
 

 

Univerzita Karlova 

1. lékařská fakulta 

Autoreferát disertační práce 

 

 

 

 

PATOFYZIOLOGICKÉ A GENETICKÉ ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ SÉROVOU 

HLADINU KYSELINY MOČOVÉ 

 

Pathophysiological and genetic factors affecting serum uric acid level 

 

MUDr. Lenka Hasíková (Petrů) 

 

 

2020 

  



 
 
 
 

2 

Doktorské studijní programy v biomedicíně 

Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky 

 

Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka 

Předseda oborové rady: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 

Školící pracoviště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Na Slupi 4, 

128 50 Praha 2 

Školitel: doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.  

Konzultant: Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 

 

Disertační práce bude nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna k 

nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 

Děkanátu 1. lékařské fakulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 

Abstrakt  

 

Úvod: Sérová hladina kyseliny močové (S-KM) je dána rovnováhou mezi její tvorbou a 

vylučováním. Byla prokázána souvislost mezi S-KM a několika transmembránovými proteiny 

zajištujícími reabsorpci (převážně URAT1 a GLUT9) a sekreci (ABCG2) na apikální i 

bazolaterální membráně proximálních tubulů v ledvinách a v případě ABCG2 i s významným 

podílem transportu v gastrointestinálním traktu. Dna je metabolické onemocnění způsobené 

ukládáním urátových krystalů do kloubů a měkkých tkání. Podmínkou rozvoje dny je chronická 

hyperurikémie, nicméně pacienti s dnou mají obvykle nižší S-KM během akutní dnavé ataky 

než v období mezi atakami. Přesný mechanismus tohoto jevu není znám, uvažuje se o možné 

souvislosti se systémovým zánětem. Cílem práce je zjistit, zda terapie specifickými inhibitory 

prozánětlivého cytokinu TNF (TNFi) ovlivňuje S-KM u pacientů se systémovým 

revmatologickým onemocněním a zda změna S-KM koreluje se změnou vybraných 

prozánětlivých cytokinů nebo s biomarkerem oxidativního stresu allantoinem. Dalším cílem je 

určit frekvenci a efekt alelických variant v genu urátového transportéru ABCG2 u pacientů 

s primární dnou.  

Výsledky: U pacientů se systémovým revmatologickým onemocněním jsme pozorovali 

signifikantní nárůst S-KM po zahájení terapie TNFi. Nepotvrdili jsme souvislost mezi změnou 

S-KM a změnou některého ze 13 prozánětlivých cytokinů ani allantoinu. V druhé části práce 

jsme identifikovali 9 nesynonymních exonových variant v genu ABCG2 u pacientů s primární 

dnou. Pacienti s nesynonymními alelickými variantami měli časnější nástup dny a vyšší 

pravděpodobnost rodinného výskytu onemocnění. 

Závěr: Na kohortě pacientů se systémovým revmatologickým onemocněním jsme pozorovali 

nárůst S-KM po potlačení zánětlivé odpovědi. Zdá se, že aktuální hodnota urikémie může být 

kromě známých faktorů ovlivněna také systémovým zánětem. U pacientů s chronickou dnou 

jsme prokázali, že nesynonymní varianty v genu pro sekreční urátový transportér ABCG2 

zvyšují riziko dny, mají vliv na časný nástup onemocnění a jsou spojeny s rodinným výskytem.  
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Abstract  

 

Introduction: Serum uric acid level (SUA) depends on a balance between its production and 

excretion. SUA is associated with several transmembrane proteins providing reabsorption 

(mainly URAT1 and GLUT9) and secretion (ABCG2) on the apical and basolateral membranes 

of the proximal tubules in the kidney and, in the case of ABCG2, with a significant transport in 

the gastrointestinal tract. Gout is a metabolic disease caused by the deposition of urate crystals 

in the joints and tissues. Chronic hyperuricemia is a primary risk factor for gout development; 

however, patients usually have a lower SUA during an acute gout attack than in the intercritical 

periods. The exact mechanism of this phenomenon is unknown. It has been speculated that the 

systemic inflammatory response can cause this phenomenon. The aim of the study is to 

determine whether therapy with specific inhibitors of the proinflammatory cytokine TNF 

(TNFi) affects SUA in patients with systemic rheumatic disease (SRD) and whether the change 

in SUA correlates with a change in selected proinflammatory cytokines or with the biomarker 

of oxidative stress allantoin. Another aim is to determine the frequency and effect of allelic 

variants in the ABCG2 urate transporter gene in patients with primary gout. 

Results: In patients with SRD (rheumatoid artritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthiritis, 

juvenile idiopathic arthritis), we observed a significant increase in SUA after initiating TNFi 

therapy. We did not confirm an association between a magnitude of change of SUA and in any 

of the 13 pro-inflammatory cytokines or allantoin. In the second part of the work, we identified 

nine non-synonymous exon variants in the ABCG2 gene in patients with primary gout. Patients 

with non-synonymous allelic variants had an earlier onset of gout and a higher probability of 

familial occurrence. 

Conclusion: In a cohort of patients with SRD, we observed an increase in SUA after the 

inflammatory response's abrogation. It appears that the SUA may be affected by systemic 

inflammation in addition to another known factors. In patients with chronic gout, we have 

shown that non-synonymous variants in the ABCG2 increase the risk of gout, affect the early 

onset of the disease, and are associated with the familial occurrence. 
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1 ÚVOD 

 Kyselina močová (KM) je konečným produktem metabolismu purinů u člověka. 

V průběhu katabolických reakcí jsou nukleové kyseliny pocházející z vlastních buněk 

organismu či z potravy štěpeny na nukleotidy, nukleosidy a báze, které jsou v konečné fázi 

přeměňovány enzymem xanthinoxidázou/dehydrogenázou (XOR, EC 1.17.1.4) na KM. KM 

není jen odpadním metabolitem, ale v extracelulárním prostředí působí jako významný 

antioxidant a chrání tak buňky před působením kyslíkových radikálů. Naopak intracelulárně se 

KM může chovat jako prooxidant. Dlouhodobé vychýlení hladiny KM, ať už zvýšená 

(hyperurikémie) či snížená (hypourikémie) hladina mají patologické důsledky pro organismus. 

