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Abstrakt 

Chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) je nejčastěji se vyskytující 

leukémie u dospělých, která je charakteristická vysoce variabilním průběhem 

choroby. Podle poznatků z posledních let je patrné, že se na její patogenezi 

významně podílí angiogeneze. Jedním z důležitých cytokinů účastnících se tohoto 

procesu je angiopoietin-2 (Ang-2), jehož zvýšená aktivita byla pozorována u 

některých hematologických malignit. Údajů týkajících se Ang-2 u CLL je však velmi 

málo.  

V průběhu své práce jsem měřila množství transkriptu pro Ang-2 pomocí 

kvantitativní PCR v reálném čase u 24 neléčených pacientů s CLL. Pro normalizaci 

rozdílů v koncentraci templátu mezi jednotlivými vzorky byl použit transkript 

kontrolního genu Abl1. U 10 pacientů byla zjištěna zvýšená koncentrace mRNA 

pro Ang-2 (poměr Ang-2/Abl1 > 5x10-3). U ostatních 14 pacientů bylo množství 

transkriptu pro Ang-2 nízké či nedetekovatelné (poměr Ang-2/Abl1 < 5x10-3 nebo 

Cp pro Ang-2 > 35). Získané hodnoty byly následně porovnány metodou X2 

s dalšími prognostickými faktory (mutační stav IgVH, exprese CD38 a ZAP70), 

stádiem onemocnění dle Raie a průběhem onemocnění. Exprese ZAP-70 a CD38 

byla analyzována průtokovou cytometrií. Mutační stav IgVH byl stanoven z cDNA 

standardní metodou využívající databázi IgBLAST. Statistickým vyhodnocením 

získaných dat byla zjištěna signifikantní závislost mezi zvýšenou expresí 

transkriptu pro Ang-2 a nemutovaným IgVH (n = 21, p = 0,012). Závislost mezi 

množstvím mRNA pro Ang-2 a expresí CD38 (n = 24, p = 0,057) a ZAP-70 (n = 24, 

p = 0,410), stádiem dle Raie (0 nebo I-II; n = 24, p = 0,069) či  průběhem 

onemocnění (stabilní nebo progresivní; n = 24, p = 0,39) se prokázat nepodařilo.  

Tato pilotní studie ukazuje, že zvýšená exprese Ang-2 u pacientů s CLL je 

asociovaná s mutačním stavem IgVH. To může hrát velkou roli v patogenezi 

onemocnění a  přispět tak ke špatné prognóze těchto pacientů s CLL. K potvrzení 

výsledků bude nutno další studium této problematiky a provedení analýz většího 

počtu pacientů. 
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Chronic lymphocytic leukemia (CCL) is the most common leukemia, which is 

characterised by a high variable progress. According to scientific evidence 

acquired during several last years, angiogenesis has been proven to play an 

important role in pathogenesis of CLL. One of the very important cytokines playing 

role in this process is angiopoietin-2 (Ang-2). Elevated expression of Ang-2 has 

been reported in several hematological malignancies; however, data regarding 

Ang-2 in CLL are very limited. 

I measured Ang-2 transcript levels in purified mononuclear cels of 24 

untreated patients with CLL by quantitative real-time PCR and normalized them for 

differences in RNA concentration in each sample by quantitation of transcript of 

Abl1 housekeeping gene. Elevated Ang-2 mRNA concentrations were detected in 

10 cases (Ang-2 to Abl1 expression ratio > 5x10-3). On the other hand, 14 patients 

had very low or undetectable levels of Ang-2 mRNA (Ang-2 to Abl1 expression 

ratio < 5x10-3 or Ang-2 Cp > 35). The association between Ang-2 expression and 

other prognostic factors, clinical stage according to Rai and clinical course of CLL 

was evaluated by Chi-Square method. There was a significant association between 

high Ang-2 mRNA levels and unmutated IgVH genes (n= 21, p = 0.012), but not  

with CD38 (p = 0.057), ZAP-70 expression (p = 0.410) Rai stage 0 vs. I-II (p = 

0.069) or clinical course (stable vs. progressive, p=0.39). 

This pilot study has shown that increased Ang-2 expression is associated 

with IgVH mutation status of patients with CLL. According to our findings, 

angiogenesis can play an important role in pathogenesis of CLL and can contribute 

to poor prognosis of patients with CLL but further analyses with more patients are 

necessary to prove our results. 
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1 Úvod a cíl práce 
 

Chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) je nejčastěji se vyskytující 

leukémie u dospělých. Bohužel dosud nevíme co toto lymfoproliferativní 

onemocnění vyvolává a jak ho úplně vyléčit. Znalost a schopnost stanovení 

prognostických faktorů nám pomáhá nejen při léčbě pacientů, ale i k pochopení 

biologického chování leukemických buněk. Přestože význam angiogeneze 

v patofyziologii tohoto onemocnění není plně objasněn, experimentální údaje 

naznačují, že při postupu onemocnění hraje roli řada angiogenních faktorů. 

Ukazuje se, že biologické markery angiogeneze jsou důležité pro prognózu CLL a 

dosavadní zjištění dala podnět pro zkoumání antiangiogenních faktorů u tohoto 

onemocnění. Jedním z důležitých cytokinů účastnících se angiogeneze je i 

angiopoietin-2 (Ang-2), jehož zvýšená hladina byla nalezena u některých 

hematologických malignit. Předmětem mého zkoumání byl právě Ang-2. 

V současné době je angiogeneze, její potenciální diagnóza a terapeutické aplikace 

předmětem diskuze. 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit prognostický význam míry 

transkripce genu pro angiopoietin-2 a zjistit závislost mezi ní a dalšími dnes 

používanými prognostickými faktory u chronické B-lymfocytární leukémie.  
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2 Teoretická část 
 

2.1 Historie výzkumu leukémií 
Historie chronické lymfocytání leukémie se datuje již od první poloviny 19. 

století, kdy byla poprvé popsána německým lékařem Rudolfem Virchowem. V 

posledních letech 19. století byl prokázán význam kostní dřeně pro krvetvorbu a 

později se díky zdokonalení mikroskopu podařilo rozeznat jednotlivé typy bílých 

krvinek. Na přelomu 19. a 20. století tak byl objeven lymfocyt, buňka, z níž vzniká 

chronická lymfocytární leukémie (Papajík et al., 2002). Tato malignita byla poprvé 

charakterizována Galonem a Dameshkem jako progresivní hromadění zrale 

vypadajících, ale funkčně inkompetentních, dlouhodobě přežívajících lymfocytů 

(Pecka, 2006).  

 

2.2 Chronická lymfocytární leukémie  

Ačkoliv je chronická lymfocytární leukemie nejčastějším typem leukémie v 

Evropě a severní Americe, zůstává dodnes nevyléčitelným onemocněním. 

Vyskytuje se zejména u starších osob ve věku nad 50 let a téměř výhradně u 

bělochů (Povýšil et al., 2003). Incidence choroby v populaci se 

pohybuje mezi 3-5 nemocnými na 100 000 obyvatel. Muži jsou 

postiženi dvakrát častěji než ženy (Papajík et al., 2002). CLL je 

nádorové onemocnění, které vychází z  lymfocytů. V 70-95 % 

případů se jedná o B-lymfocyty. Podkladem onemocnění je 

přeměna zralých lymfocytů v buňky nádorové, které se 

vyznačují dlouhou životaschopností, a také vyšší schopností 

množení než lymfocyty, u kterých k nádorové přeměně nedošlo. 

B-buněčná CLL je charakterizovaná proliferací a akumulací 

klonu malých, morfologicky zrale vypadajících B-lymfocytů, a to 

zpočátku v kostní dřeni a krvi, později v lymfatických uzlinách, 

slezině a játrech (Pecka, 2006). Nádorové buňky v kostní dřeni utiskují zdravou 

Obr. 1: Rudolf Virchow 
(1821 - 1902) poprvé 
použil slovo leukémie – 
„bílá krev“ 

Převzato z: 
http://portrait.kaar.at/Med
iziner/index.html 
 

http://portrait.kaar.at/Mediziner/index.html�
http://portrait.kaar.at/Mediziner/index.html�
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krvetvorbu, což má za následek nedostatek zdravých leukocytů, erytrocytů a 

trombocytů. Přestože je množství B-lymfocytů v krvi a v kostní dřeni zvýšené, bývá 

často snížená koncentrace imunoglobulinů v plazmě. B-lymfocyty jsou navíc pro 

svou imunitní nedostatečnost jednou z příčin zvýšeného počtu infekčních 

komplikací (Povýšil et al., 2003). Až u 20 % nemocných s CLL mohou být patrné i 

projevy autoimunitního poškození, např. se mohou tvořit protilátky proti 

erytrocytům nebo trombocytům (Nečas et al., 2000).  

2.2.1 Příčina onemocnění  
CLL je klinicky heterogenní choroba vznikající převážně z lymfocytů, které 

prošly kontaktem s antigenem, ale mají různý stupeň mutací genů pro těžké 

řetězce imunoglobulinů a mohou se lišit stupněm aktivace, maturace nebo 

buněčným podtypem (Papajík et al, 2006a). Podstatou onemocnění je jejich 

nekontrolovatelná proliferace a neschopnost vstoupit do apoptózy, která za 

fyziologických podmínek udržuje počet buněk v rovnováze (Pecka, 2006). 

Příčina onemocnění není dosud známa. Zatím nevíme, co onemocnění 

vyvolává a proč se u někoho rozvine a u jiného nikoliv. Neznáme antigen, který 

vede ke specifické stimulaci leukemického prekurzoru a jeho následné expanzi. 

Uvažuje se o autoantigenech, antigenech zevního prostředí nebo o 

superantigenech, které jsou běžně derivovány z potenciálně patogenních 

mikroorganismů jako latentní viry a komenzální bakterie (Papajík et al., 2006a). 

Častější výskyt byl pozorován tam, kde se pracovalo s azbestem, u pracovníků 

v zemědělství a u osob, které byly vystaveny působení silných 

elektromagnetických polí (Pecka, 2006). 

V patogenezi onemocnění se uplatňuje gen bcl-2. Výsledkem exprese genu 

bcl-2 je inhibice programované smrti patologických lymfocytů - apoptózy (Pecka, 

2006). B-CLL představuje chorobu s dominující akumulací nádorových buněk, ale 

zároveň přítomnou buněčnou proliferací a obnovou. Důležitým objevem byla 

přítomnost somatických hypermutací genů pro variabilní region 

imunoglobulinových řetězců. Nejméně u 50 % případů B-CLL jsou tyto mutace 

přítomny, tzn. že geny kódující variabilní oblast těžkých řetězců - VH geny mají 
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méně než 98 % sekvenční homologie ve srovnání s příslušným mateřským 

(referenčním) genem. Nemocní s takto mutovaným IgVH (M-B-CLL) mají odlišný 

průběh onemocnění a signifikantně delší medián celkového přežití než jedinci 

s nemutovaným IgVH (U-B-CLL). M-B-CLL je definována jako choroba vycházející 

z post-germinálního paměťového lymfocytu, zatímco U-B-CLL jako onemocnění z 

antigen-naivních inkompetentních pregerminálních B-lymfocytů, které neprošly 

procesem změn v terminálním centru a nemají přítomné mutace genů IgVH

2.2.2 

 

(Papajík et al., 2006a). Až u 10 % nemocných dochází v průběhu choroby 

k transformaci v agresivnější typ maligní lymfoprolyferace, nejčastěji v difúzní 

velkobuněčný lymfom, tzv. Richterův syndrom. Prognóza takového nemocného je 

vždy špatná (Papajík et al., 2002).  

Přibližně v 90 % případů se CLL vyskytuje sporadicky, ale byl zachycen i 

familiární výskyt. V nedávné době byl odhalen gen, zodpovědný za některé 

dědičné případy CLL. Jedná se o gen DAPK1 (Death-Associated Protein Kinase 

1). Produkt tohoto genu pozitivně reguluje apoptózu a zabraňuje tak buňkám, aby 

se měnily v buňky nádorové. Utlumení funkce genu DAPK1 pomocí metylace 

snižuje jeho projektivní účinek a to je nejspíše klíčové pro rozvinutí leukémie  

(Raval, 2007). 

 

P
Chronická B-lymfocytární leukémie se většinou rozvíjí a postupuje velmi 

pomalu (Palásek et al., 2003). Většina nemocných je dnes diagnostikována 

v asymptomatické fázi choroby při rutinním lékařském vyšetření, nejčastěji při 

pravidelné preventivní prohlídce, v rámci předoperačního screeningu nebo při 

vyšetření pro jiné onemocnění, které s diagnózou CLL přímo nesouvisí. Zatímco 

před 30 lety podíl nemocných  s diagnostikovanou B-CLL v počátečním stadiu 

choroby nedosahoval ani poloviny, dnes tito pacienti tvoří 70-80 % ze všech nově 

diagnostikovaných případů a ¾ ze všech nemocných jsou zcela bez příznaků 

onemocnění (Papajík et al., 2006b). Typické pro onemocnění je dlouhé roky a 

někdy až desetiletí trvající bezpříznakové období, kdy jsou jedinými známkami 

onemocnění abnormální hodnoty krevního obrazu, respektive diferenciálního 

říznaky 
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rozpočtu leukocytů. Nemocní nejčastěji pociťují lehčí únavu, slabost a sníženou 

toleranci fyzické námahy (Palásek et al., 2003). Jedním z prvních objektivních 

příznaků je  zvětšení některé lymfatické uzliny či uzlin na krku, v tříslech nebo v 

podpaždí. Jsou většinou měkké, nebolestivé, splývají v pakety a mohou dosahovat 

značných rozměrů, takže působí mechanické obtíže (Klener, 2001). Prvotní 

projevy CLL mohou být však i jiného charakteru. To závisí na postižení dalších 

orgánů a orgánových systémů. Může se jednat o bolesti břicha, zvětšení jeho 

objemu, pocit plnosti a tlaku v břiše při zvětšení sleziny nebo zažívací obtíže při 

postižení trávicího ústrojí. Známkou pokročilosti onemocnění bývají celkové 

projevy B-CLL jako snížení hmotnosti, rekurentní infekty, symptomy anémie, 

krvácení, noční poty nebo subfebrilie (Palásek et al., 2003).  

