t(12;18)(q11;p11)[7]
M
55
AML 42~43,XY,der(5)inv(5)(p15.3q21)del(5)(q21q32),-7, der(11)t(11;22)(p15;?)hsr(22)(q?),der(16)t(1;16)(?;q12), -22[cp5]/41~43,XY,
-3,der(5)inv(5)(p15.3q21)del(5)(q21q32),-7,der(11)(?), der(3;14)(?;?),der(16)t(1;16)(?;q12),der(16)t(11;16)(?;q12),-22[cp15]
Ž
80
MDS 46,XX,del(5)(q14q33.3)[11]/45,XX,der(5)del(5)(q13q33.3)t(5;10)(p13.1;q?),-7,der(10)ins(10;5)(q?;p13.1p14)
t(5;10)(p14;q?)[1]/45,XX,der(5)t(5;10)(p13.1;q?)t(5;12)(q14;q23),-7,der(10)ins(10;5)(q?;p13.1p14)t(5;10)(p14;q?),
der(12)r(5;12;21)(q34q35;p?q?;q?),del(21)(q?)[8]/45,XX, der(5)del(5)(q13q33.3)t(5;10)(p13.1;q?),der(5)t(5;?)(q11;?),
-7,der(10)ins(10;5)(q?;p13.1p14)t(5;10)(p14;q?),der(12)t(12;14)(p13;q12),der(14)t(5;14)(q11;q12)[5]
Ž
45
MDS 46,XX,der(2)t(2;11)(p23;q?),der(4)t(4;7)(p13;q15.1)t(2;7) (p23;p15.3),der(7)t(4;7)(p13;q13),del(11)(q11)[19]/46,XX[1]
Ž
82
MDS 46,XX,der(7)t(1;7)(q?;q21.3)[25]
M
65
MDS
43~45,XY,del(5)(q11.2),der(7)t(7;12)(q11.2;?),+8,r(12)(?),-16, dic(17;22)(p11.2,p12),-18[7]/46,idem,+6[4]
M
62
MDS
46,XY[2]/45,XY,-7,del(12)(p13p13)[23]
Legenda: M – muž; Ž – žena; Dg. - diagnóza
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4.2.1. Molekulárně cytogenomická analýza
Základem molekulárně cytogenomické analýzy v našem souboru nemocných byla
detekce aberací chromosomu 7 metodou FISH pomocí lokus-specifických sond pro
ověření zlomových míst a procentuálního zastoupení patologického klonu.
Sondou LSI 7q31/CEP 7 jsme vyšetřili celkem 48 nemocných. U dvou pacientů
(04NM, 54PH) nebylo možné vyšetření provést pro nedostatek archivovaného materiálu,
proto byli dále hodnoceni pouze na základě výsledků metody mFISH. U nemocného 57JD
jsme v rámci komplexních změn karyotypu prokázali přestavbu krátkých ramen
chromosomu 7 a proto jsme k analýze oblasti 7q31 nepřistoupili. U 21 nemocných jsme
sondou LSI 7q31/CEP 7 prokázali monosomii chromosomu 7, z toho u šesti pacientů šlo
o samostatnou aberaci. Deleci oblasti 7q31 jsme nalezli u 22 nemocných a u pěti pacientů
byla oblast 7q31 zachována (10TV, 24ŽK, 26BP, 27 VV, 33PP).
Na základě výsledků klasické cytogenetiky a předchozí FISH analýzy jsme pro
vyšetření sondou XL 7q22/7q36 (gen EZH2) vybrali 26 pacientů. U dvou nemocných
(23KK,52KR) již nebylo k dispozici dostatečné množství materiálu, proto byli dále
hodnoceni pouze na základě výsledků metod mFISH a mBAND. Oba mají deleci oblastí
7q22 i 7q36. Z 24 pacientů jsme deleci oblastí 7q22 i 7q36 prokázali u 21 nemocných.
Dva pacienti měli pouze deleci oblasti 7q36 (10TV, 26BP) a u jednoho nemocného byly
obě oblasti zachovány (42DI).
Sondou IKZF1/CEP7 pro gen IKZF1, který se nachází na krátkých ramenech
chromosomu 7 v oblasti 7p12.1 bylo vyšetřeno 10 pacientů ze 14 indikovaných. Pacienti
byly vybráni na základě výsledků z klasické cytogenetické analýzy, kde byla prokázána
přestavba krátkých ramen. U osmi pacientů byla potvrzena delece genu IKZF1 a dva
nemocní (10TV, 27VV) měli oblast 7p12.1 zachovánu. Čtyři nemocní (04NM, 21LM,
23KK a 24ŽK) neměli dostatečné množství materiálu, proto byly změny dále hodnoceny
pouze na základě výsledků metod mFISH a mBAND.
V souladu

s doporučením

Evropské

cytogenomické

asociace,

nemocní

s MDS/AML v době diagnózy, jsou na našem pracovišti vyšetřováni metodou FISH na
aberace se známým prognostickým významem. V případě nově diagnostikované AML se
jedná, kromě již zmiňované delece 7q, o vyšetření delece 5q, trisomii chromosomu 8 a
přestavby genů MLL, NUP98 a MECOM. U pacientů s MDS provádíme FISH vyšetření
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na detekci nejčastěji se vyskytujících aberací v případě, že nemocný má v prvním odběru
méně než 20 hodnotitelných mitos. U takového pacienta ověřujeme, podobně jako u
nemocných s AML, kromě delecí 5q a 7q a trisomie chromosomu 8, ještě deleci 20q.
Celkem bylo takto vyšetřeno 44 nemocných (příloha č. 2). Aberaci chromosomu 5
jsme prokázali u 28/44 nemocných. Trisomii chromosomu 8 jsme identifikovali u sedmi
pacientů z 44. Sondou pro detekci 20q jsme vyšetřili 12 nemocných a u čtyř z nich jsme
prokázali ztrátu oblastí 20q12 a 20q13.12. Přestavbu genu MECOM v oblasti 3q26.2 jsme
detekovali u dvou pacientů. Sedm nemocných jsme vyšetřili sondou pro přestavbu genu
NUP98v oblasti 11p15.4 s negativním výsledkem. U dvou ze 17 vyšetřovaných pacientů
jsme prokázali přestavbu genu MLL (KMT2A) v oblasti 11q23.3 a u jednoho nemocného
ztrátu celého genu MLL.

4.2.2. Výsledky mFISH/mBAND a array CGH
Detailní analýzu karyotypu metodou mFISH jsme provedli u 31 nemocných.
Komplexní přestavby karyotypu jsme prokázali u 27 pacientů. Do komplexních přestaveb
nejčastěji vstupovaly chromosomy: 5, 8, 12, 16,17, 18 a 21. Nejasné nebo komplikované
přestavby chromosomu 7, zlomová místa a velikost deletovaných segmentů jsme ověřili
pomocí metody mBAND sondou XCyte mBAND KitChr 7 u 16 pacientů a/nebo metodou
array CGH u 4 nemocných (10TV, 13ME, 17BP, 35VJ).

4.2.2.1.