Hyperurikémie může vést ke tvorbě krystalů a rozvoji dny. Dna a hyperurikémie jsou podle 

řady studií asociovány také s dalšími onemocněními jako arteriální hypertenzí, chronickou 

renální insuficiencí, diabetem mellitem 2. typu a ischemickou chorobou srdeční (1-3). 

Hypourikémie se vyskytuje méně často a může probíhat bez významnějších příznaků, může 

však vést k rozvoji nefrolitiázy a k renálnímu selhání. Nižší hladiny KM ve srovnání se 

zdravými kontrolami byly pozorovány také u pacientů s neurodegenerativními onemocněními, 

což svědčí pro úlohu KM v obraně před oxidativním stresem (4-6).  

Hladina KM je závislá na rovnováze mezi její tvorbou a vylučováním. Tvorba je dána 

přísunem purinů ze stravy, jejich endogenní syntézou a obratem tkáňových nukleových kyselin. 

Vylučování je zprostředkováno komplexním mechanismem reabsorpce a sekrece 

v proximálních tubulech v ledvinách (dvě třetiny) a z menší části exkrecí tenkým střevem 

(jedna třetina) (7, 8). Snížené vylučování kyseliny močové je nejčastější příčinou 

hyperurikémie (9). Transport urátu je zprostředkovaný řadou transmembránových proteinů 

zajišťujících reabsorpci (majoritně urát-aniontový přenašeč URAT1, glukózový transportér 

GLUT9) a sekreci (široce exprimovaný transportér ABCG2) na apikální i bazolaterální 

membráně proximálních tubulů a v případě ABCG2 i v gastrointestinálním traktu.  

ABCG2 transportér je jedním z klíčových urátových transportérů v patogenezi 

hyperurikémie a dny. Doposud bylo identifikovaných celkem 45 alelických variant v ABCG2 

genu s výraznou populační specificitou. Varianta p.Q141K s frekvencí výskytu 9 % v evropské 

populaci způsobuje asi poloviční redukci urátového transportu. Byla nalezena u nejméně 10 % 

pacientů s primární dnou (9-11). Tato varianta je také spojována se sníženou terapeutickou 

odpovědí na inhibitor xantinoxidázy allopurinol (12). Funkční studie ukázaly, že nejen běžné, 
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ale také vzácné alelické varianty snižují funkci ABCG2 transprotéru a podílí se tím na 

patofyziologii hyperurikémie a dny (13).  

 Ačkoliv je chronická hyperurikémie kauzální podmínka rozvoje dny, pacienti s dnou 

mají obvykle nižší hladiny S-KM během akutní dnavé ataky než během interkritické periody 

(tj. obdobím mezi dnavými záchvaty) (14-16). Mechanismus, zodpovědný za tento jev, nebyl 

doposud zcela přesvědčivě objasněn. Jedna z hypotéz tvrdí, že by pokles S-KM v průběhu 

dnavé ataky mohl být způsoben nárůstem močového vylučování KM, indukovaným 

zánětlivými mediátory jako je IL-6 (17). Mezi další zvažované mechanismy, které by mohly 

být zodpovědné za pokles S-KM během systémového zánětu, patří spotřebování KM v 

radikálových reakcích. Bylo prokázáno, že KM je scavenger pro singletní kyslík a hydroxylový 

radikál (18). Tudíž, cirkulující KM by mohla být spotřebována v radikálových reakcích 

generovaných během systémové zánětlivé odpovědi. I když u lidí došlo ke ztrátě aktivního 

enzymu urikázy, KM je neenzymaticky oxidována na allantoin a další oxidační produkty (19). 

Allantoin se osvědčil v řadě in vitro i in vivo studií jako stabilní biomarker oxidačního stresu 

(20-22).  

 Studium vlivu systémové zánětlivé odpovědi na aktuální hodnotu S-KM a vliv 

alelických variant v genu ABCG2 na rozvoj hyperurikémie a dny jsou předmětem předkládáné 

dizertační práce.  

2 HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

Práce je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá změnou hladiny S-KM během 

systémového zánětu. Druhá část práce je zaměřená na studium vlivu alelických variant v genu 

urátového transportéru ABCG2 na rozvoj hyperurikémie a dny. 

2.1 Vztah zánětu a S-KM  

Hypotézy 

H1: Potlačení zánětlivé aktivity u pacientů se systémovým zánětlivým onemocněním 

(revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou, juvenilní idiopatickou artritidou, 

psoriatickou artritidou) vede k nárůstu S-KM.  

H2: Prozánětlivé cytokiny a/nebo biomarker oxidativního stresu allantoin se podílejí na 

poklesu KM během systémové zánětlivé odpovědi. 
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Cíle práce 

Ozřejmit, zda existuje vztah mezi systémovou zánětlivou odpovědí a S-KM. Jako 

modelovou skupinu pro studium vlivu systémového zánětu na urikémii jsme zvolili pacienty 

s aktivním revmatickým zánětlivým onemocněním: revmatoidní artritidou (RA), ankylozující 

spondylitidou (AS), psoriatickou artritidou (PsA) a juvenilní idiopatickou artritidou (JIA), 

zahajující biologickou léčbu selektivními TNFi. Budeme dokumentovat, zda po zahájení 

specifické terapie TNFi a potlačení systémové zánětlivé odpovědi dochází k nárůstu hladiny 

KM a zda je tato změna asociována se změnou hladin prozánětlivých cytokinů a markeru 

oxidativního stresu – allantoinu. 

2.2 Vliv alelických variant v genu ABCG2 na rozvoj hyperurikémie a dny 

Hypotéza 

H3: Ve skupině pacientů s primární dnou a hyperurikémií je vyšší výskyt alelických 

variant v genu ABCG2, které se významně podílejí na rozvoji dny/hyperurikémie a jsou 

asociovány s časným nástupem onemocnění, rodinným výskytem a nedostatečnou odpovědí na 

terapii inhibitorem xanthinoxidázy – allopurinolem 

Cíle práce 

Analyzovat alelické varianty v genu ABCG2 u pacientů s primární dnou a popsat jejich 

vliv na časný nástup onemocnění, rodinný výskyt a jejich vztah k odpovědi na léčbu 

inhibitorem XOR allopurinolem.   