 
2.2.3 Laboratorní kritéria pro diagnózu B-CLL  

 
2.2.3.1 Krevní obraz 

 Krevní obraz nám ukazuje absolutní lymfocytózu větší než 5⋅109

2.2.3.2 Krevní nátěr 

/l v periferní 

krvi trvající nejméně 4 týdny. Lymfocytóza v obvodové krvi musí být zachycena 

opakovaně při několika po sobě následujících vyšetřeních. Dále snížení 

absolutního počtu neutrofilů a v pokročilém stádiu choroby nalézáme různý stupeň 

anémie a trombocytopénie v důsledku potlačení krvetvorby nadprodukcí maligních 

buněk či autoimunitními mechanismy. Nejčastěji jde o autoimunitní hemolytickou 

anemii (AIHA) a idiopatickou trombocytopenickou purpuru (ITP), méně často o 

čistou aplázii červených krvinek či autoimunní neutropenii (Pecka, 2006, Papajík, 

2006b). 

 

V krevním nátěru nalezneme malé vyzrálé lymfocyty s hustým jaderným 

chromatinem. Buněčný okraj je většinou nepravidelný, cytoplazma úzká, jádro má 

pravidelný obrys, nukleární chromatin bývá v typických shlucích, které jsou od 

sebe odděleny jasnějšími okrsky. Jadérka, pokud jsou přítomna, nejsou nápadná. 

Dále nalezneme četné Gumprechtovy stíny (Gumprechtův fenomén), které vznikají 
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poškozením membrány leukemické buňky při technickém zpracování a barvení 

preparátů (Pecka, 2006, Papajík, 2006b).  

Morfologicky jde ve většině případů (asi 85 %) o tzv. typickou formu B-CLL, 

kde více jak  90 % buněk tvoří homogenní populace malých až středně velkých 

lymfocytů maximálně o průměru 1,5krát větším, než je průměr erytrocytu.   Méně 

často se vyskytuje (do 15 %) tzv. 

atypická forma B-CLL. Tato  

podskupina se může ještě rozlišit 

na další dva podtypy: 1. B-CLL 

se zvýšeným počtem (více jak 

10 %) prolymfocytů (B-CLL/PL)  

a 2. B-CLL s lymfoplazmocytární 

diferenciací a/nebo buňkami 

s naštípnutým jádrem. 1. podtyp 

se může vyskytnout jak při 

diagnóze, tak se může vyvinout 

v průběhu onemocnění jako 

iniciální fáze transformace do prolymfocytární leukémie (PLL). B-CLL/PL bývá 

morfologicky charakterizována jako zvýšené zastoupení buněčné populace větších 

prolymfocytárních buněk s jadérkem (více jak 10 % a méně jak 55 %) vedle 

populace typických malých leukemických lymfocytů. 2. podtyp obsahuje 

v buněčném nátěru jak typické buňky B-CLL, tak i lymfocyty s větším zastoupením 

cytoplazmy, různou mírou její bazofilie a/nebo buňky s naštípnutým jádrem. 

Miminální počet těchto atypických buněk je 15 % z celé leukemické populace 

(Papajík, 2006b). 

 
2.2.3.3 Kostní dřeň                                          

Kostní dřeň je hypercelulární nebo normocelulární s infiltrací více než 30 % 

lymfocytů.  Samotná punkce kostní dřeně dnes ztratila při diagnóze B-CLL na 

významu (Pecka, 2006). Diagnostické buňky se u nemocných vyskytují i v periferní 

krvi, odkud lze odebrat jejich dostatečné množství pro všechna nezbytná 

Obr. 2: Nález u CLL (nátěr periferní krve) 

Převzato z: 
http://howsdave.blogspot.com/2007_05_01_archive.html 

http://howsdave.blogspot.com/2007_05_01_archive.html�


 14 

diagnostická a prognostická vyšetření (Papajík, 2006b). Vhodnější je vyšetření 

trepanobiopsie kostní dřeně, které je důležité především pro prognózu (Pecka, 

2006). 

 
2.2.3.4 Imunofenotypizace 

 Pomocí imunofenotypizace stanovíme imunofenotyp lymfocytární populace 

z periferní krve či aspirátu kostní dřeně na průtokovém cytometru. Protože je tato 

metoda velmi citlivá, lze CLL diagnostikovat s periferní krve ještě v době, kdy je 

lymfocytóza jediným projevem počínající choroby (Pecka, 2006).  

Typická je přítomnost povrchového imunoglobulinu sIg, obvykle typu IgM, 

často s koexpresí IgD (Papajík, 2006b).  

Dalším charakteristickým znakem na povrchu leukemických buněk  je 

antigen CD5, který představuje základní marker fyziologických T-lymfocytů a 

vyskytuje se také u malého počtu normálních B-lymfocytů, které se nalézají v 

plášťové zóně lymfatických folikulů a produkují přirozené polyreaktivní protilátky 

(Papajík, 2006b). 

   Spolu s CD5 jsou exprimovány tzv. pan-B-buněčné antigeny CD19, CD20 
a CD79a (Papajík, 2006b).  

Pravidelně nalézaným znakem na povrchu B-CLL lymfocytů je molekula 

CD23. Tento transmembránový protein funguje jako receptor pro IgE a zároveň 

jako adhezivní molekula lymfocytu, která reaguje s ligandem CD21, což je receptor 

pro virus Epstein-Baarové. CD23 je často odštěpen proteolytickými mechanismy a 

jako solubilní molekula (sCD23) se vyskytuje v séru. Zásadní vzestup většinou 

znamená významné riziko progrese choroby a hladina sCD23 stoupá dříve než 

kterékoliv standardní znaky, což znamená, že dokáže tuto progresi včas odhalit 

(Papajík, 2006b).  

Další důležitou molekulou je CD38, transmembránový glykoprotein 

s adenosindifosfát-ribozocyklázovou aktivitou. CD38 antigen se nachází na 

povrchu různých hemopoetických buněk (T-, B-lymfocyty, plazmatické buňky) 

v závislosti na jejich diferenciaci a aktivaci. Má schopnost transdukovat signály 

potřebné pro regulaci buněčné proliferace a přežití (blokáda apoptózy a zvýšená 
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exprese genu bcl-2 ve spolupráci s BCR komplexem). Tento antigen funguje jako 

adhezivní molekula kontaktu leukemických buněk a endotelových povrchů. CD38 

se vyskytuje většinou u nemocných s agresivní chorobou, bez ohledu na to 

v jakém stadiu se nacházejí a jeho exprese je spojena s nepříznivou prognózou 

a kratším přežitím nemocných. CD38 se vyskytuje výrazně častěji u nemocných 

s nemutovaným stavem IgVH

Znak 

 genů (Papajík, 2006a, b).  

Asi u 10-15 % nemocných jsou přítomné znaky FMC7, CD22 a CD79b. U 

atypických forem klesá procento pozitivity CD5 a CD23 a často se zároveň zesiluje 

pozitivita sIg a FMC7. Monoklonalitu těchto buněk potvrzuje nález buď kappa či 

lambda řetězců Ig, přičemž exprese povrchových imunoglobulinů je u B-CLL buněk 

nižší (Papajík, 2006b).  

Z hlediska diferenciálně diagnostického je v některých situacích dobré 

použít ke stanovení diagnózy tzv. skórovací systém dle Matutes. Jeho konstrukce 

je založena na bodování-1 nebo 2 body se přičtou při nálezu markeru typickém pro 

B-CLL, v atypické situaci se bod nepočítá. 5 bodů celkem znamená zcela typický 

fenotyp, 3-4 body aberantní (ne zcela typickou) antigenní expresi, zisk 0-2 bodů 

diagnózu B-CLL nepodporuje (Papajík, 2006b). 

 

Body 

 1 2 

CD5 Pozitivní Negativní 

CD23 Pozitivní Negativní 

FMC 7 Negativní Pozitivní 

sIg Slabě pozitivní Středně až silně pozitivní 

CD22/CD79b Slabě pozitivní/negativní Středně pozitivní/silně pozitivní 

 
Tab. 1: Skórovací systém diagnostiky B-CLL založený na hodnocení fenotypu 

(Matues, 1994, Papajík, 2006b). 
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2.2.3.5 Cytogenetické změny 

U 75 – 80% pacientů s B-CLL bývají navíc pozorovány četné cytogenetické 

změny. Změny 13q− a +12q  ukazují u nemocného na dobrou prognózu, kdežto 

změny 17q− a 11q− ukazují na podstatně agresivnější průběh onemocnění s horší 

prognózou (Pecka, 2006). Nejčastěji se vyskytující chromozomální  změna u 

B-CLL byla popsána delece pruhu 13q14, následovaná výskytem dalece úseku 

11q22.3-q23.1, trizomií 12 chromozómu, delecí 6q21 a 17p13 (Papajík, 2006a).  

Delece 13q14  se vyskytuje u více než 50 % nemocných a to buď jako 

monoalelická (2/3) případů  nebo bialelická (1/3). Významným genem ležícím 

v této oblasti je tumor-supresorový gen RB1 (gen retinoblastomu). Ztráta jeho 

funkce, respektive defekt syntézy jím kódovaného fosfoproteinu, který hraje 

významnou roli v kontrole buněčného cyklu a regulaci transkripce, by mohla být 

důležitým prvkem spouštějícím klonální expanzi buněk B-CLL. Aby tato situace 

nastala, je zapotřebí inaktivace obou alel genu. Nemocní s izolovanou delecí 

13q14 jsou diagnostikováni nejčastěji v iniciálním stádiu choroby, leukemický klon 

má většinou mutovaný stav IgVH

 Delece 17p je charakterizována postižením genu p53, který se v této 

oblasti nachází. Většinou se jedná o deleci monoalelickou, která je v drtivé většině 

případů provázena mutací druhé alely genu p53, a tím ztrátou funkce tohoto genu. 

 genů a choroba zůstává dlouhodobě stabilní a 

neaktivní (Papajík, 2006a).  

Delece 11q22-q23  stojí na druhém místě četnosti mezi genetickým 

abnormalitami u nemocných s B-CLL. Nemocní s touto delecí jsou mladšího věku, 

stádium choroby bývá většinou pokročilé a velmi často mají značnou uzlinovou 

masu jak v periferii, tak i v mediastinu a břiše (Papajík, 2006a). 

 Trisomie 12 byla popsána na počátku 80. let jako první nenáhodná 

cytogenetická změna u nemocných s B-CLL. Přítomnost trisomie 12 je spojována 

s horší prognózou (Papajík, 2006a).  

Nemocní s delecí 6q bývají diagnostikováni s vyšším počtem leukocytů, 

s výraznější lymfadenomegalií a celkově s agresivnějším průběhem onemocnění 

(Papajík, 2006a). 
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Výskyt delece 17p nebo dysfunkce genu p53 ukazuje výrazně prognosticky 

nepříznivou reakci B-CLL na podanou léčbu (frekventní rezistence na purinová 

analoga) a celkové přežití (Papajík, 2006a). 

 

2.2.3.6 Další laboratorní nálezy 

 Další laboratorní nálezy u pacientů s B-CLL je hypogamaglobulinémie a to 

zejména snížení IgG až na hodnoty pod 5 g/l, deficit T-buněčné imunity, kdy je 

narušena funkce všech T-lymfocytů a snížena  aktivita NK-buněk (Pecka, 2006). 

Maligní buňky B-CLL produkují cytokin  TGF-ß (transforming growth factor ß), který 

inhibuje proliferaci normálních lymfocytů. Maligní buňky nejsou schopny se 

transformovat v plazmocyty a tím dochází ke snížení frakce imunoglibulinů. 

Nedostatek imunoglobulinů má vliv i na změnu sedimentační rychlosti erytrocytů 

(Papajík, 2006b). 
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2.2.4 Klasifikace B-CLL 
K určení stupně pokročilosti onemocnění a velikosti masy maligních buněk 

jsou užívána nejrůznější klasifikační schémata. Nejčastěji užívané jsou klasifikační 

systémy podle Raie a Bineta. Binetův klasifikační systém, který je používaný 

zejména v Evropě, má větší a příznivější výpovědní hodnotu než systém dle Raie 

(Papajík et al., 2006b, Pecka, 2006, Letilovic, 2006). 