Souhrnné výsledky pacienta 10TV

Pacientovi 10TV byla stanovena diagnóza AML-M4 v 63 letech. Tři měsíce po
stanovení diagnózy zemřel.
Na základě klasické cytogenetické analýzy jsme u nemocného prokázali aberaci
chromosomu 7 a další změny, které byly součást komplexního karyotypu (obr. č. 8).
Pomocí FISH vyšetření sondou LSI 7q31/CEP7 jsme potvrdili ztrátu centromerické
oblasti chromosomu 7, ale oblast 7q31 zůstala zachována (obr. č. 9). Následně jsme
provedli FISH vyšetření sondou XL 7q22/q36 a prokázali jsme deleci genu EZH2. Oblast
7q22 zůstala zachována (obr. č. 10). Pro detailní analýzu komplexního karyotypu jsme
provedli analýzu mFISH, při které byla potvrzena ztráta centromerické oblasti
chromosomu 7, translokace t(7;21)(q31.3;p11) současně s inverzí 7q a další změny. Pro
detailní analýzu zlomových míst a deletovaných oblastí jsme pacienta dále vyšetřili
pomocí metody mBAND a array CGH. Metodou mBAND a array CGH/SNP jsme
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potvrdili

zlomová

místa

a

inverzi

na

translokovaném

chromosomu

7 der(21)(7pter->7p14::7q22->7q11.2::7q22->7q31.3::21p11)(obr. č. 11, 12).

Obrázek č. 8 Karyotyp pacienta 10TV

45,XY,del(5)(q14q33),-7,der(16)t(16;21)(q11;q21),der(17)t(17;21)(p11;q?),der(21)t(7;21)(q31.3;p11)

Obrázek č. 9 FISH vyšetření – LSI 7q31/CEP7

Legenda: SO – 7q31; SG – CEP7
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Obrázek č. 10 FISH vyšetření – XL 7q22/7q36

Legenda: SO – 7q22; SG – 7q36; SA – CEP7; obrázek A – mitosa; obrázek B – interfázní jádro

Obrázek č. 11

mFISH a mBAND

Legenda: A – mFISH ->45,XY,del(5)(q14q33),-7,der(16)t(16;21)(q11;q21),der(17)t(17;21)(p11;q?),
der(21)t(7;21)(q31.3;p11)
B –mBAND-> der(21)(7pter->7p14::7q22->7q11.2::7q22->7q31.3::21p11)
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Obrázek č. 12 Array CGH

4.3.

Souhrnné výsledky a klinická data pacientů
Soubor 51 nemocných jsme rozdělili do 4 skupin: nemocní se samostatnou

monosomií 7, pacienti se samostatnou delecí 7q, nemocní s aberací chromosomu 7 v
kombinaci s další změnou v karyotypu a pacienti s aberací chromosomu 7, která je
součástí komplexního karyotypu. Do skupiny se samostatnou monosomií chromosomu 7
jsme zařadili šest nemocných (12 %). K 31.5.2019 žije pouze jeden pacient. Deleci
dlouhých ramen chromosomu 7, jako jedinou změnu, jsme detekovali pouze u jednoho
nemocného (2 %). Zlomové místo delece jsme prokázali v oblasti 7q22. Pacient byl
diagnostikován v září roku 2017 a k 31.5. 2019 stále žije.
Aberaci chromosomu 7 v kombinaci s jednou další změnou v karyotypu mělo 17
nemocných (33 %). Nejčastější alterace chromosomu 7 byly monosomie u jedenácti
nemocných a u pěti pacientů jsme potvrdili deleci dlouhých ramen. Devět pacientů k 31.
5. 2019 stále žije.
Alteraci chromosomu 7 ve spojení s komplexními změnami karyotypu jsme
prokázali celkem u 27 (53 %) nemocných, z toho u 22 šlo o přestavbu chromosomu 7 a u
pěti se jednalo o monosomii chromosomu 7. Komplexních změn karyotypu, ať už
početních nebo strukturních, se nejčastěji zúčastnily chromosomy 1, 3, 5, 8, 12, 17, 18,
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21 a 22 (graf č. 1). K 31. 5. 2019 žije devět pacientů. U dvou nemocných (23KK, 33PP)
se nám nepodařilo získat potřebná klinická data.
Graf č. 1

Chromosomy vstupující do strukturních a početních změn karyotypu

30
25
20
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5
0
chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr. chr.
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KK

chr. 7 + změna

Nejčastější zlomová místa na dlouhých ramenech chromosomu 7 jsme lokalizovali
v oblastech7q22 (n=12), 7q11 (n=11), 7q31 (n=3) a 7q21 (n=3). (graf č. 2). Při studiu
minimální společné deletované oblasti jsme se zaměřili na sledování oblastí 7q22, 7q31
a 7q36 (graf č 3). Z 26 nemocných, kteří měli aberaci 7q jsme u 22 pacientů prokázali
deleci všech tří oblastí. Nemocný 42DI měl deleci pouze v oblasti 7q31, pacient 19SM
měl ztrátu oblastí 7q31 a 7q36 a u dvou nemocných (10TV, 26BP) jsme nalezli deleci
pouze v oblasti 7q36 (gen EZH2). Celkově jsme deleci genu EZH2 potvrdili u 25
pacientů.
Alterace genu IKZF1 v oblasti 17p12.1 jsme vyšetřili u 14 nemocných. Deleci genu
IKZF1 jsme prokázali u 11 nemocných. Tři pacienti měli strukturní aberaci 7p, která
nezahrnovala gen IKZF1. Dva nemocní (27VV a 57JD) měli přestavbu pouze krátkých
ramen chromosomu 7 v rámci komplexních změn karyotypu. Izolovaná aberace 7p
nebyla prokázána. Nejčastější zlomová místa jsme identifikovali v oblasti 7p11-7p12.
Strukturní přestavby krátkých i dlouhých ramen chromosomu 7 současně jsme prokázali
u deseti nemocných.
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Graf č. 2

Zlomová místa na 7q
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Graf č. 3

7q13
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Společné deletované oblasti 7q

U pacientů se strukturní přestavbou chromosomu 7 v kombinaci s jednou další
změnou nebo komplexním karyotypem byly nejčastějšími translokačními partnery
chromosomy 1 (n=3), 5 (n=4), 9 (n=2) a 12 (n=5) (graf č. 4).
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Pět pacientů mělo v rámci komplexního karyotypu ring chromosomu 7 tvořený buď
pouze materiálem chromosomu 7 (02MJ, 13ME, 14PO) (obr. č. 13) nebo kombinací s
částí jiného chromosomu (n=2). U nemocného 21LM byl ring tvořen kombinací
chromosomů 7 a 5q a u pacienta 35VV obsahoval ring materiál chromosomů 7 a 20p.
Graf č. 4
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Obrázek č. 13

mBAND – ring chromosomu 7 (02MJ)

Legenda: r(7)(p11.2q21.1)
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Dva a více odběrů jsme měli k dispozici u 17 pacientů, zpravidla šlo o jeden
diagnostický vzorek a jeden či více vzorků odebraných v průběhu onemocnění. U většiny
nemocných se nález v průběhu onemocnění nelišil od výsledku analýz v době diagnózy.
Výjimkou byli pacienti 02JM a 13ME, u kterých jsme v průběhu onemocnění
zaznamenali nově získané aberace a vznik komplexních změn karyotypu, do nichž se
chromosom 7 nezapojil. U čtyřech nemocných (02MJ, 13ME, 14PO, 23KK) jsme
prokázali divergentní klonální vývoj. U tří pacientů jsme prokázali ring chromosom 7
spolu s monosomií 7 a u jednoho pacienta derivovaný chromosom 7 s delecí dlouhých i
krátkých ramen a monosomií 7 v jednom odběru.

