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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADCC Antibody Dependent Cytotoxicity 

ADP Adenosine Diphosphate 

AFP Alfa-Fetoprotein 

AIHA Autoimuní Hemolytická Anémie 

APC Antigen-Presenting Cell 

ATM Ataxia Telangiectasia Mutated 

BCR Receptor pro antigen na B lymfocytech 

cALLA common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen 

CD Cluster Designation 

CDR3 Complementarity Determining Region 3 

CEA Carcinoembryonic Antigen 

CLL Chronická Lymfocytární Leukémie 

CMV Cytomegalovirus 

c-onc Cellular Oncogene 

CpG úseky bakteriální DNA bohaté na cytosin a guanin 

CRP C-Reactivní Protein 

DD Death Domains 

DNA Deoxyribonucleic Acid 

EBV Epstein-Barr Virus 

FADD Fas Associated Death Domains 

FDC Folicular Dendritic Cell 

FISH Fluorescent In Situ Hybridization 

FITC Fluoresceinisothiocyanat 

FS Forward Scatter 

GvL Graft versus Leukemia 

HIV Human Immunodeficiecy Virus 

HLA Human Leukocyte Antigens 

hsp Heat Shock Protein 

HTLV Human T-Leukemia Virus 

Ig Imunoglobulin 

IgVH Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

IL Interleukin 

INF Interferon 

ITAM Immunoreceptor Tyrosine based Activation Motifs 

LAT Linker of Activated T cell 

LDH Lactate Dehydrogenase 

MAGE Melanoma-Associated Antigen 
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MAPK Mitogen-Activated Protein Kinase 

MBL Mannan-Binding Lectin 

M-IgVH Mutated-Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

NAD Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid 

NCI-WG National Cancer Institute sponsored Working Group 

NF-κB Nuclear Factor ΚB 

NK Natural Killer 

OS Overal Survival 

PCR Polymerase Chain Reaction 

PE Phycoeryterin 

PECAM Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 

PI3K Phosphatidylinositol-3 Kinase 

PIGs p53 Induces Genes 

PRR Pattern Recognition Receptors 

Rag Recombinase Activating Gene 

RNA Ribonucleic Acid 

SDF Stromal cell Derived Factor 

Src Sarcoma Kinase 

SS Side Scatter 

Syk Spleen tyrosine Kinase 

TCR Receptor pro antigen na T lymfocytech 

TdT Terminal deoxynucleotidyl Transferase 

TGF Transforming Growth Factor 

TLR Toll-Like Receptor 

TNF Tumor Necrosis Factor 

T-PLL T-Cell Prolymphocytic Leukemia 

TSTA Tumor-Specific Transplantation Antigen 

TTT Time to Treatment 

U-IgVH Unmutated-Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

VCAM Vascular Cell Adhesion Molecule 

ZAP-70 Zeta-chain-associated Protein kinase 70 

β2-M Beta2-mikroglobulin 
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1 SOUHRN 

Úvod: Chronická lymfocytární leukémie má velmi variabilní klinický průběh, je nutné ke 

každému pacientovi přistupovat individuálně, dle prognostických faktorů. Je obecně známo, 

že určení klasických rizikových faktorů, mezi které patří stanovení klinického stádia dle Raie 

a Bineta, rozlišuje pacienty dle rozsahu onemocnění, ale jejich prognostický význam je 

značně omezený. Proto se hledají nové prognostické ukazatelé s cílem co nejpřesnější 

stratifikace nemocných dle rizika, s perspektivou individualizované léčby. Mezi nejčastěji 

využívaný moderní prognostický ukazatel bezpochyby patří mutační stav variabilních částí 

těžkých řetězců. Vzhledem k finanční náročnosti na vybavení i provedení testu není tato 

metoda pro výraznou část klinických pracovišť dostupná. V průkopnické studii Rosenwalda a 

spol. byl pomocí metody DNA mikročipů identifikován gen pro proteinovou tyrozinovou 

kinázu ZAP-70, který by mohl předvídat mutační stav IgVH u pacientů s CLL. Cílem naší 

práce bylo ohodnotit metodou průtokové cytometrie význam stanovení exprese proteinu 

ZAP-70 v leukemických lymfocytech nemocných s CLL. 