 

Stadium  Charakteristika Riziko Medián 
přežití 

(měsíce) 

0 absolutní periferní lymfocytóza > 15 ⋅ 109 nízké /l 

dřeňová lymfocytóza > 40 % lymfocytů 

> 150 

I lymfocytóza + adenomegalie střední 101 

II lymfocytóza + hepato a/nebo splenomegalie ± 

adenomegalie 

 > 71 

III lymfocytóza + anémie Hb< 110 g/l, Hct < 0,33 

(bez ohledu na typ anémie – hemolytická 

nebo jiná) ± adeno- a organomegalie 

vysoké 19 

IV lymfocytóza + trombocytopenie < 100 ⋅ 109  /l ± 

anémie a organomegalie 

19 

 
Tab. 2: Klasifikační schéma dle Raie (1975) rozlišuje pět klinických stadií 

(Zima, 2007). 
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Stadium Charakteristika Medián přežití (měsíce) 

A periferní a dřeňová lymfocytóza 

postižení < 3 oblastí

> 7 
1) 

adenomegalie 

značení: A(0), A(I), A(II) 

B není anémie ani trombocytopenie 

postiženy (zvětšeny) 3 a více lymfoidních 

oblastí 

značení: B(O) nebo B(II) 

< 5 

C anémie (muži: Hb < 110 g/l, ženy: Hb < 100) 

g/l, trombocytopenie < 100 ⋅ 109

< 2 

/l 

počet postižených lymfoidních oblastí není 

podstatný 

značení: C(III) nebo C(IV) 

 
Tab. 3: Klasifikační schéma dle Bineta (1981) rozlišuje 3 stádia (Zima, 2007). 
1)oblasti adenomegalie: definováno celkem 5 lymfoidních oblastí: 1 – uzliny 

cervikální, 2 – axilární, 3 – inguinální, 4 – slezina, 5 – játra. Každá z těchto 

anatomických oblastí je uvedena do protokolu samostatně jako jedna oblast, 

přitom nezáleží na tom, zda postižení je uni- nebo bilaterální s výjimkami: 

současná hepatosplenomegalie – 1 oblast, bilaterální postižení axilárních a 

inguinálních uzlin – vždy 2 oblasti (Zima, 2007). 
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2.2.5 Biologické charakteristiky onemocnění 
 

2.2.5.1 Role mikroprostředí 

V rozvoji CLL hraje významnou roli i kontakt s mikrospostředím v okolí 

leukemických buněk, které potřebují kontakt s T-lymfocyty či akcesorními buňkami, 

jinak podléhají  rychlé apoptóze. Ta je nejspíše indukována interakcí CD40 ligandu 

T-lymfocytů s CD40 receptorem buněk B-CLL. Interakce vede k expresi Survivinu 

(inhibitor apoptózy) v leukemických buňkách, k produkci cytokinů IL-4, IFN-α a 

IFN-γ T-lymfocyty a finálně pak k blokádě apoptózy cestou zvýšené exprese genu 

bcl-2 a k indukci proliferace klonu B-CLL. Výrazným jevem patogeneze M-B-CLL 

jsou interakce leukemických buněk s mikroprostředím, zatímco u forem U-B-CLL 

se tento faktor projevuje daleko méně (Papajík et al., 2006a). 

 

2.2.5.2 Mitotická aktivita a buněčné dělení 

U pacientů s U-B-CLL a M-B-CLL byly pozorovány různé délky telomer 

leukemických buněk. Podle těchto výsledků je u U-B-CLL je délka telomér 

mnohem kratší než u M-B-CLL. Znamená to, že leukemické buňky u nemocných 

s U-B-CLL mají daleko extenzivnější anamnézu buněčného dělení než buňky u 

nemocných s M-B-CLL. Zkracování telomér může vést k nestabilitě genomu 

s následnými chromozomálními aberacemi a dysfunkcemi genů 

(Papajík et al., 2006a). 

 

2.2.5.3 gen p53 

Tento gen se nalézá v 13. úseku krátkých ramen chromozomu 17. Hraje 

důležitou roli v zástavě buněčného cyklu a indukci apoptózy, kterou spouští po 

identifikaci zlomů v řetězcích DNA. Tak udržuje integritu genomu a brání klonální 

progresi buněk s abnormální DNA. U nemocných s B-CLL je častou 

chromozomální aberací právě delece oblasti 17p13. Často se vyskytují i poruchy 

funkce genu p53 způsobené jeho mutacemi a inaktivací indukovanou dalšími 

regulačními geny (Papajík et al., 2006a). 
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2.2.5.4 Stupeň genové exprese 

U B-CLL byla zjištěna snížená exprese velkého množství proapoptických 

genů současně se zvýšením exprese genu bcl-2. Analýzy GEP („Gene Expression 

Profiling“) prováděné ve skupinách s odlišným mutačním stavem jednoznačně 

prokázaly, že existuje dobře definovaná skupina asi 30 genů, jejichž exprese je u 

M-B-CLL a U-B-CLL naprosto odlišná. Rozdíly byly nalezeny i při proteomické 

analýze buněk M-B-CLL a U-B-CLL. Jde zejména o proteiny hrající roli v 

organizaci subkortikálního aktinu cytoskeletu a další molekuly fungující při 

interakcích buněčné adheze a aktivace cytoskeletu. Tyto změny dovolují zejména 

buňkám U-B-CLL zvýšit svoji motilitu a zároveň adhezi, což koreluje s jejich 

klinicky agresivnějším chováním (Papajík et al., 2006a).  

 

2.2.5.5 Angiogeneze 

Angiogeneze znamená růst nových kapilár z již existujících cév. Za 

fyziologických okolností jsou faktory stimulující novotvorbu cév v rovnováze s 

faktory antiangiogenními. Zvýšená úroveň angiogeneze byla zaznamenána pomocí 

různých experimentálních metod jak v kostní dřeni tak i v lymfatických uzlinách 

pacientů s CLL. Zpočátku byl považován hypervaskulární nádor za  rozšíření již 

dříve existujících cév, které se vyskytly v důsledku zánětlivých procesů 

indukovaných nádorovými metabolity a nekrózou. Folkman et al. (Folkman, 1971) 

předpokládali před více než 30 lety aktivnější roli nově vytvořených krevních cest v 

nádorovém růstu a v metastázování a z toho vyvodili možné léčebné postupy. 

Jelikož hlavní místa pro hromadění nádorových buněk u hematologických malignit 

tvoří kostní dřeň a lymfatické orgány, nepředpokládalo se, že by angiogeneze měla 

takový význam u nádorů měkkých tkání jaký má u nádorů solidních. Jeden z 

prvních objevů v této problematice pochází od Pereze et al. (Perez-Atayde et al., 

1997), který studoval  bioptické vzorky kostní dřeně dětí s neléčenou akutní 

lymfoblastickou leukemií a srovnával je se vzorky zdravých osob. U pacientů s 

akutní lymfoblastickou leukémií byla nalezena vyšší hustota kapilár v kosti a vyšší 

hladina bFGF. Začátek a rychlost angiogeneze závisí na rovnováze dvou funkčně 

protichůdných skupin cytokinů zvaných angiogenní a antiangiogenní faktory. 



 22 

Průběh angiogeneze závisí na interakcích buňka-buňka a buňka-extracelulární 

matrix. Na těchto interakcích se také podílejí vnitřní a vnější membránové proteiny 

(Letilovic, 2006). Zvýšená koncentrace či aktivita angiogenních faktorů způsobuje 

růst nádoru a metastázování. Rostoucí nádorové ložisko může bez cévního 

zásobení dosáhnout nejvýše rozměru 1-2 mm3

U B-CLL je kostní dřeň spolu s  lymfatickými orgány hlavním místem 

postižení. Současné poznatky ukazují nejméně dvě možné výhody, které může 

zvýšená angiogeneze poskytnout maligním buňkám. Zaprvé nádorový růst u CLL a 

dalších hematologických malignit může být silně ovlivňován angiogenezí zejména 

přes intenzivní interakce cytokinů, jak parakrinně tak i autokrinně. Tyto interakce se 

nalézají aspoň mezi třemi skupinami buněk v kostní dřeni. První skupinou jsou 

. Při dalším růstu nestačí prostá 

difúze kyslíku k dostatečnému zásobení proliferujících nádorových buněk. Vzniklá 

hypoxie působí genetickou nestabilitu (objevuje se např. mutace genu p53) a tím 

dochází k potlačení produkce trombospondinu, důležitého antiangiogenního 

faktoru. To umožňuje významné uplatnění faktorů angiogenních (Klener, 2002). 

Vzniká nový fenotyp nádorových buněk působící stimulaci angiogeneze. U B-CLL 

je zvýšená angiogeneze považována za negativní prognostický faktor, který 

znamená zvýšenou agresivitu nádoru  a riziko metastáz. Prvotní práce u 

nemocných s B-CLL korelovaly denzitu kapilár v kostní dřeni se stádiem choroby a 

zjistily, že nemocní s vyšším počtem kapilár mají kratší interval progrese choroby. 

Další studie se zaměřily na sledování angiogenních faktorů v séru nemocných. 

Nejčastěji analyzovaným parametrem byla hladina vaskulárního endoteliálního 

růstového faktoru VEGF (vascular endothelial growth factor), stimulátoru a 

hlavního mediátoru nádorové angiogeneze. Tento faktor dovedou leukemické 

buňky za podmínek tkáňové hypoxie samy produkovat (Papajík et al, 2006a). Při 

hypoxii vzniká specifický stimulátor exprese VEGF nazývaný hif-1 (hypoxia 

inducible factor). Vysoká aktivita NO syntázy v nádorové tkáni působí vzestup 

koncentrace NO, který zvyšuje mitogenní účinky VEGF. Mezi významné 

stimulátory angiogeneze patří i růstový faktor pro fibroblasty FGF (fibroblast growth 

factor), který mimo jiné zvyšuje expresi proteinu bcl-2 a blokuje tak apoptózu 

(Klemer, 2005).  



 23 

endoteliální buňky produkující hematologické růstové faktory. Pokud jsou 

nechráněné před angiogenním mitogenem (např. VEGF nebo bazický bFGF), 

endoteliální buňky zvýší svoji expresi mRNA různých hematopoetických růstových 

faktorů (např., G-CSF, GM-CSF, SCF, IL- 6). Tyto hematopoetické cytokiny potom 

mají autokrinní efekt (to znamená, že stimulují proliferaci a migraci endoteliálních 

buněk exprimujících specifické receptory). Druhou skupinou jsou buňky maligní 

CLL. Ty produkují silné angiogenní faktory jako VEGF a bFGF, které mají 

antiapoptotický efekt. Tato souhra cytokinů a jejich funkcí je dále rozšířená o 

aktivní roli blízkých stromálních buněk (třetí skupina), které produkují 

hematopoetické růstové faktory pod vlivem angiogenních faktorů. Jeden výklad 

říká, že proangiogenní prostředí u CLL by mohlo být pouze odrazem většího 

množství přítomných leukemických buněk, které by samozřejmě vytvářely větší 

množství angiogenních faktorů, což by vedlo ke zvýšení angiogeneze, která by 

nehrála významnější roli v onemocnění. Tento výklad ale odporuje skutečnosti, že 

když je úroveň angiogeneze nastavena buněčností kostní dřeně, je stále vyšší 

v kostní dřeni u pacientů s CLL něž v kostní dřeni kontrolních subjektů. Jiná možná 

funkce zvýšené angiogeneze u maligních hematologických onemocnění je v 

ulehčení rozšíření maligních buněk do celého těla. Nově tvořené krevní cévy, 

jejichž permeabilita je zvýšená účinkem VEGF, by mohly být ideální pro uvolnění 

leukemických buněk do cirkulace. Nedávná studie ukázala, že pohyblivost buněk 

CLL po a skrz endotel by mohla být závislá na autokrinním VEGF a α4β1integrinu. 

Předpokládá se, že tento proces je důležitý pro invazi lymfatické tkáně (postup 

nemoci). Zvýšená exprese CD38 a CD31 (jediný známý ligand pro CD38 známý 

také jako adhezivní molekula 1 pro trombocytární endoteliální buňku) na B–CLL 

lymfocytech v lymfatických orgánech a interakce s CD31 na endoteliálních 

buňkách může také podporovat progresi B – CLL poskytováním důležitých signálů 

přes signalizační dráhu CD38 (Letilovic, 2006). 

Na rozdíl od normálních cév jsou nádorové cévy klikaté, rozšířené a 

přehnaně rozvětvené. Ultrastrukturálně mají rozšířené interendoteliální spojení a 

nesouvislou nebo chybějící bazální membránu. Endoteliální nádorové buňky jsou 

abnormálního tvaru, rostoucí jedna přes druhou a zasahující do lumen, což 
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způsobuje prosakování těchto cév. Chang et al. (Chang et al., 2000) poskytl důkaz, 

že nádor krevních cév může být "mozaika", ve které jak endoteliální, tak nádorové 

buňky tvoří povrch lumen. Navíc buňky hladké svaloviny obklopující nádorové cévy 

nefungují jako normální kontraktilní elementy (Letilovic, 2006). 

 

2.2.5.6 Angiopoietin-2 

Angiopoietiny fungují jako ligandy na tyrozin-kinázových receptorech Tie-2. 

Tento systém se uplatňuje při remodelaci a zrání krevních i lymfatických cév. 