4.4.

Statistickévyhodnocení
Medián celkového přežití skupiny s izolovanou monosomií chromosomu 7 byl

5,25 měsíce, ve skupině s aberací chromosomu 7 s další změnou v karyotypu byl medián
8,96 měsíců a skupina s aberací chromosomu 7 v rámci komplexního karyotypu (KK)
měla medián celkového přežití 8,93 měsíců (graf. č. 5). Pacienti 23KK a 33PP byli
z analýzy vyřazeni pro nedostatek klinických dat. Nemocný 22BB měl jako jediný nález
samostatné delece 7q a z důvodu potenciálního zkreslení statistických výsledků nebyl do
analýzy zařazen. Analýza prognostického vlivu typu alterace chromosomu 7 na celkové
přežití neodhalila žádné významné rozdíly (p=0.815) (graf č. 6).
Graf č. 5 Medián přežití jednotlivých skupin
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Graf č. 6

Celkové přežití skupin s alterací chromosomu 7

Skupinu s aberací chromosomu 7 a komplexním karyotypem jsme následně
rozdělili na pacienty s delecí 7q a ty, kteří měli současně s delecí 7q i deleci 7p. Medián
přežití nemocných s delecí 7q byl 9,62 měsíce a medián skupiny s delecí 7q/7p byl 3,71
měsíce. Celkové přežití se mezi těmito skupinami významně nelišilo (p=0,172)
(graf č. 7).
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Graf č. 7 Celkové přežití pacientů s delecí 7q a delecí 7q/7p v rámci komplexního
karyotypu

Pro další statistickou analýzu jsme zvolili porovnání celkového přežití ve skupině
s alterací chromosomu 7 a komplexním karyotypem vůči kontrolní skupině. Do kontrolní
skupiny jsme zařadili 20 nemocných s diagnózou MDS nebo AML, kteří měli komplexní
karyotyp bez aberací chromosomu 7 (Příloha č. 3). Porovnání celkového přežití skupin
nebylo statisticky významné (p=0,474) (graf č. 8).
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Graf č. 8 Celkové přežití skupiny s alterací chromosomu 7 a komplexním
karyotypem a kontrolní skupiny

Pro stanovení vlivu každé proměnné vzhledem k celkovému přežití jsme použili
Coxův regresní model proporcionálních rizik. Proměnné zahrnovaly: věk, pohlaví,
diagnóza a typ alterace chromosomu 7. Multivariantní analýzou jsme zjistili, že věk
(p=0.0610) a diagnóza (p=0.0380) jsou pro celkové přežití nezávislými prognostickými
faktory.
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5. Diskuze
Myelodysplastické syndromy a akutní myeloidní leukemie jsou nejen fenotypově,
ale i geneticky velmi heterogenní onemocnění, pro která je charakteristická abnormální
krvetvorba. Jedná se o onemocnění především staršího věku. Medián věku při diagnóze
se uvádí v rozmezí 65-70 let, tomu odpovídá i náš soubor vyšetřovaných pacientů s
mediánem věku 70 let v rozmezí 35-83 let.
Celkem jsme vyšetřili 26 pacientů s diagnózou MDS a 25 nemocných s AML. Z
našich výsledků Cox analýzy vyplývá, že rozhodující pro délku přežití je věk a diagnóza
pacientů. Incidence onemocnění stoupá s věkem, více než 85 % nemocných je starších 60
let. V současné době populace stárne, počet pacientů neustále narůstá a nutnost včasné
diagnostiky a vhodné léčby se stává naléhavou (Čerňan et Szotkowski 2017).
Základním vyšetřením v diagnostice MDS a AML je analýza krevního obrazu pro
detekci dysplastických změn v jedné či více krevních řadách a také stanovení počtu
blastických elementů. Dalším základním vyšetřením je vyšetření aspirátu kostní dřeně,
při kterých jsou stanoveny hladiny blastických elementů a dalších buněk jednotlivých
vývojových řad. Vzorky kostní dřeně jsou zároveň odebírány i pro imunofenotipizaci,
cytogenetické vyšetření a vyšetření metodami molekulární genetiky (Červinek 2015,
Meyer et al. 2016). V současné době se klade důraz na cytogenetické vyšetření, které je
základní metodou přinášející zásadní diagnostické a prognostické informace.
Chromosomové abnormality můžeme nalézt u 50–60 % pacientů s MDS i AML
(Larson 2009, Martens et Stunnenberg 2010). Cytogenetický nález má zásadní vliv na
stanovení rizikovosti onemocnění a zásadně ovlivňuje další léčebný postup. U MDS a
AML jsou nejčastěji zachycenými změnami delece 5q, delece 7q, monosomie 7 a trisomie
8. Dále pak u AML jsou časté aberace chromosomu 11 a u MDS delece 20q (Schanz et
al. 2012; Babická et al. 2007). U nemocných s de novo AML jsou častým nálezem
balancované aberace, které jsou společně s ostatními chromosomovými změnami jsou
zahrnuty do klasifikace dle WHO z roku 2016. V případě nižšího zastoupení blastů u
nemocných s AML, je možná diagnostika pouze na základě cytogenetických abnormalit
jako jsou t(15;17), t(8;21), inv(16) nebo t(16;16) (Mayer et al. 2014). V našem souboru
nemocných neměl žádný z pacientů tyto chromosomové přestavby v karyotypu
detekovány.
Na základě studia významu těchto genetických aberací je možné v současné době
rozdělovat nemocné do jednotlivých prognostických skupin. Pro stanovení rizikovosti
69

