
 

 

Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů 

s chronickou myeloidní leukemií  

Zavedení léčby inhibitory tyrozin kináz (TKI) znamenalo průlom v léčbě pacientů 

s chronickou myeloidní leukemií (CML). I přes velkou úspěšnost této terapie se u 20 až 

30 % pacientů rozvíjí rezistence k této léčbě. Cílem této práce bylo za využití in vitro 

CML modelu sledovat mechanismy související s rozvojem mutací v kinázové doméně 

(KD) BCR-ABL1 a případně jiných genech, které jsou zodpovědné za rezistenci k TKI. 

Dále byl sledován vliv střídavé terapie interferonem alfa (IFN-α) a TKI na zastoupení 

klonů s multirezistentní mutací a role aktivace imunitního systému v dosažení léčebných 

odpovědí na tomto typu léčby. Jako poslední byla studována možnost využití měření 

exprese transportérů hOCT1 a ABCB1 v době určení diagnózy u pacientů s CML jako 

prediktivního markeru odpovědi na léčbu imatinibem. 

Buňky CML buněčné linie KCL-22 jsou po vystavení účinku imatinibu schopny 

opakovaně vyvíjet mutace v KD BCR-ABL1. Na klonech odvozených od kultury 

KCL-22 jsme prokázali existenci de novo mutageneze. U čtyř klonů KCL-22, které byly 

schopny proliferovat v prostředí s 4µM imatinibem, došlo k vývoji mutací v KD 

BCR-ABL1, nebo KRAS. Vývoj mutací byl asociován se změnou exprese genů 

účastnících se odpovědi buněk na poškození DNA a jejich oprav. V klonech KCL-22 

vyvíjejících mutace jsme v porovnání s kontrolními klony KCL-22 pozorovali zvýšení 

exprese genů alternativní dráhy nehomologního spojování konců (alt-NHEJ), která je 

spojována s vyšší chybovostí oproti kanonické NHEJ dráze. Konkrétně jsme pozorovali 

zvýšenou expresi DNA Ligázy I a genu PARP, naopak byla snížena exprese DNA Ligázy 

IV. 

Multirezistentní mutace T315I v KD BCR-ABL1 nebo kompozitní mutace 

představují léčebný problém u pacientů v případech, kde není možné z důvodu 

komorbidit použít ponatinib nebo provést transplantaci kmenových hematopoetických 

buněk (HSCT). Využití střídavé nebo kombinované terapie TKI s IFN-α spolu se 

sledováním dynamiky mutovaných klonů pomocí vysoce citlivé metody sekvenování 

nové generace (NGS) nabízí efektivní alternativní léčebný přístup. Ve skupině takto 

léčených pacientů došlo k poklesu přítomnosti multirezistentní mutace na úrovni RNA 

do nedetekovatelnosti a dosažení hlubokých molekulárních odpovědí u 4/6 pacientů. 

Sledování imunitních profilů u těchto pacientů ukázalo zvýšené hladiny NK buněk, 



 

 

naznačující imunitní aktivaci. Nejvíce patrná byla aktivace v případě, že byl jako 

předchozí TKI využit dasatinib známý svým imunoaktivačním efektem. 

Intracelulární koncentrace imatinibu je ovlivňována funkcí membránových 

přenašečů. Jejich nedostatečná funkce má za následek subletální intracelulární 

koncentraci imatinibu, která nedostatečně inhibuje BCR-ABL1 protein. Snížení 

exprese/aktivity hOCT1 nebo zvýšení exprese/aktivity ABCB1 napomáhá snížení 

intracelulární koncentrace. Sledovali jsme expresi genů hOCT1 a ABCB1 u CML 

pacientů v době určení diagnózy v souvislosti se schopností dosažení optimálních 

odpovědí na léčbě imatinibem. Míra exprese hOCT1 ani ABCB1 v době diagnózy 

nepředpovídá schopnost dosažení odpovědi na terapii imatinibem v 6 a 12 měsících 

a neukázala se jako vhodný prognostický marker pro předpověď úspěšnosti terapie. 

Exprese hOCT1 a ABCB1 je ovlivněna přítomností nezralých buněčných forem 

myeloidní vývojové řady v analyzovaných vzorcích, které mají nižší expresi obou 

testovaných transportérů.   