Angiopoietin-1 (Ang-1) aktivací receptoru Tie-2 inhibuje apoptózu endoteliálních 

buněk. Zvyšuje jejich životnost a stabilizuje tak cévy. Angiopoietin-2 (Ang -2) je 

cytokin glykoproteinové povahy, který  se váže na Tie-2 se stejnou afinitou, ale 

působí jako antagonista Ang-1, protože receptor neaktivuje. Jak bude endoteliální 

buňka reagovat na Ang-2 se odvíjí od toho, zda je či není přítomen VEGF. Za jeho 

spoluúčasti dojde k remodelaci, zatímco při absenci VEGF cévy regredují (Fiedler 

et al., 2004). 

Ang-2 je produkován endoteliálními buňkami a působí autokrinně či 

parakrinně na samotné endotelie, ale i na buňky hladkého svalstva cév. Působí 

destabilizaci cév tím, že buňky endotelu ztrácí mezibuněčné spoje. Tento proces 

může být zvrácen právě Ang-1 anebo přítomností faktoru VEGF. Ang-2 

pravděpodobně také zvyšuje citlivost endoteliálních buněk na 

TNFα-zprostředkovanou adhezi monocytů (Fiedler et al., 2004). 

Ang-2 stimuluje migraci  endoteliálních progenitorových buněk a jejich 

adhezi k endoteliálním buňkám. Zvýšená exprese Ang-2 je prokazatelná jak ve 

fyziologicky se remodelujících cévách (ovárium, endometrium), tak ve tkáni 

hojících se ran a rostoucích tumorech (Gill a Brendle, 2005). 

 

 

2.2.6 Prognostické ukazatele 
Věk 

 Pokročilý věk byl označován za nepříznivý prognostický faktor. V 90. letech 

několik analýz potvrdilo, že vliv B-CLL na přežití jedinců pod 50 let a nad 50 let je 
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velmi podobný. Věk sám o sobě není u B-CLL nezávislým prognostickým faktorem 

(Papajík, 2006b). 

 

Pohlaví 

B-CLL se vyskytuje zřetelně častěji u mužů než u žen. U mladších 

nemocných může být tento poměr až 3:1 a s rostoucím věkem převaha mužů 

klesá. Mužské pohlaví má horší prognózu, pohlaví však není potvrzeno jako 

nezávislý prognostický faktor. Jde spíše o celkově větší zranitelnost mužského 

genomu (větší frekvence genetických změn, spojení s daleko vyšším výskytem 

nemutovaného stavu IgVH genů) (Papajík, 2006b). 

 

Klinické parametry 

Velikost lymfatických uzlin, přítomnost zvětšených lymfatických uzlin 

v mediastinu, zvětšení jater či sleziny dnes má samostatně relativně malou 

prognostickou váhu (Papajík, 2006b). 

 

Hematologické parametry 

Anémie s hodnotou hemoglobinu pod 100-110 g/l se považuje za významný 

nezávislý prognostický faktor u B-CLL. Trombocytopenie s počtem trombocytů 

<100.109/l má méně významné samostatné postavení a nepřináší ve vztahu 

k přítomnosti anémie další prognostickou výpověď. Celkový počet lymfocytů 

v periferní krvi (>40-50.109/l) má pomocný význam pro hodnocení rizika raných 

stádií choroby (Binet A a B), ve stádiu Binet C praktickou hodnotu ztrácí 

(Papajík, 2006b). 

 

Klasifikační systémy 
V současnosti se používají klasifikační systémy dle Raie a Bineta (viz. 

kapitola 2.2.4.), které si stále zachovávají významné postavení v široké paletě 

ostatních prognostických ukazatelů (Papajík, 2006b).  
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Proliferační charakteristika nádorové populace 

Čas potřebný ke zdvojnásobení počtu periferních lymfocytů je jednoduchý a 

celkem validní ukazatel agresivity nádorové populace. Hodnoty pod 6 měsíců 

bývají spojeny s krátkým celkovým přežitím, hodnoty nad 12 měsíců obvykle 

ukazují na lepší prognózu choroby. Toto má význam v časných stádií choroby 

(zejména Binet A a z části i Binet B), naopak ve stádiu Binet C nemá význam 

(Papajík, 2006b). 

 

Exprese CD38 antigenu 

Nemocní s expresí antigenu CD38, který je přítomný na více než 30 % 

leukemických buněk, mají nepříznivou prognózu a kratší dobu přežití (Papajík, 

2006b). 

 

β-2-mikroglobulin (β2M) 

Tento protein o nízké molekulární hmotnosti je spojen s HLA komplexem. 

Bylo potvrzeno, že hodnoty β2M nad  3,0-3,5 mg/l jsou spojeny s nepříznivou 

prognózou ukazující na vyšší aktivitu choroby, větší nádorovou masu, horší 

odpověď na podanou terapii, kratší interval bez progrese choroby a také kratší 

celkové přežití (Papajík, 2006b). 

 

Sérová tymidinkináza (s-TK) 

s-TK je buněčný enzym, který se účastní syntézy DNA. Její koncentrace 

v séru odráží množství dělících se buněk různých nádorů jako výraz proliferace 

nádorové masy. Hladina s-TK je cenným prognostickým parametrem u časných 

stádií B-CLL, kde dokáže upozornit na možnost hrozící časné progrese leukémie. 

Dále se ukázalo, že vyšší hodnoty s-TK (>15 U/L) mohou korelovat 

s nemutovaným stavem IgVH  genů a být tak cenným jednoduchým ukazatelem 

tohoto stavu (Papajík, 2006b). 
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Mutační stav IgVH  genů 

Od poloviny 90. let minulého století byla podána řada důkazů, že nejméně u 

50 % případů B-CLL jsou takové mutace přítomny. Znamená to, že geny kódující 

variabilní oblast těžkých řetězců, IgVH geny, mají méně než 98 % sekvenční 

homologie ve srovnání s příslušným mateřským (referenčním či „germline“) genem. 

Stanovení mutačního stavu IgVH genů se stalo jedním z nejsilnějších 

prognostických ukazatelů u nemocných s B-CLL, které se v dnešní době používají 

(Papajík, 2006b). 

 

ZAP-70 

Jedním z odlišně exprimovaných genů U-B-CLL a M-B-CLL je 

zeta-asociovaný protein o molekulární hmotnosti 70 kDa (ZAP-70). 

Cytoplazmatický protein s tyrosin-kinázovou aktivitou ZAP-70 je fyziologicky 

přítomen jen v plazmě NK buněk a T-lymfocytů, kde hraje důležitou roli 

v signálních drahách spojených s T-buněčným receptorem (TCR). Potvrdilo se, že 

gen pro ZAP-70 je u nemocných s nemutovanou formou IgVH 

2.2.7 Léčba 

(U-B-CLL) více než 

5krát více exprimován a má význam pro odlišení jedinců s klinicky agresivním 

průběhem choroby vyžadující včasné zahájení terapie (Papajík, 2006b). 

 

Řadu nemocných můžeme pozorovat roky bez nutnosti léčebného zásahu, 

ale na druhé straně nalezneme i pacienty s plně vyjádřenou aktivitou onemocnění, 

jež vyžaduje neodkladné zahájení terapie krátce po diagnóze choroby. 

Pravděpodobnost délky přežití starších i mladších nemocných je podobná, ale 

příčiny úmrtí se u nich statisticky liší. Mladší nemocní většinou umírají díky 

progresi B-CLL, zatímco starší pacienti především díky ostatním přidruženým 

chorobám jako onemocnění srdce a cév, metabolické příčiny, infekce a jiné. Cílem 

léčby je potlačení doprovodných syndromů jako anémie, trombocytopenie a hlavně 

snížení počtu leukemických lymfocytů a tím zlepšit normální funkci kostní dřeně 

(Papajík et al., 2006c). 
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Chemoterapie 

 Hlavním způsobem léčby je chemoterapie. Jejím principem je podání 

cytostatik, které zastavují buněčný růst. Bohužel však nejsou specifická pouze proti 

nádorovým buňkám, ale poškozují (přechodně) i buňky zdravé (Palásek et al., 

2003). Použití fludarabinu a dalších purinových analog zvýšilo počet léčebných 

odpovědí včetně kompletních remisí a výrazně prodloužilo délku jejich trvání. 

Kombinace fludarabinu a cyklofosfamidu se stala historicky nejúčinnější 

chemoterapií v léčbě B-CLL. Ale  u většiny nemocných ani tato léčba nevedla  

k dosažení minimální  zbytkové choroby, tedy potlačení nádorového klonu pod 

hladinu detekce současnými citlivými molekulárně-biologickými metodami (Papajík 

et al., 2006c). 

 

Radioterapie 

 Podle vývoje nemoci je někdy třeba přistoupit k radioterapii. Radioterapie je 

léčebná metoda, která využívá ionizujícího záření zastavující růst nádorových 

buněk. V léčbě  B-CLL je doplňkovou metodou. Využívána je zejména u 

zvětšených lymfatických uzlin nebo při extrémním zvětšení sleziny, která působí 

mechanické obtíže (Palásek et al., 2003).  

 

Imunoterapie  

 Imunoterapie je moderní léčebnou metodou využívající schopností 

vlastního imunitního systému v ničení nádorových buněk (Palásek et al., 2003). 

Užívá se monoklonálních protilátek cíleně namířených proti nádorovým buňkám, 

které dovedou indukovat jejich apoptózu a pomocí komplementu a efektorových 

buněk  i jejich přímé zničení. Monoklonální protilátky jsou v léčbě používány 

samostatně nebo jako součást kombinované chemoterapie, jejíž účinky podporují. 

Alemtuzumab (anti-CD52) a Rituximab (anti-CD20) jsou dnes dostupné a 

používané monoklonální protilátky v léčbě B-CLL. Alemtuzumab je indikován 

především v léčbě relabujících a refrakterních nemocných  a ukazuje se, že by 

mohl být účinným lékem minimalizujícím zbytkovou chorobu po předchozí 
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chemoterapii. Rituximab se díky synergnímu působení s konvenčními cytostatiky 

stává stále častěji používaným lékem první linie. Je velmi pravděpodobné, že se 

kombinace protilátky anti-CD20, fludarabinu a cyklofosfamidu stane zlatým 

standardem  iniciální terapie nemocných s B-CLL. I když zavedení purinových 

analog, jejich kombinace s alkylačními cytostatiky a monoklonálními protilátkami 

zvyšuje počet remisí a trvání léčebné odpovědi, u všech nemocných posléze 

dochází k relapsu nebo progresi onemocnění. Problémem totiž zůstává nemožnost 

vymítit z organismu pacienta zbytkovou chorobu (Papajík et al., 2007a). 

 

Transplantace kostní dřeně 

 Transplantace kostní dřeně není standardní metodou léčby. Nicméně v 

případech, kdy onemocnění rychle postupuje a již od počátku neodpovídá 

dostatečně na standardní léčbu, by měla být vždy zvažována jako jedna z 

léčebných možností (Palásek et al., 2003). Pacientovi je podána vysokodávkovaná 

chemoterapie v průběhu několika dní před vlastní transplantací, která je provedena 

formou nitrožilní infuze krvetvorné tkáně. U B-CLL by měla být zvažována 

především transplantace alogenní nebo syngenní. Alogenní transplantace 

představuje jedinou metodu, která za optimálních podmínek může B-CLL úplně 

vyléčit. Imunokompetitivní buňky dárce mohou velmi účinně likvidovat znovu 

objevené nádorové elementy. To potvrdilo existenci tzv. reakce štěpu proti nádoru 

(leukemii, lymfou), která prokazatelně zlepšuje přežití nemocných a vede k trvalé 

eliminaci leukémie (Papajík et al., 2007b).  

 



 30 

2.3 Kvantitativní PCR v reálném čase 
 

Metody molekulární genetiky, které zažívají v posledních letech velký 

rozmach, znamenali velký přínos pro moderní medicínu. Výsledky získané 

analýzou vybraných úseků lidského genomu metodou PCR poskytují nejen 

výzkumně, ale i klinicky důležitá data a umožňují tak nejen přesnější diagnostiku, 

ale i monitorování průběhu léčby či samotné choroby u řady onemocnění. Získané 

výsledky mohou mít i vysokou prognostickou hodnotu. Metody molekulární 

biologie, a to včetně kvantitativního stanovení DNA a RNA, jsou v dnešní době již 

běžně užívány v klinické laboratorní diagnostice (Priglová a König, 2002).  

 

2.3.1 Polymerázová řetězová reakce 
Polymerázová řetězová reakce (PCR - Polymerase Chain  Reaction) je 

enzymatická amplifikace DNA in vitro, která umožňuje syntézu mnoha kopií 

vybrané sekvence DNA ve velmi krátkém čase. Pomocí této techniky tak může být 

rychle a vysoce selektivně namnožena konkrétní nukleotidová sekvence DNA, 

která je sama o sobě důležitá pro analýzu (např. detekci fúzních genů či přítomnost 

patogenu) nebo může být dodatečně analyzována pomocí jiných metod 

molekulární genetiky. PCR je proto v dnešní době široce používána, například 

v diagnostice genetických chorob, v diagnostickém použití pro detekci infekčního 

agens, v prenatální diagnostice, v amplifikaci DNA z paleontologických nálezů, 

v kriminalistice atd. (Nečas, 2000). 
 

2.3.1.1 Průběh PCR 

Na základě znalosti sekvence DNA, kterou chceme namnožit, jsou 

nasyntetizovány dva oligonukleotidy, přičemž každý je komplementární k sekvenci 

jednoho řetězce dvoušroubovice na opačných koncích úseku, který má být 

amplifikován. Tyto oligonukleotidy slouží jako primery pro syntézu DNA in vitro 

pomocí termostabilní DNA-polymerázy  a navíc ohraničují amplifikovaný segment. 