3 METODIKA 

3.1 Vztah zánětu a S-KM  

Do studie bylo celkem zařazeno 128 pacientů s klinicky i laboratorně vysoce aktivním 

systémovým zánětlivým onemocněním (44 pacientů s RA, 45 s AS, 23 s PsA a 16 s JIA), kteří 

zahajovali terapii TNFi a měli vstupní hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP) nad 10 mg/l. 

Dodatečně jsme u malé kohorty 10 pacientů (8 s RA 2 s PsA) získali vzorky moči a séra pro 

studium souvislosti mezi změnou S-KM a močovou exkrecí kyseliny močové. Tito pacienti byli 

vybráni podle výše uvedených kritérií. 

Laboratorní analýzy 

Sérová hladina CRP, kreatininu, KM a močová hladina KM byly stanoveny v rutinní 

biochemické laboratoři Revmatologického ústavu za použití standartních detekčních systémů 

(Beckman Coulter, Brea, CA, USA). Pro výpočet frakční exprece KM (FeKM) byl využit 
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následující vzorec: (KM v moči/KM v séru) x (kreatinin v séru/kreatinin v moči) x 100. 

Prozánětlivé cytokiny (MCP-1, IFN-α2, IFN-γ, Il-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17a, IL-

18, IL-23, IL-33 a TNFα) byly měřeny pomocí průtokového cytometru metodou Bead Array 

(LEGENDplexTM, BioLegend, San Diego, CA, USA). 

Stanovení hladiny allantoinu 

Plasmatická hladina allantoinu byla měřena pomocí hmotnostního spektrometru 

(Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). Při přípravě vzorků bylo použito 300 µl 100% 

acetonitrilu a 100 µl plazmy. Pro statistickou analýzu jsme použili poměr mezi hodnotami 

allantoinu před zahájením terapie a 3 měsíce po zahájení terapie.  

V podstudii hodnotící hladinu allantoinu u pacientů s dnavou artritidou byl allantoin 

stanovený v séru metodou UHPLC-HILIC-MS/MS (ultra-vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie s hydrofilní interakční chromatografií a tandemovou spektrometrií) s nově 

upraveným protokolem. Interní standard (IS) allantoin-13C2, 15N4 (čistota ≥ 99.6%) byl pořízen 

od Clearsynth Labs (Mumbai, Indie). Před analýzou byly vzorky séra deproteinizované 

acetonitrilem. 60 µl 100% acentonitrilu (obsahující IS v koncentraci 1,33 µmol) bylo přidáno 

k 20 µl séra. K měření byl použit UHPLC system Agilent 1290 s Triple Quad 6460 

hmotnostním spektrometrem (Agilent Technologies, Waldbronn, Německo). Přesné nastavení 

spektrometru a mód měření jsou shrnuty v publikaci (23).  

Statistické analýzy 

Základní charakteristiky mezi skupinami byly porovnány použitím ANOVA a Kruskal-

Wallisova testu pro kontinuální proměnné a Fischerova exaktního testu pro kategorické 

proměnné. Pro vyhodnocení změn mezi vstupním měřením a měřením po 3 měsících byl použit 

jednovýběrový Wilcoxonův test. P-hodnoty pro analýzu změn v koncentracích cytokinů byly 

korigovány pro mnohonásobné testování za použití Benjamini-Hochbergovy metody. Pro 

zjištění vztahu mezi změnou KM (ΔKM) a různými demografickými a laboratorními parametry 

byla nejdříve provedena jednorozměrná analýza a následně byly vytvořeny linární regresní 

modely. Všechny analýzy byly provedeny ve statistickém jazyce R, verze 3.5.0. 

3.2 Vliv alelických variant v genu ABCG2 na rozvoj dnavé artritidy  

Hlavní kohorta zahrnovala 145 pacientů s dnavou artritidou. Kontrolní skupina se 

skládala ze 115 jedinců s normální hladinou S-KM. Vzorky pacientů byly sbírány v průběhu 
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užívání hypourikemické terapie inhibitory XOR (allopurinol/febuxostat) a 72 hodin po 

vysazení anebo před zahájením terapie.  

Laboratorní analýzy 

Purinové metabolity: hypoxanthin, xanthin a oxypurinol v moči byly stanoveny pomocí 

vysoce účinné kapalinové chromatografie v Ústavu dědičným metabolických poruch 1.LF UK 

a VFN (Waters, Milford, MA, USA), jak bylo dříve popsáno (24). 

PCR amplifikace ABCG2 a sekvenční analýza 

 Genomická DNA byla extrahována z plné krve z EDTA za použití QIAmp DNA Mini 

Kitu (Qiagen, GmbH., Hilden, Německo). Všechny protein kódující exony (2-16) byly 

amplifikovány za použití PCR a za použití PCR DNA fragment extrakčního kitu (Genaid, New 

Taipei City, Taiwan). DNA sekvenování bylo provedeno pomocí DNA sekvenátoru (Applied 

Biosystems 3130 Genetic Analyzer; Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, USA). 

Genotypování alelických variant v kontrolní skupině pacientů bylo provedeno pomocí PCR 

specifických primerů. Predikce potenciálního dopadu nesynonymních variant na funkci 

proteinu byla odhadnuta podle prediktivních softwarů: PolyPhen, Provean, Mutation Taster, 

SIFT, Human Splicing Finder a MutPred.  

Statistické analýzy 

Lineární a logistické regresní modely byly použity k analýze asociace alelických variant 

se S-KM a s přítomností dny či normourikémie. Porovnání mezi skupinami podle 

přítomnosti/nepřítomnosti alelických variant bylo stanoveno za použití dvouvýběrového 

Studentova t-testu, Wilcoxonova testu, chí-kvadrát testu či Fischerova exaktního testu. 

K posouzení odpovědi pacientů na terapii allopurinolem jsme rozdělili kohortu podle definice 

respondérů dle publikace Roberts et al. (25). Jako pacienti s dobrou odpovědí na léčbu byli 

označeni ti, kteří dosáhli hodnoty S-KM  ≤ 357 µmol/l s dávkou allopurinolu  ≤ 300 mg. Jako 

pacienti s nedostatečnou odpovědí byli vybráni pacienti s hladinou KM na léčbě vyšší než 357 

µmol při dávce allopurinolu nad 300 mg.  

4 VÝSLEDKY  

4.1 Vztah zánětu a S-KM 

Základní vstupní charakteristika pacientů je shrnuta v Tab 1.  