Nemocní a metodiky: V letech 2005-2009 byla na našem pracovišti stanovena exprese 

intracelulární molekuly ZAP-70 v CLL buňkách u 138 pacientů (94 mužů a 44 žen; medián 

věku 59 let). Tato práce vznikla z podpory grantu: IGA NR/8373-3/05 a výzkumného záměru 

č. MZO 00179906 Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt byl schválen Etickou 

komisí LF UK a FN v Hradci Králové. 

Exprese ZAP-70 byla hodnocena pomocí průtokové cytometrie s využitím monoklonální 

protilátky značené fykoerytrinem (klon 1E7.2; Caltag Laboratories). Exprese ZAP-70 byla 

analyzována dvěma způsoby; metodou izotypové kontroly a metodou střední fluorescenční 

intenzity (MFI). Stabilitu exprese ZAP-70 v čase jsme v průběhu onemocnění hodnotili u 

44 pacientů. Výsledky exprese ZAP-70 byly porovnány s klinickými parametry pacientů, 

 expresí CD38 a mutačním stavem IgVH. 

Výsledky: Výsledky hodnocené pomocí MFI metody lépe rozdělily nemocné dle prognózy 

z hlediska období do léčby i celkového přežití než výsledky hodnocené pomocí izotypové 

kontroly. Z tohoto důvodu jsme v kombinovaných a multivariantních analýzách použili pouze 

tohoto výhodnějšího a objektivnějšího přístupu. 

Při použití MFI metody byla doba do léčby (24 vs. 54 měsíců, p=0,0003) i celkové přežití (97 

vs. 174 měsíců, p= 0,01) statisticky významně kratší u ZAP-70 pozitivních pacientů 

v porovnání se ZAP-70 negativními pacienty. 
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Kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a IgVH jsme prokázali nejdelší období bez léčby 

(78 měsíců, p=0,0001) i celkové přežití (medián nedosažen, p=0,008) u pacientů s negativní 

expresí ZAP-70 a s mutovanými IgVH geny. Kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a 

CD38 jsme prokázali nejdelší období bez léčby (medián 63 měsíců, p=0,0001) i celkové 

přežití (medián 174 měsíců, p=0,047) u pacientů s negativní expresí ZAP-70 i CD38. 

Pokud byla do multivariantní analýzy zařazena ze všech moderních prognostických faktorů 

jen exprese ZAP-70, byl výsledek na hranici významnosti (p=0,053). Z jiných sledovaných 

parametrů byl významný již pouze věk (p=0,004). 

Významné změny v expresi molekuly ZAP-70 v průběhu onemocnění byly zaznamenány u 15 

nemocných při použití izotypové metody a u 9 nemocných při hodnocení MFI metodou. 

Většina změn ZAP-70 do pozitivity, hodnocené jak izotypovou, tak MFI metodou, byla 

spojena s nemutovanými IgVH geny a provázena progresí či relapsem onemocnění. 

Závěr:  Z naší práce vyplývá, že stanovení exprese moleuky ZAP-70 je vhodné použít jako 

důležitý doplňující nepříznivý prognostický ukazatel k upřesnění individuálního rizika 

pacienta s CLL, zvláště pro zpřesnění prognostického zařazení pacientů s nejpříznivější 

prognózou. Zároveň jsme prokázali, že stanovení molekuly ZAP-70 má prognostický význam 

u pacientů s nedostupným vyšetřením ostatních moderních finančně náročnějších 

prognostických ukazatelů. 

Naše výsledky prokazující změny exprese ZAP-70 v průběhu onemocnění některých pacientů 

s CLL naznačují, že opakované stanovení ZAP-70 by mohlo mít význam zejména při progresi 

či relapsu onemocnění. 

 

Klíčová slova: Chronická lymfocytární leukémie, IgVH mutační stav, ZAP-70, CD38, 

prognóza onemocnění 
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2 SUMMARY 

Introduction: 

Chronic lymphocytic leukaemia displays extremely variable clinical course in an individual 

patient. For this reason, it is essential to estimate prognostic factors in any patient. 