onemocnění u MDS pacientů byl sestaven mezinárodní prognostický skórovací systém
(IPSS). Dle revidovaného IPSS (IPSS-R) jsou MDS pacienti na základě cytogenetického
nálezu rozděleni do 5 prognostických skupin (Greenberg et al. 2012) a AML pacienti na
základě doporučení EuropienLeukemiaNet (ELN) do tří prognostických skupin (Dohner
et al. 2017).
Aberace chromosomu 7 patří k rekurentním cytogenetickým změnám u nemocných
s myeloidními malignitami. Pro nemocné je aberace spojena se špatnou odezvou na léčbu
a rychlejší progresi onemocnění. U MDS je dle IPSS-R samostatná delece 7q řazena do
kategorie se střední prognózou a samostatná monosomie chromosomu 7 nebo monosomie
chromosomu 7 společně s delecí 7q jsou řazeny do skupiny s nepříznivou prognózou
(Greenberg et al. 2012). U nemocných s AML je tato aberace spojována vždy s
nepříznivou prognózou (Dohner et al. 2017), špatnou odezvou na léčbu a rychlejší
progresí onemocnění.
Monosomii chromosomu 7 jsme v naší studii potvrdili u 22 (43 %) nemocných. Z
toho u šesti pacientů (12 %) jsme prokázali monosomii chromosomu 7 jako samostatnou
aberaci. Skupina pacientů s izolovanou monosomií chromosomu 7 měla medián přežití
5,2 měsíce, přičemž 5 nemocných v průběhu sledování zemřelo. Haase a kol. ve své studii
zaměřené na pacienty s MDS a izolovanou monosomií chromosomu 7 uvádí celkové
přežití 14 měsíců a podobně Cordoba a kol. popisují medián celkového přežití 16 měsíců
(Haase et al. 2007; Cordoba et al. 2012). Těmto hodnotám se ze studované skupiny
přiblížili pouze nemocní 47VE a 06MJ s celkovým přežitím 10 a 14 měsíců. Rozdíl těchto
hodnot může být způsoben počtem nemocných v zahraničních studiích, ve kterých bylo
zařazeno až 2000 pacientů.
Samostatnou deleci 7q jsme v našem souboru pacientů prokázali pouze u jednoho
pacienta (2 %). Jedná se o pacienta 22BB, který byl poprvé vyšetřen v září roku 2017 s
diagnózu AML-M1 a k 31. 5. 2019 stále žije. Izolovaná delece 7q jej dle doporučení
European LeukemiaNet řadí do skupiny s nepříznivou prognózou, přesto je pacient 22BB
s celkovou dobou přežití 20 měsíců, jedním z nejdéle žijících nemocných našeho
souboru.
V17 (33 %) případech jsme alterace chromosomu 7 detekovali společně s jednou
další změnou, z toho u 11 pacientů šlo o monosomii chromosomu 7 a u pěti nemocných
o deleci 7q. Medián přežití skupiny byl 8,96 měsíců, přičemž devět pacientů stále žije.
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Aberaci chromosomu 7 jako součást komplexního karyotypu jsme identifikovali u
27 (53 %) nemocných, z toho jsme u pěti pacientů prokázali monosomii 7 a u 22 deleci
a/nebo strukturní přestavby chromosomu 7. Medián přežití této skupiny byl 8,93 měsíce
a dosud žije devět nemocných.
Ve statistické analýze byly porovnávány skupiny s izolovanou monosomií 7,
aberacemi chromosomu 7 a jednou další změnou a skupina s alteracemi chromosomu 7 a
komplexním karyotypem. Nemocný 22BB, jako jediný pacient s izolovanou delecí 7q, a
pacienti 23KK a 33PP bez aktuálních klinických dat byli z analýzy přežití vyřazeni.
Analýza vlivu typu aberace chromosomu 7 na celkovou délku přežití neodhalila mezi
skupinami žádné statisticky významné rozdíly. Na statistické hodnocení významu
monosomie 7 a delece 7q byly zaměřeny studie Cordoby a kol. a Pozdnyakove a kol
(Cordoba et al. 2012; Pozdnyakova et al. 2008). Ty prokázaly, že pacienti s izolovanou
delecí 7q mají lepší prognózu a delší medián celkového přežití než nemocní se
samostatnou monosomií chromosomu 7. Zároveň nenašli významný statistický rozdíl
v celkovém přežití pacientů s alteracemi chromosomu 7 a jednou další změnou a
nemocnými s aberacemi chromosomu 7, které jsou součástí komplexního karyotypu. Tyto
výsledky korelují s hodnotami našeho souboru pacientů. Přestože se rozdíly statisticky
nelišily mají pacienti s izolovanou monosomií chromosomu 7 výrazně nižší medián
přežití (5,2 měsíce) v porovnání s jediným pacientem 22BB se samostatnou delecí 7q, u
něhož celkové přežití dosáhlo 20 měsíců.
Zlomová místa na chromosomu 7 jsou velmi heterogenní. Studie Březinové a kol.a
Lewise a kol uvádějí, že nejčastěji dochází ke zlomům v oblasti 7q22 (Březinová et al.
2006; Lewis et al. 1996). Souvislost mezi ztrátami oblastí na dlouhých ramenech
chromosomu 7 a rozvojem leukemického procesu naznačuje, že je v této oblasti
lokalizováno více tumor supresorových genů. Ztráta funkce těchto genů vlivem mutací
nebo delecí má za následek rozvoj leukemického procesu. Jejich definitivní role ale
nebyla zatím objasněna. Nejčastějším zlomovým místem na dlouhých ramenech
chromosomu 7 v našem souboru nemocných byla v souladu s literaturou oblast 7q22. V
této oblasti se nachází gen KMT2E (MLL5), potencionální tumor supresorový gen, jehož
role v patogenezi a prognostický vliv nejsou zatím zcela objasněny (Damm et al. 2011).
Deleci oblasti 7q22.3 ve které je gen lokalizován jsme potvrdili u 22 z 26 pacientů s delecí
7q. Ve všech případech byl gen KMT2E deletován společně s oblastmi 7q31 a 7q36
(EZH2).
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Oblast 7q31 byla v našem souboru pacientů deletována nejčastěji a to u 24 z 26
nemocných. Tato oblast byla mnoha autory navrhována jako potencionální oblast
lokalizace tumor supresorových genů na 7q (Koike et al. 1999; LeBeau et al. 1996).
Následující studie ukázaly, že haploinsuficience genů NRCAM (7q31.1) a CFTR (7q31.2)
lokalizovaných v této oblasti nemá takový prognostický význam jako geny CUX1
(7q22.1), LUC7L2 (7q34) a EZH2 (7q36.1) lokalizované v jiných částech chromosomu 7
(Hosono et al. 20014). Přesto se předpokládá, že delece této oblasti se podílí na
leukemogenezi u myeloidních malignit a měla by být i nadále studována.
Jedním z dosud nejdůležitějších prokázaných tumor supresorových genů na
dlouhých ramenech chromosomu 7 je gen EZH2 v oblasti 7q36.1. U myeloidních malignit
se předpokládá, že dojde-li k inaktivaci nebo ztrátě funkce tohoto genu, buňky ztrácí
schopnost regulovat proliferaci a diferenciaci a mění se v buňky nádorové (Lund et al.
2014; Ernst et al. 2010; Nikoloski et al. 2010). Ve studovaném souboru jsme deleci genu
EZH2 prokázali u 25 z 26 nemocných s delecí 7q. U dvou nemocných (10TV, 26BP)
zahrnovala delece pouze oblast 7q36, u pacienta 19SM byla detekována společně s delecí
oblasti 7q31 a u zbývajících 22 nemocných jsme prokázali deleci všech tří sledovaných
oblastí 7q22, 7q31 a 7q36.
Studie Hosona a kol., a Gura a kol. popisují mimo jiné také význam delecí krátkých
ramen chromosomu 7, podílejících se na leukemickém procesu u myeloidních malignit
(Hosono et al. 2014; Gur et al. 2017). Jedním z možných genů je patrně gen IKZF1
(Gur et al. 217). Dysregulace tohoto genu je spojována u pacientů s AML se špatnou
prognózou (Unnikrishnan et al. 2016). Gur a kol. ve své studii uvádějí, že izolovaná