S-KM byla v naší kohortě signifikantně nižší před zahájením terapie TNFi (279,5 [84,0] 

μmol/l) ve srovnání s odběrem po 3 měsících terapie (299,0 [102,0] μmol/l, p < 0.0001). Po 3 
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měsících léčby TNFi došlo k poklesu několika laboratorních parametrů, konkrétně: CRP, IL-6, 

IL-8 a MCP-1. Sérová hladina kreatininu vzrostla ve srovnání se vstupní hodnotou. Výsledky 

jsou shrnuty v Tab 2. Regresní analýza ukázala, že ΔKM byla více vyjádřena u mužů (32,5 

μmol/l [55,5]) než u žen (6 μmol/l [56,0]) (Obr. 1). Žádný další vstupní parametr (diagnóza, 

věk, BMI, váha) neměl vliv na ΔKM při použití jednorozměrné analýzy, ani v modelu spolu 

s pohlavím. V jednorozměrném a vícerozměrném regresním modelu změna v CRP, 

prozánětlivých cytokinech, allantoinu nebo udáváném užívání NSA či glukokortikoidů 

neovlivňovala ΔKM (Obr. 2).  

V kohortě 2 (10 pacientů: 4 muži a 6 žen; 8 pacientů s RA a 2 s PsA) byla hladina KM 

signifikantně nižší vstupně ve srovnání s hladinou po 3 měsících léčby TNFi (267,5 [133,3] vs. 

(342,5 [147,3] μmol/l, p = 0,0059). Nepozorovali jsme však žádný rozdíl ve frakční exkreci 

(FeKM) před zahájením a 3 měsíce po zahájení terapie. 

 

    Celkem RA  AS  PsA  JIA  p – 
hodnota   N 128 44 45 23 16 

Ženy n (%) 57 (44 %) 33 (75 %) 7 (16 %) 6 (26 %) 11 (69 %) <0,001 

Věk (roky) Mean (SD) 43,9 (14,5) 56,4 (10,4) 35,4 (9,8) 46,7 (12,1) 30,0 (8,5) < 0,001 

Váha (kg) Mean (SD) 74,2 (15,1) 73,6 (15,4) 73,5 (16,2) 81,3 (11,4) 67,7 (12,8) 0,0436 

BMI (kg/m2)  
(N = 80)  

Mean (SD) 26,4 (4,8) 26,6 (5,4) 26,5 (4,7) 26,4 (4,5) 25,3 (4,0) 0,9936 

CRP (mg/l) Median [IQR] 31,2 [26,7] 22,5 [22,4] 40,6 [23,9] 23,4 [21,6] 44,8 [22,5] < 0,001 * 

DAS28-CRP  
(n = 77)  

Mean (SD) n.a. 5,98 (0,85)  5,19 (1,18) 6,14 (0,82) 0,003 

BASDAI  Mean (SD) n.a.  6,22 (2,13)   n.a. 

Doprovodné 

glukokortikoidy 
n (%)  33 (75,0 %) 6 (13,3 %) 6 (26,1 %) 8 (50,0 %) < 0,001  

Doprovodné 

NSA 
n (%)  11 (25,0 %) 30 (66,7 %) 12 (52,2 %) 10 (62,5 %) < 0,001  

Doprovodné 

COX-2 

inhibitory 

n (%)  2 (4,5 %) 2 (4,4 %) 0 (0 %) 1 (6,3 %) 0,738  

TNFi Etanercept n (%) 23 (18,0 %) 15 (34,1 %) 5 (11,1 %) 1 (4,3 %) 2 (12,5 %) 

0,038  

 Adalimumab n (%) 42 (32,8 %) 13 (29,5 %) 17 (37,8 %) 9 (39,1 %) 3 (18,8 %) 

 Infliximab n (%) 43 (33,6 %) 10 (22,7 %) 19 (42,2 %) 6 (26,1 %) 8 (50 %) 

 Golimumab n (%) 18 (14,0 %) 6 (13,6 %) 4 (8,9 %) 5 (21,7 %) 3 (18,8 %) 

  
Certolizumab 

pegol n (%) 
2 (1,6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (8,7 %) 0 (0 %) 

 

Tab 1 Základní charakteristika kohorty 1 (n = 128) 
n.a. = not applicable (neaplikováno),* p-hodnota za použití Kruskal-Wallis ANOVA. Pokud není uvedeno jinak, pro analýzu rozdílů mezi 

skupinami byl použit Fisherův exaktní test. 

 

  



 
 
 
 

12 

Tab 2 Laboratorní parametry vstupně a po 3 měsících terapie TNFi 

* Pro statistickou analýzu byl použit poměr mezi vstupní hodnotou a hodnotou po 3 měsících léčby TNFi (1,030 [0,8455]).  

 

 

Obr 1 ΔKM v závislosti na pohlaví a diagnóze. A) ΔKM podle jednotlivých diagnóz, B) ΔKM podle diagnózy a 

pohlaví (Poznámka: ΔKM byla vypočtena jako rozdíl vstupní hodnoty KM a hodnoty po 3 měsících léčby, tudíž negativní ΔKM 

představuje nárůst hladiny KM jako odpověd na terapii TNFi.) 

 

 

 

 

Analyt 

Před zahájením 

terapie TNFi 

Median [IQR] 

3 měsíce po 

zahájení terapie 

TNFi 

Median [IQR] 