Během prvního cyklu syntéza nového vlákna začíná od každého z primerů a 

pokračuje dále až za sledovanou sekvenci, ale následné cykly již amlifikují 
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převážně úsek mezi dvěma vybranými primery, neboť jejich syntéza probíhá 

exponenciálně (obr. 4). Samotná PCR je řízena změnami teploty v přístrojích, které 

to s vysokou rychlostí umožňují (tzv. cyklery). Amplifikce vybraného úseku DNA tak 

probíhá v řádu několika hodin. Standardní PCR probíhá ve 3 krocích: denaturaci, 

hybridizaci primerů (tzv. annealing) a extenzi. Tyto kroky se neustále opakují 

(podle dalšího využití produktu a množství templátu nejčastěji 30 – 45 krát) (obr.5) 

(Nečas, 2000). 

 

Průběh 1 cyklu PCR 
            
           1. DENATURACE 

Každý cyklus reakce začíná krátkým zahřátím směsi na 95 °C, aby se 

denaturovala dvouvláknová DNA na dvě jednovláknové templátové (matricové) 

molekuly. Toleranční rozpětí teplot je 92-98 °C. Pro fragmenty do 1 kb je potřebná 

doba 15 sekund a pro větší fragmenty 30 sekund až 1 minutu (Alberts, 1998). 

                                                   

 2. HYBRIDIZACE PRIMERŮ 

Po denaturaci je reakční roztok ochlazen na 50-55 °C v přítomnosti velkého 

nadbytku obou primerů, které nasedají na obě komplementární sekvence DNA. 

Tento krok je nejdůležitější. Na správném navázání primerů závisí úspěch celé 

PCR. Při nízké teplotě dochází k nasedání v místech s neúplnou komplementaritou 

a vznikají nespecifické produkty, při vysoké teplotě nenasedají primery vůbec a 

dochází ke snížení účinnosti až zamezení amplifikace (Alberts, 1998). 

 

           3. EXTENZE (POLYMERACE) 

Z obou primerů jsou syntetizovány nové řetězce DNA ve směru 5’ → 3’ 

v přítomnosti termostabilní DNA-polymerázy a všech čtyř 

deoxyribonukleosidtrifosfátů. Syntéza obvykle probíhá v rozmezí teplot 70-74 °C. 

Jsou-li primery nebo cílová sekvence bohaté na GC páry, je vhodné teplotu zvýšit 

až na 80 °C či použít další denaturační příměsi do PCR reakce (např. DMSO). 
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Dobu extenze volíme pochopitelně podle délky a složení amplikonu. Obecně platí, 

že pro amplifikaci 1 kb je zapotřebí doba 1 minuty (Alberts, 1998). 

 

 
 

Obr. 3: Namnožení DNA pomocí PCR 
Převzato z: http://apendix.bf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/dna/molbio.htm 

 

http://apendix.bf.jcu.cz/Dolezal/vyuka/dna/molbio.htm�
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2.3.1.2 Základní složky PCR a reakční podmínky 

1. Reakční objem je obvykle 20 -100 μl. 

2. Templátová (matricová) DNA potřebná pro PCR je 1,0 - 500,0 ng. 

3. Primery jsou dva syntetické jednovláknové oligonukleotidy, obvykle 20-30 

nukleotidů dlouhé. Potřebné množství každého z nich pro jednu reakci je 

25-50 pmol. Při příliš vysokých koncentracích dochází k chybnému 

annealingu a nízké koncentrace způsobují nízký výtěžek. Poměr GC:AT by 

měl být optimálně 1:1. Primery nesmí být vzájemně komplementární, 

zejména ne na 3’ konci, kde překrytí dvou nebo tří bazí může způsobit vznik 

dimeru primerů, a to zejména při jejich nadbytku. 

4. Deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs) v optimální koncentraci 200 μmol/l 

každý, přičemž toleranční rozpětí je 200 - 400 μmol/l. 

5. Mg2+ tvoří komplex s dNTPs a jsou nezbytné pro funkci DNA polymerázy. 

Obvykle se do reakce přidávají ve formě MgCl2

6. Taq DNA polymeráza je enzym syntetizující komplementární vlákno podle 

templátu jednovláknové DNA, tak že přidá k existujícímu úseku druhého 

vlákna nové nukleotidy ve směru 5’ → 3’. Optimá lní koncentrace Taq DNA 

polymerázy je 1-2 U. Vyšší koncentrace zvyšuje pravděpodobnost chybné 

hybridizace a pozadí. 

 a to v optimální koncentraci, 

která je nejčastěji 4 mmol/l. Jejich koncentrace však může účinnost PCR 

významně ovlivnit a je proto nezbytné při každém zavádění nové metody 

optimální empiricky stanovit. 

7. Pufr je obvykle komerčně dodávaný. Hlavní složkou je nejčastěji 10 mmol/l 

Tris (hydroxymetyl) aminometan hydrochlorid (Tris HCl) a 50 mmol/l KCl. 

Optimální pH pufru je 8,3-9 (Zima, 2007). 

 
2.3.1.3 Matematický model PCR 

Při ideální PCR reakci dojde k vytvoření stejného počtu molekul 

ohraničených jedním primerem v počtu, který se rovná počtu molekul templátu a 

jejich množství se tak zvyšuje lineárně. Na proti tomu se však počet krátkých 
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amplikonů ohraničených oběma primery vždy zdvojnásobí a dochází tak k nárůstu 

exponenciálnímu. Takovou reakci pak lze teoreticky popsat touto rovnicí:   

                                                              

                                                               Nn = N0 × 2n 

 

Ve skutečnosti má na PCR vliv mnoho faktorů, takže účinnost, přestože 

bude konstantní, se může lišit od ideální hodnoty. Proto je rovnice amplifikace DNA 

při PCR uváděna spíše ve tvaru:  

                                                               Nn = N0 × (Econst.)n  

 

Nn: množství molekul na n cyklů 

           N0

2.3.1.4 Kvantifikace nukleových kyselin pomocí PCR 

: počáteční množství molekul 

E: účinnost amplifikace 

n: počet cyklů 

 

Z rovnice PCR uvedené v minulém odstavci lze snadno odvodit, že počet 

molekul v cyklu n je úměrný účinnosti PCR a množství templátové DNA. Při 

konstantní a známé účinnosti lze tedy PCR použít i ke kvantifikaci množství 

templátu. 

   Velkým omezením a tedy i nevýhodou donedávna používaných postupů, 

kdy bylo množství amplikonu analyzováno až na závěr PCR podle intenzity 

fluorescence bandů na gelové elektroforéze, bylo jejich metodicky náročné a 

pouze orientační kvantitativní stanovení. Vyplývalo to z charakteru  závislosti 

množství vytvořeného produktu na počtu cyklů PCR, připomínající průběhem 

růstovou křivku, a to včetně stacionární fáze (obr. 4).  Pro zajištění maximální 

citlivosti  často volíme u klasické PCR větší počet cyklů (30 až 45). V tomto 

případě je produkt amplifikace již ve stacionární fázi a nelze tak z jeho množství 

odvodit původní koncentraci vzorku, neboť podmínka konstantní účinnosti není 

splněna a množství PCR produktu je téměř stejná po několik cyklů (plateau fáze). 
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Uvedené nedostatky kvantifikace pomocí analýzy koncových bodů odstranil až 

nástup systémů pro PCR v reálném čase. Při takové reakci lze průběh amplifikace 

kontrolovat průběžně a porovnání s příslušným standardem lze provést v 

optimálním bodě amplifikace. Tato metoda tak má široký dynamický rozsah 

stanovení koncentrace templátu v rozsahu několika řádů (obr. 5), zvyšuje přesnost, 

reprodukovatelnost a v neposlední řadě i rychlost, s jakou lze podmínky PCR 

optimalizovat. Monitorování v reálném čase dovolí stanovení bodů křížení (Cp-

crossing points) v exponenciální fázi PCR. Tato technika může snadno rozlišit 

počáteční koncentrace nad rozsah 10 řádů. Bod křížení je číslo cyklu převzaté k 

reprezentování množství PCR produktu v každé křivce. V tomto Cp se PCR 

amplifikace začíná stávat jasně pozitivní nad pozadím. Proto je Cp důležitým pro 

spolehlivé určení počáteční koncentrace. Pro tyto výhody se během posledních let 

stala pro kvantifikaci nukleových kyselin standardní metodou kvantitativní PCR 

v reálném čase (RQ-PCR). 

  

 
Obr. 4: Průběh log-lineární fáze Převzato z: (Roche applied science - Technical 

note no. LC 10) 
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Obr. 5: srovnání dynamických rozsahů možných v analýze koncového bodu 
a analýzy log fáze. Převzato z: (Roche applied science - Technical note no. LC 

10) 

  

2.3.2 Principy kvantitativní PCR v reálném čase 
V letech 1991-1992 Higuchi et al. (Higuchi et al., 1993) vytvořili systém, s 

jehož pomocí bylo možné zaznamenat produkty PCR bezprostředně po jejich 

vzniku, po každém jednotlivém cyklu PCR. Využili přitom dobře známé vlastnosti 

interkalačního barviva ethidium bromidu (Et-Br), který po ozáření UV fluoreskuje. 

Fixace Et-Br v nově vytvořené dvouřetězcové DNA (dsDNA) tak lze využít k 

měření zvyšující se koncentraci PCR produktu pomocí detekce intenzity 

fluorescenčního záření již během PCR. U upraveného cycleru byly během 

amplifikace ozařovány vzorky UV zářením (530nm) a výslednou fluorescenci 

snímala CCD-kamera napojená na počítač. V současné době se Et-Br  pro malou 

citlivost a specifitu již nepoužívá a jsou využívána jiná interkalační barviva, např. 

SYBR Green I. Tato interkalační  barviva jsou však sekvenčně nespecifická a 
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jejichž fluorescenční aktivita vzrůstá po vazbě na jakoukoli dsDNA. Nárůst 

fluorescence je tedy zaznamenán nejen po zvýšení obsahu očekávaného PCR 

produktu, ale i případných produktů nespecifických a pozadí mohou zvyšovat i 

dimery primerů. Pro výše zmíněné nevýhody se v nových systémech používají 

spíše specifické sondy pro zajištění selektivity detekce. Specifické sondy jsou 

nejčastěji tzv. hybridizační nebo hydrolyzační (Priglová a König, 2002). 

 

 
Obr. 6: Detekce pomocí SYBR Green I 
Převzato z: http://www.takarabiousa.com/html/PCR_RTPCR_INTRO.html 

 

Hybridizační sondy jsou  založené na fenoménu přenosu rezonanční 

fluorescenční energie (FRET – Fluorescence Resonance Energy Transfer) mezi 

oddělenou excitační a emisní částí fluorescenčního barviva. Každá část je 

ukotvena k jiné próbě a teprve pro nasednutí prób do těsné blízkosti na specifické 

sekvenci v PCR produktu dojde na základě FRET k emisi světla po excitaci. Míra 

fluorescence tak odpovídá aktuálnímu množství PCR produktu v reakci (Priglová a 

König, 2002). 

U hydrolyzačních sond se využívá 5’ → 3’ exonukleázové aktivity DNA 

polymerázy. Na jednu krátkou sondu je navázána jak fluorescenční barva, tak tzv. 

zhášeč, který ji zabraňuje v emisi světla po excitaci. Nasedne-li takováto sonda na 

http://www.takarabiousa.com/html/PCR_RTPCR_INTRO.html�
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amplifikovanou DNA, je při fázi extenze polymerázou rozštěpena, zhášeč se uvolní 

od fluorescenční barvy, která tak může po excitaci emitovat světlo o definované 

vlnové délce. Míra fluorescence opět odpovídá množství PCR produktu v reakční 

směsi a umožňuje tak kvantifikaci templátové nukleové kyseliny (Priglová a König, 

2002). 

 

 
Obr. 7: PCR s hydrolyzační sondou TaqMan  
Převzato z: http://www.takarabiousa.com/html/PCR_RTPCR_INTRO.html 

http://www.takarabiousa.com/html/PCR_RTPCR_INTRO.html�
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LNA sondy (Locked Nucleic Acid Probes - nukleové kyseliny s uzamčenou 

konformací) jsou modifikací hydrolyzačních sond. Mají zvýšenou teplotní stabilitu a 

hybridizační specifitu a proto umožňují snazší navrhování oligonukleotidových 

sond pro aplikace s problematickými cílovými sekvencemi. LNA je syntetický 

analog přirozených nukleových kyselin, který obsahuje metylenový můstek mezi 

2´-hydroxylovou skupinou a 4´- uhlíkem. Tento můstek, který je uzamčený v 3´-

endo konformaci, omezuje flexibilitu ribofuranosového kruhu. Tím je zaručena 

mimořádná biologická stabilita monomeru a zvýšená specifita i stabilita 

hybridizace. Chemické složení LNA sond umožňuje při genotypizaci použít pro 

průkaz jednotlivých mutací (single-base mismatch) při stejné teplotě podstatně 

kratších oligonukleotidů než u konvenčních DNA sond. LNA sondy mají vyšší 

afinitu ke komplementárním sekvencím, větší odolnost vůči účinkům nukleáz, a 

následně delší biologický poločas v porovnání s přirozenými analogy 

(https://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/upl/tech.jsp?id=020100). 