delece 7p, přítomná v hlavním klonu znamená pro pacienta nepříznivou prognózu
onemocnění a špatnou odezvu na léčbu (Gur et al. 2017). V našem souboru pacientů jsme
potvrdili deleci genu IKZF1 u 11 nemocných. Vždy se jednalo o hlavní klon, avšak
delece7p se vyskytovala současně s dalšími aberacemi a prognostický význam této změny
tak nebylo možné porovnat s výsledky publikovaných studií.
U deseti (20 %) pacientů jsme prokázali současně přestavbu krátkých i dlouhých
ramen chromosomu 7 a to v rámci komplexního karyotypu. Provedli jsme statistickou
analýzu porovnávající délku přežití u skupiny nemocných s delecí 7q (medián přežití 9,6
měsíce) a skupiny nemocných s delecí 7q/7p (medián přežití 3,7 měsíců). Podle analýzy
není uvedený rozdíl v mediánu přežití těchto skupin nijak statisticky významný, což může
být způsobeno nízkým počtem nemocných v souboru. Gur a kol. a Hosono a kol. uvádějí,
že delece 7p mohou být příčinou signifikatního rozdílu v přežití skupiny pouze s delecí
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7q a skupiny s monosomií 7 (Hosono et al. 2014; Gur et al. 2017). Podobný rozdíl hodnot
(9,6 vs. 3,7 měsíce) jsme pozorovali v našem souboru.
Ve studii Haase a kol. byly prezentovány výsledky MDS pacientů, kde u 2 %
nemocných pozorovali přítomnost dvou klonů: deleci (7q) a monosomii 7 v jednom
vzorku periferní krve. V průběhu progrese onemocnění se u pacientů změnilo
procentuální zastoupení patologických klonů. Zvýšil se klon s monosomií 7 a snížil klon
s delecí (7q). Autoři ve studii popsali další tři pacienty s divergentním klonálním vývojem
zahrnujícím deleci (7q), ring chromosomem 7 a/nebo monosmií 7 ve vzorku kostní dřeně.
Výsledky studie naznačují, že se jedná o vícestupňový proces vedoucí k monosomii 7 v
průběhu progrese onemocnění (Haase et al. 2014). V našem souboru pacientů jsme
podobné patologické klony pozorovali u čtyř nemocných, z toho u tří pacientů šlo o
kombinaci ring chromosomu 7 a monosomie 7 a u jednoho byly ve stejném čase
identifikovány delece 7q i 7p a monosomie 7. V průběhu onemocnění se u pacientů
procentuální zastoupení jednotlivých klonů nijak nelišilo od odběru v době diagnózy,
nebyly jsme tedy schopni potvrdit, že se zastoupení jednotlivých klonů v čase mění.
Možnou příčinou může být krátká doba sledování nemocných.
U myeloidních malignit jako jsou MDS a AML jsou nejčastějšími cytogenetickými
nálezy, kromě aberací chromosomu 7, také alterace chromosomů 5, 8, 11, 12 a 20. K
méně častým pak patří alterace chromosomu 3, 9, 11, 17, 21 a 22. (Schanz et al. 2012;
Byrd et al. 2002). U 20 % do novo MDS a u 15-20 % AML jsou pozorovány komplexní
přestavby karyotypu (Greenberg et al. 2012; Visani et al. 2001). V našem souboru
vyšetřovaných byl nejčastěji se vyskytujícím aberovaným chromosomem společně s
chromosomem 7 chromosom 5 (n=27). Rekurentními alteracemi chromosomu 5,
popisovanými u myeloidních malignit, jsou delece a přestavby 5q (Bacher et al 2015;
Byrd et al. 2002). Alterace chromosomu 5 jsme v našem souboru pacientů pozorovali
nejčastěji jako součást komplexních změn karyotypu. Chromosom 5 byl u tří nemocných
součástí nebalancované translokace s chromosomem 7 a v jednom případě tvořil společně
s chromosomem 7 ring chromosom.
Dalším často aberovaným chromosomem v našem souboru byl chromosom 17
(n=15). Na krátkých ramenech chromosomu 17 je lokalizovaný jeden z nejznámějších
tumor supresorových genů, TP53, jehož mutace nebo delece hrají důležitou roli v procesu
maligní transformace buněk (Damineni et al. 2014; Loyoet al. 2013; Toss et al. 2015).
Delece zahrnující krátká ramena chromosomu 17, detekované u MDS a AML pacientů,
jsou spojovány s komplexním karyotypem. V našem souboru vyšetřovaných pacientů
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jsme pozorovali strukturní a početní změny chromosomu 17 vždy jako součást
komplexních změn karyotypu.
Nejčastějším translokačním partnerem chromosomu 7 v našem souboru pacientů
byl chromosom 12. Johansson a kol. ve své studii uvádějí, že delece u nebalancovaných
translokací jsou velmi heterogenní. U myeloidních onemocnění dochází nejčastěji při
translokaci k deleci 7q a krátkých ramen chromosomu 12 (12p) (Johansson et al. 1995).
Na krátkých ramenech chromosomu 12 (12p13.2) je lokalizován gen ETV6, který kóduje
transkripční faktor, důležitý při prenatálním vývoji a hematopoéze. Dysregulace genu
ETV6 způsobená translokací, delecí nebo somatickou mutací se vyskytuje přibližně u 1
% AML a 0,6 % MDS pacientů (Grimwade et al. 2010; Schanz et al. 2012). Ze studií
vyplývá, že až 5 % nemocných s monosomií 7 nebo delecí (7q) má současně deleci
krátkých ramen chromosomu 12 (12p). Celkem jsme aberace chromosomu 12 v našem
souboru pozorovali u 13 nemocných.
Wang a kol. popisují nebalancovanou translokaci celých ramen chromosomů 1 a 7,
der(1;7)(q10;p10) u nemocných s MDS a AML (Wang et al. 2003). Jedná se o
nenáhodnou translokaci, k jejímuž vzniku dochází pravděpodobně v reakci na léčbu
(Wang et al. 2003; Sakai et al. 2004). V našem souboru nemocných jsme u tří pacientů
pozorovali nebalancovanou translokaci zahrnující chromosomy 1 a 7, zlomová místa a
velikost přestaveb však neodpovídala změně popisované v literatuře. Usuzujeme tedy, že
nebalancované translokace t(1;7), které jsme ve skupině detekovali jsou spíše náhodnou
změnou.
Kombinací klasické cytogenetické analýzy a molekulárně cytogenomických metod
jsme ve studovaném souboru detailně zmapovali alterace chromosomu 7. Studiem těchto
změn můžeme rozšířit znalosti o etiologii a progresi myeloidních malignit a přispět tak k
přesnější diagnostice a hodnocení prognostického rizika u MDS a AML. Molekulárně
cytogenomické metody mají v tomto procesu nezastupitelnou roli. Napomáhají
identifikaci kryptických změn, upřesnění jejich rozsahu i zlomových míst a vykreslují tak
detailní obrázek událostí, ke kterým v buňce došlo v průběhu vzniku a progrese
onemocnění. Každá analýza má však své limity, které ostatní překonávají, a proto je
možné celkový obraz chromosomových změn v genomu nemocného vykreslit pouze
kombinací všech metod uvedených v této diplomové práci.
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6. Závěr
Alterace chromosomu 7 spolu s dalšími czměnami je spojena se špatnou prognózou
a rychlejší progresí onemocnění u pacientů s myeloidními malignitami. Včasná detekce
aberací chromosomu 7 může přispět k přesnější diagnostice a stanovení prognózy
onemocnění. Mapováním zlomových míst a sledování minimálních společných
deletovaných oblastí je nezbytným podkladem pro odhalení funkce genů, které jsou zde
lokalizovány a přispívají k nádorové transformaci buňky.
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na přestavbou chromosomu 7 u
nemocných s myeloidními malignitami. Od 1.ledna 2017 do 31.5.2019 jsme
v cytogenetické