Rozdíl mezi hodnotou před a po 

zahájení terapie  

Median [IQR] p-hodnota 

S-KM, μmol/l  279,5 [84,0] 299,0 [102,0] -19,0 [56,8] < 0,0001 

Serový CRP, mg/l 31,2 [26,7] 2,3 [4,2] 27,0 [26,4] < 0,0001 

Serový kreatinin, μmol/l 68,0 [21,0] 73,0 [19,0] -3,0 [9,0] < 0,0001 

IFN-α2, pg/ml, n = 93 101,4 [222,3] 103,3 [184,8] 5,4 [78,9] 0,3469 

IFN-γ, pg/ml, n = 72 83,6 [354,5] 67,7 [208,8] 9,9 [123,7] 0,0830 

IL-10, pg/ml, n = 95 5,2 [8,9] 5,1 [6,8] 0,3 [6,5] 0,3469 

IL-12p70, pg/ml, n = 98 2,2 [3,9] 2,6 [3,4] -0,1 [2,6] 0,7129 

IL-17a, pg/ml, n = 82 40,1 [55,3] 32,7 [54,7] -0,2 [31,2] 0,5032 

IL-18, pg/ml, n = 95 112,6 [177,8] 112,8 [219,7] 5,5 [108,5] 0,4627 

IL-1β, pg/ml, n = 100 31,0 [60,1] 30,6 [47,0] 2,6 [30,5] 0,3469 

IL-23, pg/ml, n = 100 53,4 [108,4] 36,4 [79,7] -0,5 [48,5] 0,4083 

IL-33, pg/ml, n = 99 32,5 [101,3] 29,4 [87,1] 0,8 [40,8] 0,3782 

IL-6, pg/ml, n = 99 62,0 [143,5] 13,3 [24,7] 45,3 [140,1] < 0,0001 

IL-8, pg/ml, n = 99 82,9 [101,0] 57,2 [62,5] 10,8 [76,6] 0,0117 

MCP-1, n = 101 962,6 [528,5] 878,7 [457,2] 119,8 [344,9] 0,0016 

TNF-α, pg/ml, n = 95 16,8 [35,8] 18,4 [27,7] 0,7 [18,9] 0,3469 

FeUA, n = 10 6,9 [5,4] 6,2 [3,8] 0,03 [4,5] 0,9219 

Allantoin, n = 99   -6,0 [255] *  
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Obr 2 Korelační diagramy ΔKM (logaritmicky transformované) se změnou CRP a dalšími vybranými 

prozánětlivými cytokiny.  
 

4.2 Allantoin jako biomarker oxidativního stresu u pacientů s dnou a jeho vztah 

k závažnosti choroby 

Allantoin je podle řady prací používaný jako biomarker oxidativního stresu a jeho 

zvýšená hladina byla popsána u pacientů s řadou chorob, například u diabetu mellitu (26), 

cystické fibrózy (27) a také u dny (28). Rutinní měření allantoinu je komplikováno jeho nízkou 

koncentrací v biologických vzorcích, vysokou polaritou a nedostatkem chromoforu pro UV 

detekci. Ve spolupráci s kolegy z přírodovědecké fakulty jsme optimalizovali nový protokol 

UHPLC-HILIC-MS/MS metody (ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hydrofilní 

interakční chromatografií a tandemovou spektrometrií) (23). Cílem naší práce bylo změřit 

allantoin jako biomarker oxidativního stresu u pacientů s dnou pomocí nové UHLPC-HILIC-

MS/MS metody a zjistit, zda je hladina allantoinu vyšší u pacientů se závěžnější formou 

choroby (tofózní dna). Použili jsme vzorky séra 10 pacientů s chronickou tofózní dnou, 10 

pacientů s chronickou dnou bez tofů (pacienti v době odběru neužívali žádnou 

hypourikemickou léčbu) a 10 zdravých kontrol. Kromě allantoinu jsme stanovili CRP, kreatinin 

a hladinu KM. Medián allantoinu v séru byl signifikantně vyšší u pacientů s chronickou tofózní 

dnou ve srovnání s pacienty s dnou bez tofů (4,2 (1,4) vs.  3,0 µM (0,8), p = 0,02). Hladina 

allantoinu u zdravých kontrol byla signifikantně nižší v porovnání s oběma skupinami pacienů 
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s dnou (0,5 (0,1) vs. 4,2 (1,4), p < 0,0001, 0,5 (0,1)  vs. 3,2 (0,8), p < 0,0001) (Obr. 3). 

Signifikantní změny jsme pozorovali také při hodnocení poměru allantoin/KM.  

 

Obr. 3 Hladiny allantoinu u pacientů s tofózní dnou, s dnou bez tofů a zdravých kontrol (byla použita jednocestná 

ANOVA a Tukey's post hoc test) 

Nezaznamenali jsme významné rozdíly ve věku pacientů, BMI, váze, KM či kreatininu 

mezi jednotlivými skupinami.  CRP bylo mírně vyšší u pacientů s tofózní dnou ve srovnání se 

zdravými kontrolami (4,0 [6,8] vs. 1,4 [1,5], p=0,04), nepozorovali jsme signifikantní rozdíl 

mezi CRP u pacientů s tofy a s dnou bez tofů (4,0 [6,8] vs.  3,0 [6,3], p=0,56) (Tab 3).  

    
Chronická 

tofózní dna 

Chronická dna 

bez tofů 
Zdravé kontroly p-hodnota 

  N 10 10 10  

Muži n (%) 9 (90 %) 10 (100 %) 10 (100 %)  

Věk (roky) Průměr (SD) 57,5 (13,0) 57,2 (10,1) 52,5 (9,2) 0,52 

Váha (kg) Průměr (SD) 86,8 (19,5) 96,5 (15,4) 85,6 (12,5) 0,27 

BMI (kg/m2)  Průměr (SD) 28,9 (5,7) 30,1 (4,2) 27,5 (3,2) 0,44 

CRP (mg/l) Medián [IQR] 4,0 [6,8] 3,0 [6,3] 1,4 [1,5] 0,02* 

Sérový kreatinin (μmol/l) Medián [IQR] 79,5 [27,8] 82,5 [28,5] 87,5 [14,5] 0,71* 

S-KM (μmol/l) Průměr (SD) 406,1 (124,7) 444,9  (60,6) 362,9 (35,1) 0,10 

Serový allantoin (μM) Průměr (SD) 4,2 (1,4) 3,0 (0,8) 0,5 (0,1) < 0,0001 

Allantoin/KM poměr Průměr (SD) 0,0112 (0,0049) 0,0069 (0,0023) 0,0015 (0,0004) < 0,0001 

Tab 3 Demografická a laboratorní data pacientů. (Pokud není uvedeno jinak, je použita jednocestná ANOVA, * 

Kruskal-Wallisův test) 

4.3 Vliv alelických variant v genu ABCG2 na rozvoj hyperurikémie a dny 

Ve studované kohortě jsme v genu ABCG2 identifikovali 18 intronových a 11 

exonových alelických variant (Tab 3). V případě varianty c.689 + 1 G˃A, která byla nalezena 

u pacienta s těžkým dnavým fenotypem, byly identifikovány dvě abnormální sestřihové 

varianty ABCG2: r.[532_689del] delece exonu 6 a r. [532_689del; 944_949del], delece exonu 

6 a prvních 6 párů bazí exonu 9. Jak bylo publikováno dříve, tyto delece vedou k posunu čtecího 
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rámce a k zařazení předčasného stop kodonu vedoucí k chybné lokalizaci signálu ABCG2 na 

plasmatické membráně a nulové transportní aktivitě pro KM v buňkách HEK293 (29). 