Aims: To evaluate the prognostic value of the expression of ZAP-70 in malignant cells of 

chronic lymphocytic leukaemia patients by flow cytometry. 

Patients and Methods: This study was approved by Ethics Committee of Charles University 

in Prague, Medical School and University Hospital in Hradec Králové. This study was 

supported by Ministry of Health, Czech Republic, research projects IGA NR/8373-3/05, MZO 

00179906. Total of 138 patients, 94 males, 44 females, median of age 59 years, were 

investigated. The expression of ZAP-70 molecule was determined by flow cytometry using 

antiZAP-70 monoclonal antibody (clone 1E7.2) phycoerythrin labelled. Two different 

approaches were utilized, either based on isotypic control or mean florescence intensity (MFI) 

method. The stability of the expression of ZAP-70 molecule in the course of disease was 

followed in 44 patients. ZAP-70 expression was correlated with selected clinical parameters, 

expression of CD38 molecule, and mutational status of IgVH, respectively. 

Results: Compared to isotypic control approach, MFI method seems to be superior to identify 

patient´s prognosis in terms of “time to treat” period and overall survival of patients. Based on 

these findings, MFI method was only used in combined and multi parameter analyses. Both, 

the period without treatment (p=0.0003), and overall survival (p=0.001) were significantly 

lower in ZAP-70 positive patients compared to ZAP-70 negative patients. Combined ZAP-70 

expression and mutational status of IgVH, we found, that the longest time to treat (p=0.0001) 

and overall survival (p=0.008) revealed patients with ZAP-70 negativity and mutated IgVH 

genes. Combined ZAP-70 expression and CD38 expression, we found, that the longest time to 

treat (p=0.0001) and overall survival (p=0.047) revealed patients with both ZAP-70 and CD38 

negativity. 

If the only expression of ZAP-70 was included in multivariant analysis the threshold 

significance was reached (p=0.053). The only other followed parameter with significant 

prognostic value was the age of patient (p=0.004). 

The significant changes in the expression of ZAP-70 molecule in the natural course of disease 

were found in 15 patients using isotypic control method and in 9 patients using MFI method. 
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Majority of ZAP-70 expression changes into positivity was associated with unmutated IgVH 

status and disease progression or relapse. 

Conclusions: The determination of ZAP-70 expression in CLL B cells was found by us as a 

clinically relevant parameter with adverse predictive value to precise individual risk in CLL 

patients, especially in those patients with the most favourable prognosis. In addition, we 

found that the determination of ZAP-70 molecule is of prognostic value in patients with no 

access to modern molecular genetic prognostic parameters. Our findings, that the changes in 

the expression of ZAP-70 into the positivity in the course of disease, are associated with 

either disease progression or relaps of disease seems to be original. It could be concluded 

from this study that serial ZAP-70 determination could identify CLL patients with progression 

of the disease. 

Keywords: chronic lymphatic leukaemia, ZAP-70, CD38, prognosis  
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3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

3.1 Úvod 

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukemické onemocnění dospělých 

v euroamerické populaci. Celkově představuje 25-30 % všech leukémií. CLL je 

charakterizována hromaděním klonálních fenotypově a morfologicky vyzrálých B lymfocytů 

v periferní krvi, kostní dřeni a v  lymfatických orgánech. Charakteristikou pro CLL je 

extrémní různorodost délky přežití, které sahá od několika měsíců v případě agresivního 

onemocnění, až po více než 25 let v případě indolentní formy. Dosavadní klinické systémy 

určování stádia vzniklé v 70. a 80. letech 20. století nejsou schopny identifikovat nemocné 

diagnostikované v časném stádiu, kteří budou rychle progredovat a mít celkově špatnou 

prognózu onemocnění. Proto se hledají nové prognostické faktory s cílem co nejpřesnějšího 

stanovení individuálního rizika s perspektivou individualizované léčby. 
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3.2 Vývoj B lymfocytů 

B lymfocyty jsou buněčným základem specifické humorální imunity. Po antigenní stimulaci 

zralého B lymfocytu, která musí být ve většině případů doplněna pomocnými signály subsetu 

TH2 lymfocytů, dochází k jeho aktivaci, klonální expanzi a terminální diferenciaci do stádia 

plazmatické buňky. Plazmatické buňky jsou zdrojem protilátek se stejnou specifitou jako 

receptor původního B lymfocytu reagujícího na stimulační antigen (1). 