laboratoři

ÚHKT

a

VFN

vyšetřili

51

nemocných

s nově

diagnostikovanou MDS a AML. Pomocí podrobné molekulárně cytogenomické analýzy
jsme u těchto nemocných potvrdili vysokou nestabilitu chromosomu 7. U šesti pacientů
(12 %) jsme zjistili izolovanou monosomii chromosomu 7. Samostatnou deleci 7q jsme
prokázali u jednoho nemocného (2 %). Alteraci chromosomu 7 v kombinaci s další
změnou jsme detekovali u 17 nemocných (33 %) a 27 pacientů (53 %) mělo alteraci
chromosomu 7 jako součást komplexního karyotypu. Nejčastějším zlomovým místem
byla oblast 7q22. U 26 nemocných jsme prokázali deleci 7q, z toho u 25 jsme prokázali
deleci tumor supresorového genu EZH2 (7q36.1). U 22/26 nemocných jsme prokázali
deleci všech námi vyšetřovaných oblastí 7q22, 7q31 a 7q36. Ve všech těchto případech
jsme potvrdili deleci tumor supresorových genů KMT2E a EZH2. Změny na krátkých
ramenech jsme nejčastěji lokalizovali v oblasti 7p11-7p12. V této oblasti se nachází gen
IKZF1, jeho deleci jsme potvrdili u 11 nemocných. Deleci 7q současně s delecí 7p jsme
prokázali u deseti pacientů.
Analýza prognostického vlivu alterace chromosomu 7 na celkové přežití nám
neodhalila významné rozdíly (p=0,815). Metodou postupného odebírání proměnných
z modulu pomocí Cox analýzy jsme stanovily, že na délku přežívání má největší vliv věk
a diagnóza nemocných.
Aberace chromosomu 7, zejména aberace dlouhých ramen 7q, jsou rekurentní
chromosomové změny u myeloidních malignit. Studiem těchto změn můžeme rozšířit
znalosti o etiologii a progresi nádorových onemocnění a přispět tak k přesnější
diagnostice, hodnocení prognostického rizika a léčbě MDS a leukémií.
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Příloha číslo 1
Soubor vyšetřovaných pacientů

88

pac.

věk

M/
Ž

Dg.

event

datum

01VP
02MJ
03LE

74
78
79

M
M
M

MDS-RAEB1
MDS-RCMD
sek. AML

zemřel
žije
zemřel

04NM

39

M

MDS-EB2

žije

05TJ
06MJ

64
67

M
M

sek. AML
MDS-HR

zemřel
zemřel

07CM

47

Ž

sek. AML.

žije

09ČM

73

M

MDS-RAEB2

žije

10TV
12KO
13ME
14PO
15HK
16ŠM
17BP
19SM

63
80
70
81
61
63
66
70

M
M
Ž
Ž
M
M
M
Ž

AML-M4
sek. AML
AML-M5
AML-M2
MDS-EB2
AML-MRC
AML-M0
MDS-RAEB2

zemřel
zemřel
zemřel
zemřel
žije
zemřel
zemřel
zemřel

20ZJ

56

M

AML-M4

žije

21LM
22BB
23KK
24ŽK
26BP

70
70
76
72
66

M
M
Ž
M
M

MDS-EB2
AML-M1
AML-M2
MDS EB1
AML-M4

zemřel
žije
?
zemřel
zemřel

22.7.2018
31.5.2019
20.1.2019
TKD
26.1.2018
3.4.2018
29.7.2018
TKD
3.1.2018
TKD
19.3.2019
16.12.2017
15.11.2018
27.6.2018
30.8.2018
k 12.6.2018
18.6.2018
31.5.2017
23.1.2019
TKD
30.1.2018
11.11.2017
k 31.5.2019
?
1.7.2018
14.6.2018

27VV

53

M

AML-M5b

žije

TKD
4.12.2018

počet
odb.

1.odběr

3
3
1

23.3.2018
9.11.2017
21.3.2018

1
1
3
4
5

VZŠETŘENÍ
7q31/cep7
-7
del 7q31/ -7
del 7q31

FISH
7q22/7q36
del 7q22;q36/-7
del 7q22;q36

8.11.2017

-

2.3.2018
23.5.2017
6.9.2017
12.12.2017

Array

IKZF1/CEP7
del 7p12/ -7
-

mBAND/
mFISH
-/+/+/+

del 7q22;q36

-

-/+

-

-7
-7
-7

-

-

-/+
-/-/-

-

-7

-

-

-/+

-

přestavba chr.
-7
del 7q31
del 7q31/-7
-7
-7
del 7q31
del 7q31
del 7q31

del 7q36/-7
del 7q22;q36/-7
del 7q22;q36/-7
del 7q22;q36
del 7q36
del 7q22;q36

NN
del 7p21
del 7p12
-

+/+
-/+
-/+/-/+
-/+
+/+
+/+
+/+

+
+
+
-

1
1
4
1
1
1
1
3
2

6.12.2017
16.2.2018
10.7.2017
22.6.2018
12.6.2018
22.5.2018
9.3.2017
5.4.2018

1
1
1
1
1

13.10.2017
14.9.2017
3.10.2017
18.4.2018
22.5.2018

del 7q31/-7
del 7q31
del 7q31/-7
NN
NN

del 7q22;q36
del 7q22;q36
del 7q36

-

+/+
+/+/+/+
-/+

2

11.7.2018

NN

-

NN

-/+

18.9.2017

-
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pac.

věk

M/
Ž

28SZ
29PF
30PM
31HE

44
74
72
61

M
M
Ž
Ž

32SM

78

M

33PP
35VJ

64
81

M
M

36ŠJ

75

Ž

37MA
38PM
39KV
42DI

75
77
72
73

43DL

počet
odb.

1.odběr

1
1
1
2
2

18.7.2018
25.7.2018
2.7.2018
17.7.2018

Dg.

event

datum

MDS-EB2
MDS MLD
MDS-EB2
MDS-MLD
AML-M4
(M5)
MDS-EB1
MDS-?
AML

zemřel
zemřel
zemřel
žije

17.4.2019
1.1.2018
20.8.2018
k 31.5.2019

zemřel

1.11.2018

?
zemřel

?
24.9.2018

1
1

7.8.2018

zemřel

15.11.2018

Ž
Ž
M
M

MDS-RAEB1
AML-M2
AML-M2
AML-M7

žije
zemřel
žije
zemřel

58

M

MDS-EB2

44PK
45RA
46BM
47VE
48TP

78
72
69
83
35

Ž
M
M
Ž
Ž

MDS-RAEB2
MDS-RAEB2
AML
AML-M1
MDS?