 

 

 
Obr. 8: Chemická struktura Locked Nukleic Acid (LNA) 
Převzato z: http://www.ag.uidaho.edu/bantech/hrdlicka_bioorganic.html 

 

 

https://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/upl/tech.jsp?id=020100�
http://www.ag.uidaho.edu/bantech/hrdlicka_bioorganic.html�
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2.3.3 Kvantitativní PCR v reálném čase v přístroji 
LightCycler 

Princip použitý v systému LightCycler (Roche, Německo) je v současné 

době jednou z nejvýznamnějších inovací v oblasti PCR. Změny teplot v rámci 

amplifikačního profilu jednotlivých teplotních kroků PCR cyklu se dosahují 

mícháním horkého vzduchu ohřátého tepelným zdrojem a vzduchu pokojové 

teploty přicházejícího zvenčí. Regulační soustava teplotních senzorů v termální 

komoře je schopna zajistit naprogramovanou teplotu s přesností ± 0,3 °C. Tyto 

teplotní změny se navíc dějí rychlostí až 20 °C za sekundu. V kombinaci s krátkými 

amplikony potřebnými pro kvantifikaci a amplifikačními kapilárami pro reakční 

objem 20 μl vyrobenými z borosilikátového skla proběhne jeden amplifikační cyklus 

za méně než 30 sekund.  Karusel (zásobník) pro 32 kapilár umožňuje změření 

fluorescence všech vzorků za 5 sekund. Čistá doba měření fluorescenčního záření 

u 1 kapiláry činí 20 milisekund. Naměřené výsledky fluorescence v průběhu 

jednotlivých cyklů jsou okamžitě zobrazovány na monitoru obslužného počítače.  

Přístroj LC 1.5 je schopen měřit fluorescenci ve třech oddělených kanálech 

najednou. Výběr filtru závisí na použité fluorescenční barvě:  

1. kanál měří fluorescenci při 530 nm a je používán pro SYBR Green I a 

 fluorescein 

2. kanál (640 nm) je používán k měření signálu z LC-Red 640 

3. kanál (710nm) je navrhnut pro LC-Red 705. 

LightCycler tak představuje amplifikační zařízení s univerzálním použitím jak 

pro klasickou PCR tak RQ-PCR. Umožňuje širokou variabilitu použítých sond a  

současnou analýzu několika cílových sekvencí v jednom běhu (Pavlík, 1999).  
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Obr. 9: schéma LightCycleru. Převzato z: LightCycler® 2.0 Instrument – 

Provozní příručka. 
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3 Materiál a metody 
 

3.1 Separace mononukleárních buněk 
 

3.1.1 Použité přístroje 
 Centrifuga Eppendorf 5804R 

 Vortex IKA-2 

 Analyzátor krvinek Sysmex XE-2100 

 Box pro sterilní práci Jouan MSC.12 

 

3.1.2 Materiál  
 periferní krev od pacientů s CLL  

 Ficoll-Paque Plus (Amersham Biosciences, USA) 

 Izotonický roztok 

 
3.1.3 Pracovní postup 

 

1) Do sterilní 15ml centrifugační zkumavky sterilně napipetovat 5 ml 

Ficoll-Paque Plus. 

2) Na Ficoll-Paque Plus sterilní pasteurovou pipetou navrstvit 3 ml periferní 

krve. 

3) Převrstvený Ficoll-Paque Plus centrifugovat 400g / 30 min / 4 °C. 

4) Do čisté sterilní 15ml centrifugační zkumavky sterilně napipetovat 5 ml 

v lednici vychlazeného izotonického roztoku. 

5) Po centrifugaci (bod 3) odsát pečlivě horní vrstvu obsahující plazmu sterilní 

pasteurovou pipetou. 

6) Vrstvu mononukleárních buněk odsát opatrně sterilní pasteurovou pipetou 

(co nejméně příměsí) a resuspendovat do připraveného izotonického 

roztoku. 

7) Centrifugovat 100 g / 10 min / 4 °C. 
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8) Supernatant opatrně odsát 10ml pipetou a vyhodit. 

9) Sediment resuspendovat sterilní pasteurovou pipetou ve sterilním 

izotonickém roztoku a přenést do čisté 1,5ml mikrozkumavky Eppendorf. 

Použít zhruba 1 ml izotonického roztoku na 50x109

10) Do další čisté mikrozkumavky Eppendorf napipetovat 480 μl izotonického 

roztoku. 

 leukocytů/l původní krve. 

11) Suspenzi buněk v mikrozkumavce opatrně resuspendovat pipetou. 

12) K izotonickému roztoku přidat 20 μl buněčné suspenze (25x ředění). 

13) Ředěnou suspenzi řádně promíchat (opatrný vortex 1000 RPM / 3 s). 

14) Ředěnou suspenzi změřit na analyzátoru krvinek v módu CBC + DIFF. 

15) Vypočítat objem suspenze obsahující 2x106

16) Do sterilního izotonického roztoku naředit buněčnou suspenzi tak, aby 

výsledný objem 200 μl obsahoval právě 2x10

 bílých krvinek. 

6

 
 buněk. 

3.2 Izolace RNA 
 

3.2.1 Použité přístroje 
 Vortex IKA-2 

 Centrifuga Eppendorf 5804R 

 Box pro sterilní práci Jouan MSC.12 

 

3.2.2 Materiál 
 lyzované buňky 

 High Pure RNA Isolation Kit (Roche) 

 

3.2.3 Pracovní postup 
Separace mononukleárních buněk byla provedena dle doporučení 

výrobce komerčně dostupnou soupravou High Pure RNA Isolation Kit (Roche) 

podle protokolu: 
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1) Do 200 μl buněčné suspenze napipetovat 400 μl „Lysis/Binding Buffer“ 

(zelené víčko). POZOR!!! Pufr je velmi viskózní. Je zapotřebí opatrně 

nasávat i vypouštět!!! 

2) Směs vortexovat 1800 RPM / 15 s. Po zamíchání  nesmí být vidět 

nehomogenita. V případě nehomogenity směs opatrně promíchat pipetou. 

3) Sestavit izolační kolonu. 

4) Do horní části kolony napipetovat lyzované buňky. 

5) Kolonu centrifugovat 15 s / 8000 g / laboratorní teplota. 

6) Pipetou odsát  a vyhodit kapalinu ze záchytné zkumavky. 

7) Kolonu vsadit zpět. 

8) Do zvláštní mikrozkumavky připravit směs 90 μl „DNase Incubation Buffer“ 

(bílé víčko) a 10 μl rekostituované DNase I na 1 vzorek izolace RNA. 

9) 100 μl naředěné DNaseI napipetovat opatrně do kolony přímo na bílé síto. 

10) Nechat inkubovat 15 min / laboratorní teplota. 

11) Do kolony přidat 500 μl pufru „Wash Buffer I“ (černé víčko). 

12) Centrifugovat 15 s / 8000 g / laboratorní teplota. 

13) Pipetou odsát a vyhodit kapalinu ze záchytné zkumavky. 

14) Do kolony přidat 500 μl pufru „Wash Buffer II“ (modré víčko). 

15) Centrifugovat 15 s / 8000 g / laboratorní teplota. 

16) Pipetou odsát a vyhodit kapalinu ze záchytné zkumavky. 

17) Do kolony přidat 200 μl pufru „Wash Buffer II“ (modré víčko). 

18) Centrifugovat 2 min / 13000 g / laboratorní teplota. 

19) Kolonu zasunout do sterilní mikrozkumavky Eppendorf a záchytnou 

zkumavku s kapalinou vyhodit. 

20) Do kolony přidat 100 μl pufru „Elution Buffer“ (čiré víčko). 

21) Centrifugovat 1 min / 8000 g / laboratorní teplota. 

22) Eluovanou RNA v mikrozkumavce Eppendorf přepipetovat do čisté sterilní 

mikrozkumavky Eppendorf a okamžitě zamrazit v –80 °C. 
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3.3 RT-PCR 
3.3.1 Použité přístroje 

 Box pro přípravu PCR směsí erlab Biocap DNA/RNA 

 Suchý termoblok Fischer 125D 

 Centrifuga Eppendorf Minispin Plus 

 

3.3.2 Materiál 
 Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) 

  

3.3.3 Pracovní postup 
Reverzní transkripce byla provedena dle doporučení výrobce komerčně 

dostupnou soupravou Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche) ve 

výsledném objemu 25 μl podle protokolu: 

 

1) Suchý termoblok s jamkami s H2

2) RNA  rozmrazit v předchlazeném bločku Eppendorf PCR-Cooler.  

O temperovat na 50 °C 

3) Z kitu pro RT-PCR připravit směs H2

 

O s oligo dT podle tabulky (v případě 

více paralelních RT-PCR byl připraven mastermix, který byl následně 

rozpipetován do jednotlivých zkumavek): 

RT-PCR 
komponenta Objem pro jeden vzorek 

RNA 6,25 μl 

Oligo(dT) 1,25 μl 

H2 8,75 μl O 

 

4) Směs H2

5) V polystyrenové krabici připravit vodní lázeň o 65 °C. 

O s oligo(dT) přidat k RNA. 

6) Směs oligo(dT) s RNA denaturovat 10 min při 65 °C ve vodní lázni. 
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Z dalších reagencií připravit v předchlazeném bločku PCR-Cooler mastermix podle 

tabulky: 

 

RT-PCR 
Komponenta  objem pro jeden vzorek 

Pufr 5 μl 

Inhibitor 0,625 μl 

dNTP 2,5 μl 

Enzym 0,625 μl 

 

7) Denaturovanou RNA otřít, centrifugovat v příruční centrifuze a zchladit 

v bločku Eppendorf PCR-Cooler. 

8) Následně k RNA rozpipetovat připravený mastermix 

9) Zkumavky inkubovat v suchém termobloku 60 min při teplotě 50 °C. 

10) Reakci zastavit přendáním mikrozkumavek do připravené vodní lázně 5 min 

při teplotě 85 °C. 

11) cDNA otřít, centrifugovat v příruční centrifuze a zchladit v bločku Eppendorf 

PCR-Cooler. 

12) Následně zamrazit při -20 °C. 

 

3.4 PCR analýza Ang-2 a Abl1 
 

3.4.1 Použité přístroje 
 LightCycler 1.5 (Roche) 

 Software: LightCycler Software Version 5.32 

 Centrifuga Eppendorf 5804R 

 Centrifuga Eppendorf Minispin Plus 

 Vortex IKA-2 
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3.4.2 Materiál 
 

Použité primery: 
 Abl1-F: GAGAAGGACTACCGCATGGA  

 Abl1-R: GGGATTCCACTGCCAACAT 

 Ang-2-F: CACGTTAACATTCCCTAATTCTACAG 

 Ang-2-R: CTCACGTCGCTGAATAATTGTC 
 
Použité sondy: 
 Abl1: Universal ProbeLibrary Probe #44 
 Ang-2: Universal ProbeLibrary Probe #25 

          (http://www.universalprobelibrary.com) 

 
Standardy:  PCR produkt  z cDNA pacienta s vysokou expresí daného genu a to  

z oblasti obsahující sekvenci použitou pro kvantifikační reakci, který byl zaklonován 

do plazmidu pDrive1 (Qiagen), izolován, spektrofotometricky kvantifikován a 

následně naředěn na koncentraci 109 kopií/μl. Takto připravený stan dard byl 

zamražen při -80 °C a před každým pokusem naředěn do ředící řady 10x ředění a 

to až na koncentraci 102 kopií/μl. Část této ředící řady pak byla použita jako 

standard ve kvantifikační reakci. 

 

 

http://www.universalprobelibrary.com/�
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3.4.3 Pracovní postup 
Kvantitativní PCR v reálném čase byla provedena komerčně dostupnou 

soupravou LightCycler TaqMan Master (Roche) ve výsledném objemu 20 μl. K 

odečtu bodů křížení (Crossing Point)  byl použit software LightCycler Software 5.32 

a metoda „Second Derivate Maximum Method“. 

 
1) Do 1,5ml mikrozkumavky Eppendorf připravit mastermix pro 33 reakcí podle 

rozpisu: 

 

Premix 
komponenta Objem pro jeden vzorek 

H2 5,4 μl O 

25mM MgCl 1,6 μl 2 

5μM Primery 2 μl 

1μM UPL25 2 μl 

Enzym 4 μl 

 
2) Mastermix řádně zamíchat a 180 μl odpipetovat do 0,5ml mikrozkumavky 

Eppendorf. 

3) Ke 180 μl Mastermixu přidat 19,2 μl 25mM MgCl2
a) pro Abl1 4,8 μl H

 a: 

2

b) pro Ang-2 16,8 μl H

0. 

2

4) Do pozic 1 – 11 si připravit PCR kapiláry. 

0. 

5) Vzniklou směs řádně promíchat a rozpipetovat do 11 připravených PCR 

kapilár po: 

a) pro Abl1 17 μl. 

b) pro Ang-2 18 μl. 

6) Do kapilár 1-5 a 6-10 (dublet) přidat ředící řadu standardu o koncentraci 

106 - 102

a) pro Abl1 3 μl. 

 kopií/μl po objemu: 

b) pro Ang-2 2 μl. 
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11. kapilára slouží jako negativní kontrola. 

7) Kapiláry uzavřít. 

8) Připravit kapiláry do pozic 12 – 31. 