Vývoj B lymfocytu je možné rozdělit na fázi, která se uskutečňuje bez přítomnosti antigenu, 

na fázi s antigenní stimulací a terminální fázi, která vede ke vzniku plazmatických buněk 

tvořících imunoglobuliny (Ig). B lymfocyty se vyvíjejí v kostní dřeni z progenitorových 

lymfoidních buněk, které se vlivem cytokinů a mezibuněčných kontaktů v mikroprostředí 

kostní dřeně diferencují v B lymfocytární větev. Nejranějším vývojovým stádiem diferenciace 

je stádium pro-B lymfocytu (1). 

Části B-buněčného receptoru (BCR), které mají rozmanité aminokyselinové složení a jsou 

označovány jako variabilní, jsou kódovány genovými oblastmi, označovanými jako 

V (Variability), D (Diversity) a J (Joining). Typ těžkého řetězce je určován z oblasti kódující 

konstantní část označovanou jako C. Náhodné přeskupování genů pro variabilní domény 

imunoglobulinových řetězců umožňuje existenci mimořádně rozmanitého repertoáru BCR a 

následně protilátek odlišujících se specifitou pro antigen. Geny pro lehké (Light, L) řetězce se 

skládají z většího počtu VL, JL genových segmentů a těžké (Heavy, H) řetězce jsou kódovány 

VH, LH a navíc třetím genovým segmentem D. Klíčovou složkou pro uskutečnění přeskupení 

genových segmentů je působení místně specifických rekombináz Rag-1 a Rag-2. 

Rekombinázy identifikují specifické sekvence DNA, lemující každý genový segment a 

zajišťují jejich náhodné vyštěpování (1). 

V lehkých i těžkých řetězcích je diverzita v hypervariabilní oblasti CDR3 (Complementarity 

Dertermining Region 3) výrazně zesílena vkládáním a odstraňováním nukleotidů v oblasti 

mezi D a J genovými segmenty. Nukleotidy jsou vkládány aktivitou enzymu terminální 

deoxynukleotidyltransferázy (Terminal deoxynucleotidyl Transferase, TdT) a odstraňování 

nukleotidů zajišťují exonukleázy. CDR3 sekvence definují specifitu BCR pro většinu 

antigenů a jsou jedinečné pro každý B lymfocyt. Pravděpodobnost existence dvou 

B lymfocytů s identickým BCR je extrémně nízká (2). 

Lymfocyt, který úspěšně prošel přeskupováním genů variabilních částí těžkých řetězců 

(Immunoglobulin Heavy Chain Variable Genes, IgVH) působením rekombinázových enzymů 
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a syntetizuje těžký H řetězec µ, se stává pre-B lymfocytem. Řetězec µ se nemůže spojit 

s lehkým (L) řetězcem, který ještě není přeskupením genů vytvořen. Proto se váže na 

náhradní L-řetězec. Po spojení H-řetězce µ s dimerem signalizačních proteinů Igα-Igβ 

(CD79a, CD79b) je transportován na povrch B lymfocytu. Následuje přeskupování genových 

segmentů kódujících lehký řetězec, který se váže místo náhradního L-řetězce na H-řetězec µ a 

tvoří povrchový IgM. 

Povrchovou expresí IgM se buňka stává nezralým B lymfocytem. Pokud buňka nevytváří 

stabilní kompatibilní imunoglobulin z L a H-řetězců, podlehne programované buněčné smrti - 

apoptóze. Nezralý B lymfocyt prochází selekčními procesy (setkání s „vlastními“ antigenními 

stimuly) zajišťujícími toleranci molekul exprimovaných zdravými buňkami organismu, tedy 

„vlastního“ („self“). Současně exprimuje povrchové imunoglobuliny IgM a IgD a stává se 

naivním zralým B lymfocytem. 

Poté, kdy B lymfocyt vyjádřil kompletní molekulu IgM jako receptor pro antigen na svém 

povrchu, recirkuluje mezi sekundárními lymfatickými tkáněmi a jeho další vyzrávání je 

řízeno přítomností antigenního stimulu. 