žije
zemřel
zemřel
zemřel
žije

49HP

38

Ž

MDS-RAEBII

žije

50VZ
51NO
52KR
53HP

68
66
46
55

Ž
M
M
M

AML- ?
AML- ?
AML- ?
AML - MRC

54PH

80

Ž

MDS - MLD

VZŠETŘENÍ
7q31/cep7
-7
del 7q31

FISH
7q22/7q36
del 7q22;q36

del 7q31

4.9.2018

1

zemřel
zemřel
žije
zemřel

k 31.5.2019
k 29.1.2019
k 31.5.2019
27.8.2017
TKD
22.8.2017
k 31.5.2019
20.5.2017
8.2.2017
5.12.2017
k 31.5.2019
TKD
29.4.2019
21.3.2017
14.10.2017
k 31.5.2019
15.7.2018

zemřel

25.4.2019

žije

Array

IKZF1/CEP7
-

mBAND/
mFISH
-/+
-/-/+/-

del 7q22;q36

del 7p12

-/-

-

del 7q31
del 7q31

del 7q22;q36
del 7q22;q36

del 7p12
del 7p12

+/+
+/+

+

8.11.2018

-

-

-

-/+

-

4
1
7
1

21.11.2017
7.12.2018
14.9.2017
18.8.2017

del 7q31
del 7q31
del 7q31

del 7q22;q36
del 7q22;q36
NN

del 7p12
-

-/+
-/+/+

-

4

15.3.2017

del 7q31

del 7q22;q36

-

-/-

-

3
2
1
1
1

14.11.2017
26.4.2017

17.1.2017
1.2.2017
14.8.2018

del 7q31
del 7q31
-7
-7
-7

del 7q22;q36
del 7q22;q36
-

-

+/+
-/-/-/-/+

-

1

16.8.2018

-7

-

-

-/-

-

1
1
1
1

2.1.2017
14.2.2017
21.7.2017
9.8.2017

-7
-7
del 7q31
-7

-

-

-/+
-/+/-/+

1

12.9.2017

-

-

-

-/+

-

11.7.2018

-

90

pac.

věk

M/
Ž

Dg.

event

datum

počet
odb.

1.odběr

57JD
59JJ
62LF
63MJ

45
82
65
62

Ž
Ž
M
M

MDS - ?
MDS - MPN
MDS - ?
MDS - MLD

žije
žije
žije
žije

k 31.5.2019
k 31.5.2019
k 31.5.2019
k 31.5.2019

2
1
1
1

6.9.2018
26.3.2019
9.4.2019
3.5.2019

VZŠETŘENÍ
7q31/cep7
del 7q31
del 7q31
-7

FISH
7q22/7q36
del 7q22;q36
del 7q22;q36
-

IKZF1/CEP7
del 7p12
-

mBAND/
mFISH
-/+
-/-/+
-/-

Array
-

Legenda: pac. – pacient; M – muž; Ž – žena; Dg. – diagnóza; odb. – odběr; NN – normální nález; del – delece; (+) – vyšetření provedeno;
(-) – vyšetření neprovedeno; TKD – transplantace kostní dřeně
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Příloha číslo 2
FISH vyšetření na aberace se známým prognostickým významem
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Pac.

Dg.

SONDY
XL 5q31/5q33

XL5q31/5q33/5p15

CEP8/CEP9

XL Del(20q) plus

XL MECOM 3q26

XL MLL plus

XL NUP98

01VP

MDS

-

-

-

-

-

-

-

02MJ

MDS

-

NN

NN

NN

-

-

-

03LE

AML

del. 5q31

-

-

del. 20q12/20q13

-

-

-

04NM MDS

-

del. 5q31/5q33

-

-

NN

-

-

05TJ

AML

-

del. 5q31/ 5q33

NN

NN

-

-

-

06MJ

MDS

-

NN

-

-

-

-

-

07CM

AML

NN

-

NN

-

NN

NN

NN

09ČM

MDS

-

-

-

-

-

-

-

10TV

AML

del. 5q31

-

NN

-

NN

NN

NN

12KO

AML

del. 5q31

-

NN

-

-

NN

-

13ME

AML

-

del. 5q31/5q33

-

-

-

-

-

14PO

AML

del. 5q31

-

-

-

přestavba genu

-

-

15HK

MDS

-

-

-

-

-

-

-

16ŠM

AML

-

del. 5q31/5q33

NN

NN

-

-

-

17BP

AML

del. 5q31

-

NN

-

-

-

-

19SM

MDS

-

del. 5q31/5q33

-

NN

-

-

-

20ZJ

AML

-

-

-

-

-

přestavba genu

-

21LM

MDS

-

del. 5q31/5q33/5p15

-

-

-

-

-

22BB

AML

NN

-

NN

-

NN

NN

NN

23KK

AML

NN

-

NN

-

přestavba genu

NN

NN

24ŽK

MDS

-

del. 5q31

-

-

-

-

-

26BP

AML

-

del. 5q31/5q33/5p15

-

-

-

-

-

27VV

AML

NN

-

NN

-

-

NN

NN

28SZ

MDS

-

NN

NN

NN

-

-

-
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Pac.

Dg.

SONDY
XL 5q31/5q33

XL5q31/5q33/5p15

CEP8/CEP9

XL Del(20q) plus

XL MECOM 3q26

XL MLL plus

XL NUP98

29PF

MDS

-

-

-

-

-

-

-

30PM

MDS

-

del. 5q31/5q33

NN

NN

-

-

-

31HE

MDS

-

-

-

-

-

-

-

32SM

AML

-

del. 5q31/5q33/5p15

NN

del. 20q12/20q13

-

-

-

33PP

MDS

-

del. 5q31/5q33

-

-

-

-

-

35VJ

MDS

-

del. 5q31/5q33

trisomie 8,

del. 20q12/20q13

-

-

-

trisomie 8,9

36ŠJ

AML

del. 5q31

-

trisomie 8

del. 20q12/20q13

nadpočetné kopie

nadpočetné kopie

nadpočetné kopie

37MA

MDS

del. 5q31

-

-

-

-

-

-

38PM

AML

del. 5q31

-

-

-

-

-

-

39KV

AML

-

-

-

-

-

-

-

42DI

AML

-

-

-

-

-

NN

-

43DL

MDS

-

del. 5q31/5q33

NN

NN

-

-

-

44PK

MDS

-

del. 5q31/5q33

-

-

-

-

-

45RA

MDS

-

del. 5q31/5q33

trisomie 8

-

-

-

-

nadpočetná kopie 5p15

46BM

AML

NN

-

NN

-

-

NN

-

47VE

AML

-

-

-

-

-

NN

-

48TP

MDS

-

NN

-

-

-

-

-

49HP

MDS

-

del. 5q31/5q33

-

-

-

-

-

50VZ

AML

NN

-

trisomie 8 a 9

-

-

NN

-

51NO

AML

NN

-

trisomie 8

-

-

NN

-

52KR

AML

del. 5q31

-

tetrasomie 8 a 9

-

-

NN

-
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Pac.

Dg.

SONDY
XL 5q31/5q33

XL5q31/5q33/5p15

CEP8/CEP9

XL Del(20q) plus

XL MECOM 3q26

XL MLL plus

XL NUP98

53HP

AML

del. 5q31

-

tetraploidie

-

tetraploidie

tetraploidie

tetraploidie

54PH

MDS

-

del. 5q31/5q33

-

-

-

-

-

57JD

MDS

-

-

-

-

-

ztráta MLL genu

-

59JJ

MDS

-

-

-

-

-

-

-

62LF

MDS

-

del. 5q31/5q33

trisomie 8

NN

-

NN

-

63MJ

MDS

-

-

-

-

-

-

-

Legenda: pac. – pacient; Dg. – diagnóza; (-) – vyšetření neprovedeno; NN – normální nález
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Příloha číslo 3
Kontrolní skupina pacientů
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Pac. Věk Pohlaví Event

Odběr

Konec

Dg.