Z identifikovaných exonových variant bylo 9 nesynonymních: 2 běžné p.V12M (rs2231137), 

p.Q141K (rs2231142) a 7 vzácných (Tab 3).  

Tab 3 Nesynonymní sekvenční polymorfismy nalezené v kódujících oblastech genu ABCG2 u souboru 145 

pacientů s primární dnou. 

 

In silico, bylo všech sedm alelických variant s neznámou nebo vzácnou frekvencí 

minoritní alely (MAF, t.j. ˂ 0,01) odhadnuto jako pravděpodobně patologických. Varianta 

p.Q141K byla přítomna se signifikantně vyšší MAF (0,23; 55 heterozygotů/6 homozygotů) 

v naší kohortě českých pacientů ve srovnání s evropskou populací (MAF = 0,09) a 

s celosvětovou populací (MAF = 0,12). Celkem 71 pacientů (49,0 %) mělo nejméně jednu 

z výše uvedených devíti nesynonymních variant. Pozice identifikovaných nesynonymních 

variant v modelu ABGG2 proteinu jsou znázorněny na Obr. 3. Frekvence alely rs2231142 

(p.Q141K) v populaci pacientů s dnou byla téměř třikrát vyšší ve srovnání se zdravými 

kontrolami (23% vs 8%, odds ratio (OR) = 3,26, 95% CI: 1,96, 5,36, p ˂ 0,0001).  

Referenční 

označení 

polymorfismu 

Záměna AK Výskyt 

heterozygotů/homozygotů 

ve studovaném souboru 

Frekvence 

alely ve 

studovaném 

souboru 

Frekvence 

alely v 

evropské 

populaci 

rs2231137 p.V12M 7/0 0,02 0,06 

rs2231142 p.Q141K 55/6 0,23 0,09 

rs372192400 p.R147W 1/0 0,003 0,0001 

rs753759474 p.T153M 1/0 0,003 N/A 

rs750972998 p.K360del 1/0 0,003 0,007 

rs752626614 p.F373C 1/0 0,003 N/A 

rs769734146 p.T434M 1/0 0,003 N/A 

N/A p.S476P 1/0 0,003 N/A 

rs34783571 p.D620N 2/0 0,007 0,004 

N/A r.[532_689del],  r. 

[532_689del; 944_949del]  

1/0 0,003 N/A 
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Obr. 3 Pozice identifikovaných alelických variant v topologickém modelu ABGG2 transportéru 

V naší kohortě pacientů bylo 42 jedinců (29 %) s dobrou odpovědí na allopurinol a 9 

jedinců (6 %) s nedostatečnou odpovědí. Frekvence minoritní alely rs2231142 byla numericky 

vyšší u pacientů, kteří odpovídali dobře na allopurinol ve srovnání s pacienty se slabou 

odpovědí (OR = 1,78, 95 % Cl: 0,41, 7,75; p = 0,440), nicméně výsledky nebyly statisticky 

signifikantní. Přítomnost nesynonymních alelických variant byla dvakrát vyšší u pacientů se 

špatnou odpovědí na allopurinol (6 z 9, 67 %) ve srovnání s pacienty s dobrou odpovědí (14 ze 

42, 33%; OR = 4,00, 95% CI: 0,87, 18,42, p = 0,075).  

Průměrný věk nástupu dny byl v naší kohortě 44,9 let. U sedmi z osmi pacientů (88%) 

s velmi časným nástupem dny (mezi 10 a 20 rokem) jsme nalezli nesynonymní alelickou 

variantu v ABCG2. Z toho p.Q141K byla přítomna v šesti případech. Ve skupině pacientů s 

časným nástupem onemocnění (mezi 21-30 lety), nesynonymní alelické varianty byly 

detekovány u 12 z 21 pacientů (57 %). Na druhé straně věkového spektra, u pacientů s nástupem 

onemocnění po 61 roku věku, byl výskyt nesynonymních alelických variant v ABCG2 genu 

nízký (6 pacientů z 20; 30 %). Výsledky poukazují na posun výskytu nesynonymních 

alelických variant do mladších věkových skupin (χ2-test pro proporce, p = 0,010). Median věku 

nástupu onemocnění u pacientů s nesynonymními variantami v ABCG2 byl 42 let, kdežto u 

pacientů bez nesynonymních alelických variant 48 let (p = 0,014). V modelu, který zohledňuje 

počet kopií nesynonymních alel, byl medián věku nástupu onemocnění 31 let (lineární regresní 

model: β = – 4,9, což značí posun o 4,9 let do mladších věkových skupin s další kopií 

nesynonymní alely; p = 0,013). Co se týče rodinného výskytu onemocnění, tak u pacientů 

s nesynonymní alelickou variantou byl rodinný výskyt onemocnění ve 29 ze 71 případů (40,8 

%), zatímco pacienti bez nesynonymních alelických variant měli rodinný výskyt onemocnění 

v 19 ze 74 případů (25,7 %). Asociace byla hraničně signifikantní (OR = 1,96, 95 % CI: 0,97, 

3,96, p = 0,053) (Obr 4). 
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Obr. 4 Rodinný výskyt, věkové rozložení a alelické varianty v genu ABCG2. 

(A) Histogram věku výskytu dny mezi pacienty s a bez nesynonymních alelických variant. (B) Krabicový graf 

nástupu dny u pacientů s nesynonymními alelickými variantami a bez. (C) Proporce pacientů s a bez 

nesynonymních alelických variant podle věku rozděleného na dekády. (D) Proporce pacientů s a bez 

nesynonymních alelických variant u pacientů s rodinnou anamnézou dny a bez rodinné anamnézy.  