9) Do připravených kapilár napipetovat 15 μl zbylého mastermixu v  1,5 ml 

mikrozkumavce. 

10) Do pozic 12 -21 a 22 – 31 (dublet) napipetovat 5 μl vyšetřovaných cDNA. 

11) Kapiláry v centrifugačních adaptorech centrifugovat 5 s, 600 g při 

laboratorní teplotě. 

12) Nasadit kapiláry do cycleru. 

13) Provést PCR dle doporučení výrobce: 

a) Inkubace (2 min, 40 °C ) 

b) Pre-inkubace (10 min, 95°C) 

c) Amplifikace (45 cyklů) 

10 s, 95 °C 

30 s, 60 °C 

1 s, 72 °C 

d) Ochlazení (30 s, 40 °C) 

 

3.5 Statistické vyhodnocení 
Asociace mezi expresí Ang-2 a dalšími prognostickými faktory nebo klinickým 

stádiem dle Raie byla stanovena metodou χ2 pomocí modulu Analyze-it (Analyse-it 

Software, Ltd., United Kingdom) pro Microsoft Excel (Microsoft Corporation, USA). 

Hladina statistické významnosti (p) byla stanovena na 0,05. 
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4 Praktická část 
4.1 Příprava detekčních metod 

Pro analýzu Ang-2 a Abl1 pomocí kvantitativní PCR v reálném čase bylo 

nejprve zapotřebí navrhnout metody, které by s vhodnou účinností a citlivostí 

dokázali hladiny obou transkriptů stanovit. Na základě referencí jsem zvolila 

metodu hydrolyzačních LNA sond Universal ProbeLibrary (Roche). Pro samotné 

navržení vhodných primerů a sond jsem využila internetové služby firmy Roche 

Universal ProbeLibrary (Roche) (http://www.universalprobelibrary.com). Nejdříve 

jsem vybrala živočišný druh - Homo sapiens (Human) a zadala, pro který gen má 

být sestava primerů a sondy navržena. Ze seznamu nabídnutých sekvencí jsem 

vybrala pro gen Abl-1 sekvenci NM_005157.3 (Homo sapiens v-abl Abelson 

murine leukemia viral oncogene homolog 1 (ABL1), transcript variant a, mRNA.) a 

pro Ang-2 NM_001147.1 (Homo sapiens angiopoietin 2 (ANGPT2)). Automaticky 

navržené sekvence byly následně analyzovány v programu Vector NTI verze 

10.3.0 (Invitrogen) na možnost tvorby primerových dimerů a vlásenek a 

porovnávány se sekvencemi v databázi lidského genomu pomocí programu 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/). Na základě doporučení automatickým 

softwarem a následné analýzy byly zvoleny kvantifikační sestavy obsahující 

Universal ProbeLibrary Probe #44 pro Abl1 a Universal ProbeLibrary Probe #25 

pro Abl1 (sekvence primerů a sond viz. kapitola 3.4.2).  

Standardy pro absolutní kvantifikaci byly vytvořeny zaklonováním PCR 

produktu  z cDNA pacienta s vysokou expresí daného genu do plazmidu pDrive1 

(Qiagen), který byl následně izolován, spektrofotometricky kvantifikován a naředěn 

na koncentraci 109 kopií/μl. Takto připravený standard byl zamražen při -80 °C. 

Standardy byly připraveny Mgr. Filipem Vrbackým na ústavu Lékařské biologie 

Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Před samotným provedením detekcí se 

zvolenými primery a sondami jsem na ředící řadě plazmidů ověřila, zda účinnost 

obou systémů dosahuje požadované hodnoty blízké 2 (100% účinnost), což se 

podařilo prokázat. Použité množství standardů a výsledná účinnost viz. obr. 10. 

 

https://www.roche-applied-science.com/sis/rtpcr/upl/tech.jsp?id=020100�
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4.2 Výběr pacientů a příprava cDNA 
Do naší studie bylo zařazeno 25 neléčených pacientů s diagnózou B-CLL a 

různou prognózou dle v současné době používaných prognostických markerů 

(IgVH, exprese CD38 a ZAP70), stádiem onemocnění dle Raie a průběhem 

onemocnění. 

Mononukleární buňky, ze kterých byla následně izolována totální RNA, jsem 

ihned po přijetí periferní krve v K3EDTA separovala pomocí gradientové 

centrifugace s Ficoll-Paque Plus (Amersham Biosciences, USA) dle standardního 

protokolu (viz. kapitola 3.1). Koncentrace bílých krvinek a jejich diferenciální 

rozpočet jsem následně stanovila na analyzátoru krvinek Sysmex XE-2100 

(Sysmex). Čistota takto získaných mononukleárních buněk dosahovala hodnot nad 

95 %. 

Z 2x106

4.3 Kvantifikace pomocí PCR v reálném čase 

 těchto buněk jsem následně pomocí komerční soupravy High Pure 

RNA Isolation Kit (Roche) izolovala celkovou RNA (viz. kapitola 3.2 ), kterou jsem 

okamžitě zamrazila na -80 °C. Syntézu jednovláknové cDNA z takto získaných 

vzorků jsem prováděla v sériích po více vzorcích (maximálně 10) těsně před 

samotnou analýzou množství transkriptů pomocí soupravy Transcriptor First 

Strand cDNA Synthesis Kit  (Roche) dle doporučení výrobce (viz. kapitola 3. 3). 

 

Před samotnou kvantifikací množství cDNA pro oba sledované geny jsem si 

připravila čerstvé standardy ze zamraženého koncentrátu s množstvím 109 

molekul/μl naředěním po 1 řádu na koncentrace 106 – 102

Nejvyšší počet vzorků analyzovaných paralelně byl limitován počtem pozic 

pro kapiláry v karuselu přístroje LightCycler 1.5, který je 32. Reakce byly 

provedeny v dubletech s 5 standardy a maximálně 10 měřenými vzorky. Součástí 

každé analýzy byla i negativní kontrola bez cDNA, která ve všech případech měla 

negativní signál (viz. obr. 10), čímž bylo potvrzeno, že připravená reakční směs 

neobsahovala kontaminaci, která by vykazovala falešně pozitivní signál. Samotné 

kvantifikační reakce proběhly s využitím soupravy LightCycler TaqMan Master 

(Roche) podle výše uvedeného protokolu (viz. kapitola 3.4). Odečet bodů křížení 

 molekul/μl. 
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(Cp) byl proveden metodou „Second Derivative Maximum“ pomocí  obslužného 

programu k přístroji LightCycler Software 5.32. Samotná absolutní kvantifikace 

počtu kopií cDNA byla provedena také tímto programem na základě 

Cp jednotlivých bodů kalibrační přímky získaných ke každé sestavě reakcí. 

Získané hodnoty pro všechny 3 analýzy obou genů se velice dobře shodovaly a 

mimo jiné ukázaly vysokou reprodukovatelnost použitých hodnot (viz. tabulka 4). 

Pouze v jednom případě (3. analýza Ang-2) byl jeden bod nejnižšího ředění 

vyloučen pro nesouhlas s ostatními body. 

 

 
Obr. 10: Ukázka výsledného grafu. Amplifikační křivky (závislost fluorescence na 

čísle cyklu) Ang-2 nahoře, kalibrační křivka (závislost čísla cyklu na logaritmu 

původního počtu kopií u vzorků) dole, výsledná účinnost E = 2,02 (slope = -3,272). 
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4.4 Zhodnocení výsledků 
Na základě získaných výsledků byl ze souboru vyloučen jeden vzorek, který 

vykazoval rozdíl v dubletech u genu Ang-2. U ostatních 24 pacientů bylo získané 

absolutní množství transkriptu pro Ang-2 normalizováno na rozdílné množství 

teplátu v jednotlivých vzorcích pacientů (mírné rozdíly v izolaci RNA, popř. 

účinnosti reverzní transkripce) pomocí sjednocení na jednotkové množství 

transkriptu udržovacího genu Abl1. Všechny výsledky jsou tak uvedeny jako poměr 

exprese těchto dvou genů (viz tabulka 4). 

Nejprve bylo zapotřebí stanovit hraniční hodnotu, která by odlišila vzorky 

s vysokou relativní expresí Ang-2 od těch s nízkou, resp. nedetekovatelnou. 

Empiricky byla tato hodnota stanovena na 5x10-3. Vzorky s expresí nižší 

dosahovaly již velmi nízkého počtu molekul Ang-2 a u řady z nich došlo ke snížené 

reprodukovatelnosti v dubletech vlivem technické nemožnosti nasát do pipety 

pokaždé stejný počet molekul temlátu (koncentrace nižší, než přibližně 

10 molekul/μl). Náš soubor pacientů byl nastavenou hranicí rozdělen na dvě 

skupiny. Skupina s nízkou, resp. nedetekovatelnou hladinou mRNA pro Ang-2 

obsahovala 14 pacientů. Skupina s vysokou pak zbylých 10. 

Získané hodnoty (viz. tabulka 4) byly následně porovnány metodou X2 (viz. 

kapitola 3.5) s dalšími známými prognostickými faktory, stádiem onemocnění dle 

Raie a průběhem onemocnění v době odběru vzorku. Jako vybrané prognostické 

faktory byly zvoleny dnes rozšířený a používaný mutační stav IgVH a exprese 

CD38, resp. ZAP70.  
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Vzorek 
Stádium 
dle Raie 

Průběh 
onemocnění IgV ZAP70 H CD38 Ang-2 

Ang-2 přímo 
hodnota 

1 II Progresivní U - - H 1,187E+00 
2 I Stabilní U + - H 6,440E-01 
3 I Stabilní U + + H 3,379E-01 
4 II Progresivní U - + H 7,329E-02 
5 0 Progresivní U - - H 4,379E-02 
6 0 Stabilní x + - H 3,013E-02 
7 II Stabilní x - + H 1,137E-02 
8 I Stabilní U + + H 1,112E-02 
9 II Progresivní U + + H 1,072E-02 

10 II Progresivní M + - H 6,133E-03 
11 0 Stabilní U + + L 4,618E-03 
12 I Stabilní M + - L 4,583E-03 
13 0 Stabilní M - - L 4,278E-03 
14 0 Stabilní M - - L 4,111E-03 
15 I Stabilní M + - L 2,364E-03 
16 II Stabilní U - + L 1,872E-03 
17 II Progresivní U - - L 1,388E-03 
18 0 Stabilní M - - L 1,307E-03 
19 0 Stabilní M + - L 1,238E-03 
20 0 Stabilní M + - L 1,124E-03 
21 0 Stabilní x - - L 1,122E-03 
22 0 Stabilní M + - L 9,208E-04 
10 II Progresivní M - - L - 
19 II Progresivní U - - L - 

 
Tab. 4: Získané výsledky prognostických faktorů. Hodnoty jsou řazené podle 

exprese Ang-2. Pacienti (1-10) se zvýšenou koncentrací mRNA pro Ang-2 a 

pacienti (11-24)  s nízkou či nedetekovatelnou koncentrací mRNA pro Ang-2; „M“ - 

přítomnost mutovaného genu IgVH (M-B-CLL); „U“ - přítomnost nemutovaného 

genu IgVH (U-B-CLL); „x“ – u těchto pacientů se neprovádělo testování mutačního 

stavu IgVH; „L“ - nízká či nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - 

zvýšená koncentrace mRNA pro Ang-2; „+“  vysoká exprese CD38 a ZAP70; „-“ 
nízká exprese CD38 a ZAP70. 
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4.4.1 Vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH 

Nejdříve jsem pomocí výše zmíněné statistické metody X2

 

 (viz. tabulka 5) 

porovnávala vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH, který byl stanoven 

pomocí standardní metody využívající porovnání cDNA s databází IgBLAST. Toto 

stanovení bylo provedeno RNDr. Soňou Pekovou v nemocnici Na Homolce, Praha. 

Hranicí pro označení IgVH jako mutovaný byla menší než 98% homologie 

s mateřským genem. U 3 pacientů nebylo finančně a časově náročné testování 

mutačního stavu IgVH pro jejich vysoký věk provedeno a tak soubor pro tuto 

analýzu čítal pouze 21 pacientů. Tímto postupem se mi podařilo zjistit, že mezi 

zvýšenou expresí transkriptu pro Ang-2 a nemutovaným IgVH je u našeho souboru 

statistická závislost (n = 21, p = 0,012). 

 

Ang-2  

IgVH L H Celkem 

M 9 1 10 

U 4 7 11 

celkem 13 8 21 

 

Tab. 5: Vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH (n = 21; p = 0,012). „L“ - 

nízká či nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - zvýšená 

koncentrace mRNA pro Ang-2; „M“ - přítomnost mutovaného genu IgVH (M-B-CLL); 

„U“ - přítomnost nemutovaného genu IgVH (U-B-CLL). 
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4.4.2 Vztah exprese Ang-2 a exprese CD38 
Dalším prognostickým faktorem používaným u CLL, jehož vztah s mírou 

transkripce Ang-2 jsem u pacientů s touto chorobou sledovala, byla exprese znaku 

CD38. Exprese CD38 byla analyzována pomocí  průtokové cytometrie s hraniční 

hodnotou pozitivity 30%. Statistické vyhodnocení bylo opět provedeno pomocí 

metody X2 

 

(viz. tabulka 6). Výsledky ukazují na možnou nižší expresi Ang-2 u 

pacientů s nízkou expresí CD38. Statistické signifikance při hladině významnosti  

0,05 avšak nebylo s naším souborem pacientů dosaženo (n = 24, p = 0,057). 