1

79

Ž

zemřel

6.3.2018

15.3.2018 AML

2

55

Ž

žije

17.1.2018

31.5.2019 MDS

3

69

Ž

zemřel

30.1.2018

12.7.2018 MDS

4

55

M

zemřel 27.11.2017

23.5.2018 MDS

5

77

M

žije

7.2.2018

31.5.2019 MDS

6

76

Ž

žije

11.5.2018

31.5.2019 MDS

7

69

Ž

zemřel

21.2.2017 10.12.2017 MDS

8

64

M

zemřel

16.5.2017 25.11.2017 MDS

9

73

Ž

zemřel

15.5.2015

21.3.2019 MDS

10

76

Ž

zemřel

8.1.2016

29.2.2016 MDS

11

68

Ž

zemřel

2.10.2015

15.5.2016 MDS

12

78

M

zemřel

19.4.2016 22.11.2016 MDS

13

70

Ž

zemřel

11.5.2015

1.8.2015 MDS

Karyotyp
43,XX,del(5)(q11.2q34),der(6)t(6;13)(p25;q32.3),idic(11)(p11.2),dic(12;14)(p11.2;p11.2),-13,
dic(16;17)(p10;q10)[22]
49,XX,+X,+1,del(5)(q14.1q33.3),+11,der(22)ins(22;9)(q11.2;?)t(22;22)(p11.1;q13)[20]/
46,XX,del(5)(q14.1q33.3)[1]/46,XX[1]
43~47,XX,del(5)(q13.2q34),-17,dup(21)(q?q?),der(21)t(17;21)(q?;q22.3),
der(22)t(21;22)(q11.2;p11.2)t(17;21)(?;q22.3),+mar[cp20][20]/46,XX[2]
47,XY,del(5)(q14q33.3),+8,der(12)t(12;21)p11;q11),-16,+i(21)(q10)[7]/
47~48,XY,del(5)(q14q33.3),+8,dup(12)(p11p13),-16,+i(21)(q10),+i(21)(q10)[cp7]/
47,XY,del(5)(q14q33.3),+8,der(12)dup(p11p13)t(12;16)(p11;?),
ins(15;12)(q11;q13q15),-16,+i(21)(q10)[5]
46,XY,dic(3;5)(?p12;q11.2)x2[12]/ 48,XY,dic(3;5)(?p12;q11.2)x2,
+der(5)t(1;5)(?;q11.1),+21[5]/48,XY,dic(3;5)(?p12;q11.2)x2,+del(5)(q11.2qter),+8[2]/
62~90,XY,dic(3;5)(?p12;q11.2)x2,+der(5)t(1;5)(?;q11.1),+21,inc[cp3][2]/46,XY[1]
46,XX,del(11)(q23.3q25)[13]/ 47,XX,+8,del(11)(q23.3q25)[2]/
46,XX,t(10;13)(q25;q13),del(11)(q23.3q25)[2]
46,XX,ins(10;11)(p12;q23)[12]/ 47,idem,+i(8)(q10)[1]/46XX[9]
47,XY,+r(12)(p12.2q21.3),del(20)(q12q13)[11]/ 94,XXYY,+r(12)(p12.2q21.3)x2,
del(20)(q12q13)x2[8]/48,XY,+8,+13[2]/46XY[6]
46~49,XX,+8,del(15)(q1?5q22.?2),der(20)del(20)(q11.2q13.3)der(20;20)(q13.3;p13)x1~5[18]/
46,XX[2]
43~45,XX,del(5)(q13q33),der(13)t(1;13)(?;q34),der(14;15)(q10;q10),
der(17)t(17;17)(q25;?),-17,idic(21)(p11.1),+idic(21)(p11.1)[cp13][13]/
44,idem,der(11)psu dic(11;1)(p15;q?)del(1)(p?),
der(14;15)(q10;q10)inv(14;15)(q31;q?22)t(1;15)(?;q22)[5]/46,XX[4]
46,X,t(X;18)(q?13;q?21),del(5)(q13.2q35.1),der(11;14)t(11;14)(p11.2;p11.1)?
inv(11)(p12q23.2)amp(11)(q23.3q25)inv(11;14)(q?;q12)x2,
+r(11)amp(11)(p11.12q25)[cp22][22]
52~56,XY,+1,del(5)(q13.3q34)x2,+8,+11,+14,+der(19;22)(?;?),+r(19;22)(?;?),+20,+21,+21[cp22][22]
45,XX,del(5)(q11.2q34),der(11)(17qter-->17q?12::11q14.3-->11q22.2::11p15.5->11q11::11q?13.5--> 11qter),der(12)del(12)(p11.1p13.1)inv(p13.1q23),del(13)(q?12),
-17,del(18)(q?21.2)[13]/ 46,XX,del(5)(q11.2q34),del(12)(p11.1p13.1)[1]/46,XX[1]
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Pac. Věk Pohlaví Event Odběr
Konec
Dg. Karyotyp
14
70
Ž
zemřel
5.6.2017 29.11.2017 MDS 44~48,XX,dic(3;22)(p11.1;p11.1),del(5)(q13.3q34),psu dic(6;11)(q?27;p?15),
-13,der(13;14)(p10;p10)t(13;17)(q?14;?)r(17)(?;?),-18,der(19)t(19;21)(?;q?21),
+der(19)t(3;19)(?;?),+der(21)t(3;21)(?;p11.1)t(8;13)(?;q?)[cp16][16]/46,XX[6]
15
49
M
žije
6.4.2018
7.7.2018 AML 46,XY,idic(5)(q11.2),+17,der(17)del(17)(?)t(17;?20)(?;?)x2,-18,der(20)t(17;20)(?;q11)[2]/
44~46,idem,del(6)(p12)[3]/ 42~47,idem,+8[2]/polyploidie[3]
16
49
M
žije 21.12.2015
4.5.2016 AML 46,XY,der(4)t(15;17)(q24;q?23)t(4;17)(p11;q?25),der(6)del(6)(p?)del(6)(q?),der(15)
t(4;15)(p11;q24),der(17)t(6;17)(?;q23)[14]/46,XY[6]
17
80
M
žije 25.4.2017 31.5.2019 MDS 46,XY,del(5)(q14q33.3)[2]/ 46,XY,del(5)(q14q33.3),der(17)t(4;17)(q?;p11)[3]/
46,XY,del(5)(q14q33.3),der(17)t(8;17)(q?;p11)[3]/
47,XY,del(5)(q14q33.3),der(17)t(17;?)(p11;q?),+mar,[cp3][3]/46,XY[10]
18
74
Ž
žije 26.4.2018 15.8.2018 MDS 52,XX,+X,+1,del(5)(q13.3q33.3),+del(5)(q13.3q33.3),+11,+21,+22[22]
19
69
Ž
žije 26.3.2019 31.5.2019 AML 46,XX,del(11)(q?),inv(16)(p13.1q22)[2]/ 47,idem,+8[20]/47,idem,+22[2]
20
84
Ž
zemřel 18.4.2014
1.9.2014 MDS 40~44,XX,del(5)(q11.2q33.?3),-11,der(15)t(11;15)(11pter-->11p11.2::11q23.1q23.3::11q12->11q23.3::11q12-->11q24::15p11.2-->15pter),-18[cp15][15]/
40~45,idem,+der(15)t(11;15)(11pter-->11p11.2::11q23.1q23.3::11q12-->11q23.3::11q12->11q24::15p11.2-->15pter)[cp2][2]/46,XX[2]

Legenda: pac. – pacient; Dg. – diagnóza; M- muž; Ž - žena
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