5 DISKUZE 

5.1 Vztah zánětu a S-KM (H1 a H2) 

V první části naší práce jsme se zabývali aktuální hladinou S-KM při systémovém 

zánětu. Prokázali jsme, že S-KM narůstá po potlačení systémové zánětlivé odpovědi pomocí 

terapie TNFi. Naše data korespondují s předchozí prací Waldren et al., kteří demonstrovali, že 

S-KM klesá při systémové zánětlivé odpovědi indukované u pacientů bez dny po ortopedické 

operaci (33). Další práce zase ukázala pokles S-KM po podání rekombinantního IL-6 pacientům 

s refrakterní trombocytopenií (34). Ukazuje se, že systémový zánět a/nebo určité prozánětlivé 

cytokiny mají vliv na S-KM u pacientů s dnavou artritidou stejně tak jako s jiným zánětlivým 
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onemocněním.  Přesný mechanismus však zůstává neobjasněný. Urano a kol. (17) popsali u 

pacientů s dnavou atakou korelaci mezi nárůstem CRP a IL-6 a nárůstem močové exkrece KM, 

vyjádřené pomocí FeKM během akutní dnavé ataky. V naší práci jsme analyzovali vztah mezi 

CRP a 13 prozánětlivými cytokiny u pacientů se systémovým revmatologickým onemocněním, 

avšak nepozorovali jsme žádnou významnou asociaci mezi změnou S-KM a vyšetřovanými 

cytokiny či hladinou CRP. Na malém vzorku pacientů jsme měřili FeKM, která se významně 

neměnila u pacientů léčených TNFi. Avšak vzhledem k nízkému počtu pacientů (n =10) v této 

kohortě nemůžeme vyvozovat z této subanalýzy jednoznačné závěry.  

Naší alternativní hypotézou, vysvětlující možný pokles S-KM během systémového 

zánětu, byla zvýšená produkce ROS během zánětu vedoucí k oxidaci S-KM na allantoin (19). 

U pacientů s Wilsonovou chorobou, vrozeným defektem v metabolismu mědi, 

charakterizovaném defektním zabudováním mědi do ceruloplasminu a zvýšenou hladinou 

oxidačního stresu, byla hladina S-KM výrazně snížená, přičemž hladina allantoinu byla 

zvýšená. Degradace S-KM na volné kyslíkové radikály je jeden z možných spekulovaných 

mechanismů zodpovědný za tento fenomén (35). Na poli revmatologie byly signifikantně 

zvýšené plasmatické hladiny allantoinu v porovnání se zdravými kontrolami nalezeny jak u 

pacientů s revmatoidní artritidou (22), tak u pacientů s dnou (36). V naší práci jsme měřili 

allantoin, jakožto stabilní biomarker oxidativního stresu, avšak nenalezli jsme žádnou korelaci 

mezi změnou allantoinu a změnou S-KM či dalšími analyzovanými parametry. Překvapivě jsme 

pozorovali výraznější změnu S-KM u mužů než u žen. Toto pozorování se nezdá být ovlivněno 

diagnózou (více mužů ve skupině pacientů s AS a PsA), BMI nebo obecně vyšší hladinou S-

KM u mužů podle statistických analýz. Můžeme spekulovat, že pohlavní hormony mohou hrát 

roli ve změně hladiny S-KM u pacientů se systémovým zánětem. Nepozorovali jsme rozdíly ve 

ΔS-KM v závislosti na věku.  

Naše práce měla několik limitací. Za prvé jsme jako modelovou skupinu pro pacienty 

s dnou studovali pacienty s jinými revmatologickými zánětlivými onemocněními. Za druhé, 

rozdíly mezi užíváním nesteroidních antirevmatik (NSA) před zahájením a tři měsíce po 

zahájení terapie TNFi mohly částečně ovlivnit naše výsledky, protože NSA jsou známa pro svůj 

urikosurický efekt (37). Nicméně, analyzovali jsme dotazníkové údaje vyplněné pacienty 

ohledně užívání NSA a nenalezli jsme žádný vztah mezi užíváním NSA a změnou S-KM. 

Užívání glukokortikoidů by také mohlo potenicálně ovlivnit hladinu S-KM (38). Většina našich 

pacientů měla však stabilní dávku na začátku sledování a po 3 měsících. Po adjustaci na pohlaví 

jsme nepozorovali statisticky signifikantní efekt glukokortikoidů na S-KM. Za třetí, nehodnotili 
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jsme stravovací návyky pacientů ve studii. Můžeme spekulovat, že během aktivity choroby mají 

pacienti celkově snížený příjem potravy a/nebo rozdílné složení potravy. Bylo dokumentováno 

snížení S-KM při hladovění, bez signifikantní změny tělesné hmotnosti (39). Dále jsme 

nehodnotili intestinální vylučování KM, které je zodpovědné za třetinu celkové exkrece urátu 

(40), vzhledem ke komplikovanému sběru vzorků. Naše práce má i řadu silných stránek. 

Zahrnuli jsme do studie velkou kohortu pacientů s vysoce aktivním zánětlivým 

revmatologickým onemocněním, kteří zahajovali protizánětlivou terapii s cíleným 

mechanismem účinku. Dodrželi jsme shodné načasování odběrů a sběru vzorků, ve kterých 

jsme změřili velké množství analytů, které mohly ovlivnit změnu S-KM během zánětu.  

Prokázali jsme, že potlačení systémového zánětu TNFi u pacientů se systémovým 

revmatologickým onemocněním vede k signifikantnímu vzestupu S-KM. Žádný z 

analyzovaných prozánětlivých cytokinů ani biomarker oxidativního stresu allantoin se nezdá 

být zodpovědný za tento fenomén.  

5.2 Allantoin jako biomarker oxidativního stresu u pacientů s dnou a jeho vztah 

k závažnosti choroby 

V pilotní studii na malém vzorku pacientů jsme pozorovali signifikantně vyšší hladiny 

sérového allantoinu u pacientů s více pokročilou dnou vyjádřenou tofy ve srovnání 

s chronickou dnou bez tofů. Allantoin byl zvýšený v obou skupinách ve srovnání se zdravými 

kontrolami.  Již dříve byla pozorována asociace mezi tofy a zvýšenou mortalitou u pacientů se 

dnou, převážně způsobenou kardiovaskulárními příčinami. Vzhledem k tomu, že allantoin je 

biomarker oxidativního stresu, můžeme předpokládat, že vyšší hladina oxidativního stresu se 

může podílet na zvýšeném kardiovaskulárním riziku a mortalitě u pacientů se dnou (více 

vyjádřené u pacientů s těžší formou onemocnění). 