 

Ang-2  

CD38 L H  

+ 2 5 7 

- 12 5 17 

celkem 14 10 24 

 
Tab. 6: Vztah exprese Ang-2 a exprese CD38 (p = 0,057). „L“ - nízká či 

nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - zvýšená koncentrace mRNA 

pro Ang-2; „+“  vysoká exprese CD38; „-“ nízká exprese CD38. 
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4.4.3 Vztah exprese Ang-2 a exprese ZAP70 
Dále jsem porovnávala vztah exprese Ang-2 a exprese dalšího 

prognostického faktoru ZAP70. Exprese ZAP70 byla analyzována opět průtokovou 

cytometrií a hodnota cut off byla stanovena 20%. Statistické vyhodnocení bylo 

provedeno pomocí metody X2

 

 (viz. tabulka 7). Výsledky ukazují na možnou nižší 

expresi Ang-2 u pacientů s nízkou expresí ZAP70. Statistické signifikance při 

hladině významnosti = 0,05 opět nebylo s naším souborem pacientů dosaženo (n = 

24, p = 0,057).  

Ang-2  

ZAP70 L H  

+ 6 6 12 

- 8 4 12 

celkem 14 10 24 

 
Tab. 7: Vztah exprese Ang-2 a exprese  ZAP70 (p = 0,410). „L“ - nízká či 

nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - zvýšená koncentrace mRNA 

pro Ang-2; „+“  vysoká exprese ZAP70; „-“ nízká exprese ZAP70. 
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4.4.4 Vztah exprese Ang-2 a stádia dle Raie 
Dalším sledovaným faktorem bylo stádium dle Raie. Pacienti byli ve stádiu 0 

nebo I-II. Opět jsem statisticky vyhodnotila vztah exprese Ang-2 a stádia dle Raie 

pomocí statistické metody X2

 

 (viz. tabulka 8). Výsledky ukazují na možnou nižší 

expresi Ang-2 u pacientů převážně ve stádiu O. Závislost mezi množstvím mRNA 

pro Ang-2 a a stádia dle Raie (n = 24, p = 0,069) se mi prokázat nepodařilo. 
 

Ang-2  

stádium 
dle Raie L H  

0 8 2 10 

I-II 6 8 14 

celkem 14 10 24 

 
Tab. 8: Vztah exprese Ang-2 a stádia dle Raie (p = 0,069). „L“ - nízká či 

nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - zvýšená koncentrace mRNA 

pro Ang-2. 
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4.4.5 Vztah exprese Ang-2 a průběhu onemocnění 
Další  prognostický faktor u CLL, který jsem opět porovnávala s mírou 

transkripce Ang-2 byl průběh onemocnění. Porovnávala jsem vztah exprese Ang-2 

a stabilním nebo progresivním průběhem onemocnění. Statistické vyhodnocení 

bylo opět provedeno pomocí metody X2 

 

(viz. tabulka 9). Výsledky ukazují na 

možnou nižší expresi Ang-2 u pacientů se stabilním průběhem onemocnění. 

Statistické signifikance při hladině významnosti = 0,05 opět nebylo s naším 

souborem pacientů dosaženo (n = 24, p = 0,39). 

  

 

Ang-2  

průběh 

onemocnění L H  

stabilní 11 5 16 

progresivní 3 5 8 

celkem 14 10 24 

 

Tab. 9: Vztah exprese Ang-2 a průběhu onemocnění (n = 24, p = 0,39). „L“ - 

nízká či nedetekovatelná koncentrace mRNA pro Ang-2; „H“ - zvýšená 

koncentrace mRNA pro Ang-2. 
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5 Diskuse a závěr 

V hematologické laboratoři ve FN HK bylo nejprve nutno zavést metodu 

kvantifikace mRNA pro Ang-2 pomocí kvantitativní PCR v reálném čase, což se mi 

Chronická lymfocytární leukémie je charakteristická vysoce variabilním 

průběhem choroby v závislosti na stádiu onemocnění a na dalších vlastnostech  

nádorové populace (Papajík, 2006). K určení stupně pokročilosti onemocnění a 

velikosti masy maligních buněk jsou v dnešní době nejvíce užívány dva klasifikační 

systémy: dle Raie a Bineta, které řadí pacienty do ranného, středního a vysokého 

stádia ohrožení. Bohužel schopnost obou klasifikačních systémů, založených 

hlavně na zátěži nádorové masy maligních buněk, předpovídat klinický výsledek u 

každého pacienta individuálně, je omezena. Část pacientů v ranném stádiu 

choroby má nízké zatížení tumorem, nízkou proliferační rychlost a předpokládá se, 

že mají indolentní klinický průběh a střední dobu přežití nad 10 let. Nicméně 

významná skupina pacientů s ranným stádiem CLL má výrazně rychlejší aktivní 

průběh, nezabírá na léčbu a má kratší dobu přežití. Identifikace klíčových 

patogenetických buněčných mechanizmů určujících zvýšení invazivní a proliferační 

kapacity v této podskupině pacientů s CLL může být velmi důležité nejen 

z hlediska plánování léčebných postupů, ale i pro vývoj potencionálně efektivní 

cílové terapie. Nejčastěji stanovovaný molekulární prognostický marker používaný 

v posledních letech je mutační stav IgVH genů, ale jeho stanovení je zdlouhavé a 

náročné. Pro progresi nejen solidních tumorů ale i různých hematologických 

malignit je navíc velmi důležitá angiogeneze a to může hrát také velkou roli v 

patogenezi CLL. Několik faktorů, které ji ovlivňují  pravděpodobně hraje roli v jejím 

zvýšení v kostní dřeni, které bylo u pacientů s CLL pozorováno. K těmto faktorům 

patří VEGF a Ang-2, které mohou přispět k rychlé progresi onemocnění a špatné 

prognóze. Údajů týkajících se Ang-2 u chronické lymfocytární leukémie je však 

velmi málo. V databázi Medline jsou v současné době pouze 3 práce zabývající se 

touto problematikou, z čehož nejdůležitější pro naše zkoumání pochází od 

Martinelli et al., který poukázal na asociaci mezi angiogenním zatížením 

kompartmentu kostní dřeně, mutačním stavem IgVH a zvýšenou expresí Ang-2 

(Martinelli et al., 2008). 
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podařilo. Pomocí této metody jsem stanovovala množství transkriptu pro Ang-2 v 

separovaných mononukleárních buňkách 24 neléčených pacientů s CLL. U 10 

pacientů byla zjištěna zvýšená koncentrace mRNA pro Ang-2 (poměr Ang-2/Abl1 > 

5x10-3). U ostatních 14 pacientů bylo množství transkriptu pro Ang-2 nízké či 

nedetekovatelné (poměr Ang-2/Abl1 < 5x10-3

Zdá se, že zvýšená exprese Ang-2 hraje roli v patogenezi onemocnění a 

 může tak přispět ke špatné prognóze pacientů s CLL. K potvrzení našich výsledků 

 nebo Cp pro Ang-2 > 35). Zjišťovala 

jsem vztah mezi expresí Ang-2 a v současné době používajících prognostických 

markerů - IgVH, exprese CD38, ZAP70, stádia onemocnění dle Raie a průběhu 

onemocnění. Pomocí statistické analýzy byla zjištěna zvýšená exprese transkriptu 

pro Ang-2 u pacientů s nemutovaným IgVH (n = 21, p = 0,012). V tomto případě 

však bylo vyšetřeno bylo pouze 21 pacientů. U 3 pacientů nebylo testování 

mutačního stavu IgVH pro jejich vysoký věk provedeno. Byl přítomen pouze 1 

pacient s vysokou expresí Ang-2, ale s mutovaným IgVH. Závislost mezi 

množstvím mRNA pro Ang-2 a expresí dalších markerů se prokázat nepodařilo. 

Tyto markery nevykazovaly signifikantní asociaci při hladině statistické 

významnosti 0,05; CD38 (n = 24, p = 0,057) a ZAP-70 (n = 24, p = 0,410), stádium 

dle Raie (0 nebo I-II; n = 24, p = 0,069) a průběh onemocnění (stabilní nebo 

progresivní; n = 24, p = 0,39). 

Při porovnání našich výsledků s doposud jedinou publikovanou prací na toto 

téma (Martinelli et al. 2008) se závěry založené na našem malém souboru 

pacientů shodují s výsledky prezentovanými touto vědeckou skupinou nejen při 

hodnocení asociace exprese Ang-2 s mutačním stavem IgVH, kde jsme ve shodě 

dosáhli statistické významnosti, ale i v případě porovnávání s expresí CD38, která 

sice nedosáhla statistické signifikance (p = 0,057), ale velmi se jí blížila. 

Vzhledem k velmi nízké expresi Ang-2 by další zvýšení citlivosti detekční 

metody mohlo ukázat, že u pacientů s nemutovaným IgVH je opravdu vyšší 

exprese Ang-2. Toho by bylo možné dosáhnout především zvýšením koncentrace 

templátové cDNA v kvantifikační reakci, popř. další optimalizací reakčních 

podmínek. 
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bude nutno další studium této problematiky a provedení analýz většího počtu 

pacientů. 
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6 Seznam zkratek použitých v textu  
 
A      adenin 

AIHA      autoimunitní hemolytická anemie  

Ang -2                   angiopoietin-2 

Ang-1                     angiopoietin-1   

B-CLL                    chronická B-lymfocytární leukémie 

B-CLL/PL                B-CLL se zvýšeným počtem prolymfocytů 

BCR                        receptor na povrchu B lymfocytů (B cell receptor) 

bFGF                   bazický růstový faktor pro fibroblasty (basic 

fibroblast growth factor) 

β2M                                         β-2-mikroglobulin 

C                          cytosin 

CBC  krevní obraz (complete blood count) 

CCD-kamera         snímací zařízení obrazu (charge-coupled device 

kamera) 

CD                         diferenciační buněčné znaky CD klasifikace 

(cluster of differentiation) 

cDNA jednovláknová DNA vytvořená podle RNA 

(complementary DNA) 

CLL                          chronická lymfocytární leukémie 

DAPK1                     se smrtí asociovaná proteinová kináza 1 (death- 

associated protein kinase 1) 

DIFF     diferenciální počet leukocytů 

DMSO                      dimethyl sulfoxid 

DNA                       deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic 

acid) 

dNTPs                     deoxynukleotidtrifosfáty  

dsDNA                  dvouřetězcová deoxyribonukleová kyselina 

(double-stranded DNA) 
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Et-Br                     ethidium bromid  

FGF                      růstový faktor pro fibroblasty (fibroblast growth 

factor) 

FRET                  přenos rezonanční fluorescenční energie 

(Fluorescence Resonance Energy Transfer) 

FW                       sedimentace erytrocytů (podle autorů Fahraeus-

Westergreen) 

G                            guanin 

G-CSF                 růstový faktor působící na progenitorové  buňky 

granulocytární  řady  (granulocyte – colony 

stimulating factor ) 

GEP                     profilování genové exprese (gene expression 

profiling) 

GM-CSF              růstový faktor působící na progenitorové  buňky 

granulocytární a  makrofágové řady (granulocyte-

macrophage-colony stimulating factor) 

Hb                                             hemoglobin 

Hct                        hematokrit 

hif-1  transkripční faktor indukovaný hypoxií (hypoxia 

inducible factor 1) 

HLA                      lidský leukocytární antigen (human leucocyte 

antigen) 

IFN-α                      interferon α   

IFN-γ                      interferon γ 

Ig     imunoglobulin 

IgVH                              variabilní oblast genu pro těžký řetězec 

imunoglobulinu (immunoglobulin heavy chain - 

variable region) 

IL                            interleukiny 

ITP                         idiopatická trombocytopenická purpura 

K3EDTA  trojdraselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové 
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LC                           LightCycler 

LNA sondy          nukleové kyseliny s uzamčenou konformací 

(Locked Nucleic Acid Probes)  

M-B-CLL              B-CLL s mutovaným stavem IgVH genů 

NK buňky               druh lymfocytů (Natural Killer Cells) 

PCR                       polymerázová řetězová reakce (polymerase chain

     reaction) 

PLL                       prolymfocytární leukémie  

RNA                 ribonukleová kyselina (Ribonucleic acid) 

RQ-PCR kvantitativní PCR v reálném čase 

RT-PCR polymerázová řetězová reakce s reverzní 

transkripcí (reverse transcription PCR) 

SCF                    růstový faktor pluripotentních kmenových buněk 

(stem cell factor) 

s-TK                       sérová tymidinkináza  

T                             thymin 

TCR                      receptor na povrchu T lymfocytů (T-cell receptor) 

TFG- ß               transformující růstový faktor ß (transforming 

growth factor ß) 

Tie-2                   receptor pro angiopoietiny (název odvozen od 

tyrosine kinase with Ig and EGF homology 

domains) 

Tris HCl                 Tris (hydroxymetyl) aminometan hydrochlorid   

U-B-CLL               B-CLL s nemutovaným stavem IgVH genů 

UPL     databáze sond pro PCR Universal ProbeLibrary 

UV                         ultrafialová oblast spektra 

VEGF                   vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular 

endothelial growth factor) 

ZAP-70               zeta-asociovaný protein o molekulární hmotnosti 

70 kDa (Zeta-chain-associated protein kinase 70) 
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