5.3 Vliv alelických variant v genu ABCG2 na rozvoj hyperurikémie/dny (H3) 

V druhé části práce jsme se zabývali chronickou hladinou KM a jejím vztahem k 

alelickým variantám v genu ABCG2 ve skupině pacientů s chronickou dnavou artritidou. Z naší 

práce vyplývá, že výskyt nesynonymních alelických variant v genu ABCG2 je signifikantně 

vyšší ve skupině pacientů s dnou ve srovnání s běžnou populací. Časný nástup onemocnění je 

asociovaný s přítomností nesynonymních alelických variant v ABCG2 transportéru.  

Varianta p.Q141K byla v naší kohortě přítomna se signifikantně vyšší alelickou 

frekvencí ve srovnání s normourikemickými kontrolami (23 % vs 8%, p<0,0001) a s vyšší 

frekvencí než v evropské populaci (9%, p<0,0001). Podle řady prací mají dysfunkční varianty 

v ABCG2 silný vliv na rozvoj hyperurikémie. Například práce japonských autorů (n=5005) 
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konstatovala vysoký podíl populačního atributivního rizika (PAR%) pro hyperurikémii pro 

dysfunkční varianty v ABCG2 (29,2%). Jedná se mnohem vyšší PAR% než u ostatních 

typických environmentalních rizikových faktorů jako je nadváha/obezita (BMI ≥ 25, PAR% 

18,7%), nadměrný příjem alkoholu [>196 g/týden (muži) nebo >98 g/týden (ženy) čistého 

alkoholu; PAR% 15,4 %] a věk (≥ 60 let; PAR% 5,74) (41). Naše výsledky v české kohortě 

také potvrzují, že alterace v ABCG2 genu jsou běžnou příčinou hyperurikémie.  

I když jsme neprokázali statisticky signifikantní asociaci mezi p.Q141K a zvýšeným 

rizikem slabé odpovědi na allopurinol, směr relativního rizika (OR) této analýzy podporuje 

hypotézu, že dysfunkční varianta p.Q141K může být asociována se špatnou odpovědí na terapii 

allopurinolem u pacientů s dnou. Tuto spekulaci dále podporuje nález zvýšeného výskytu všech 

identifikovaných alelických variant mezi pacienty s nedostatečnou odpovědí.  

Dna se většinou objevuje mezi čtvrtou a šestou dekádou života. Ve velké kohortové 

studii s 23 857 pacienty s dnou z Velké Británie byl průměrný věk nástupu dny 61,9 let (SD 

14,5) (42). Avšak počet pacientů s nástupem dny v mladším věku stoupá (43). Naše výsledky 

potvrzují, že běžné i vzácné dysfunkční varianty v ABCG2 jsou signifikantní příčinou 

familiárního a/nebo časného výskytu dnu. Obdobná data byla publikována japonskými kolegy 

na kohortě 705 jedinců, ve které mělo 88,2% případů s časným nástupem dny (dvacet let a 

méně) dysfunkční varianty v ABCG2 (44). Vztah mezi časným nástupem hyperurikémie či dny 

a dysfuknčními variantami v ABCG2 potvdila také recentní práce zahrnující pacienty 

s nástupem hyperurikémie či dny před 18. rokem věku, ve které byly popsány dvě běžné 

(p.V12M, p.Q141K) a tři vzácné (p.K360del, p.T421A, p.T434M) varianty. MAF pro p.Q141K 

byl 38,7 % ve srovnání s populací s nástupem onemocnění v dospělosti (MAF 21,2 %, p = 

0,005) (45). 

 Celkově jsme identifikovali 18 intronových variant (jednu dysfunkční sestřihovou 

variantu), 11 exonových variant, z nichž 9 bylo nesynonymních (2 běžné, 7 vzácných, z nich 1 

nová). Výskyt nesynonymních alelických variant byl vyšší ve skupině pacientů s dnou ve 

srovnání se zdravými kontrolami, což poukazuje na to, že ABCG2 gen by měl být považován 

za silný běžný rizikový faktor pro rozvoj dny. Toto tvrzení podoporuje signifikantní efekt těchto 

variant, především však varianty p.Q141K, na časný nástup dny a familiární výskyt.  
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6 ZÁVĚRY 

Z našich výsledků vyplývá, že se do aktuální hodnoty urikémie promítají blíže neurčené 

mechanismy spojené se systémovým zánětem. U pacientů s aktivním systémovým 

revmatologickým onemocněním (RA, AS, PsA, JIA), tedy i u pacientů bez dny, dochází po 

potlačení systémové zánětlivé odpovědi k signifikantnímu nárůstu S-KM. Zdá se, že 

prozánětlivé cytokiny ani biomarker oxidativního stresu allantoin nejsou zodpovědné za tento 

fenomén.  

Allantoin se zdá být spolehlivým biomarkerem oxidativního stresu u pacientů s dnou. 

Ve srovnání se zdravými kontrolami je jeho hladina vyšší u pacientů s dnou a na námi 

studovaném souboru pacientů je vyšší u pacientů s těžší formou onemocnění vyjádřenou tofy, 

což naznačuje, že se oxidativní stres může podílet na zvýšeném kardiovaskulárním riziku a 

mortalitě u pacientů s dnou (více vyjádřené u závěžnější formy onemocnění).  

Ve druhé části práce jsme potvrdili, že chronická hladina KM je významně ovlivněna 

alelickými variantami v urátovém sekrečním transportéru ABCG2, především pak varianta 

p.Q141K je běžným rizikovým faktorem pro rozvoj dny a je spojena s časným nástupem 

onemocnění a familiárním výskytem. Genotypování by mohlo být do budoucna užitečným 

nástrojem pro efektivnější výběr terapie jako součást konceptu personalizované medicíny. 

Obzvlášť u pacientů s rozvojem onemocnění v mladším věku nebo s familiárním výskytem dny 

by mohla být znalost alelických variant v genu ABCG2 důležitá při volbě hypourikemického 

léku a důslednější monitoraci pacienta při předpokládáném těžším průběhu onemocnění.  
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