Pokud dojde ke styku zralého B lymfocytu s příslušným antigenem na povrchu folikulárních 

dendritických buněk v germinálním centru lymfoidních folikulů pod dohledem T lymfocytů, 

dochází k zahájení intenzivních mutací v segmentu přeskupených genů (somatické 

hypermutace), což vede k dalšímu vzrůstu variability receptoru. Během mutačního procesu 

jsou selektovány B lymfocyty s vysokou afinitou k antigenu. Během terminální diferenciace 

po aktivaci antigenem a po membránových interakcí s T lymfocyty (prostřednictvím interakcí 

mezi molekulami CD40 a CD154/CD40L) v prostředí bohatém na IL-4 dochází k vyštěpování 

rozsáhlých úseků genů kódujících konstantní části H-řetězce. Konstantní segmenty pro IgM a 

IgD jsou nezvratně ztraceny a zůstávají segmenty pro IgG, IgA nebo IgE. To, k jakému 

konkrétnímu přesmyku dojde a jaký izotyp bude buňka produkovat, je regulováno 

cytokinovým prostředím, kostimulačními interakcemi a je označováno jako izotypové 

přepnutí (1). 
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3.3 Vývoj a původ lymfocytů CLL 

Leukémie odvozené z B lymfoidní řady se mohou vyvinout z buněk v jakémkoliv 

diferenciačním stupni. To podmiňuje klinický průběh onemocnění. Malignity ze zralých 

B lymfocytů až na výjimky napodobují stadia normální diferenciace B buněk a mají relativně 

typickou morfologii a imunofenotyp dovolující zařazení do jednotlivých kategorií. Vzhledem 

k povrchové expresi molekul CD5 a IgD na nádorových buňkách CLL, tj. fenotypově zralých 

B lymfocytů, které se ještě v germinálním centru nesetkaly s antigenem, se dlouhou dobu 

předpokládalo, že buňky CLL jsou odvozeny od naivních B lymfocytů s malou proliferační 

aktivitou s původem v folikulární marginální zóně (3). Tento předpoklad byl podpořen 

morfologií buněk CLL ve světelném mikroskopu, kde mají nejčastěji vzhled malých či 

středních zralých lymfocytů s kondenzovaným jaderným chromatinem, což naznačuje 

minimální metabolickou aktivitu. V periferní krvi byla průtokovou cytometrií jen vzácně 

prokázaná přítomnost CLL lymfocytů mimo fázi G0 buněčného cyklu (4). 

Chronická lymfocytární leukémie je prototyp maligního onemocnění charakterizovaného 

porušenou schopností apoptózy vedoucí ke hromadění leukemických B lymfocytů. CLL 

buňky jsou dosud neobjasněným mechanizmem rezistentní k apoptóze indukované Fas 

molekulou (CD95, receptor patřící do rodiny TNF-α, Tumor Necrosis Factor) a zároveň u 

nich převažuje exprese antiapoptických molekul (Bcl-2, Mcl-1).  

Apoptóza je geneticky řízená buněčná smrt, přísně regulovaná v čase a závislá na vzájemných 

interakcích specifických proteinů. Jedná se o proteolytickou degradaci buněčných struktur 

nevyvolávající zánětovou reakci. Na podkladě interakce povrchových receptorů buňky 

s příslušnými ligandy dochází k vnější cestě aktivace apoptózy. Proapoptotické signály jsou 

tedy faktory z vnějšího prostředí. Mezi nejdůležitější vnější spouštěcí mechanizmus apoptózy 

patří navázání ligandu na povrchový receptor z rodiny TNF-α. (TNFR-1, Fas, TRAMP, 

TRAIL-1 a 2). Při aktivaci receptoru Fas dochází ke konformační změně molekul DD (Death 

Domains) vedoucí ke vzniku komplexů molekul FADD (Fas-Associated Death Domains), 

které jsou následně schopné vázat a aktivovat kaspázovou kaskádu vnější cesty. Aktivátory 

vnitřní cesty jsou signály z vnitřního prostředí buňky (metabolické změny, volné radikály, 

působení virů). Nejčastějším spouštěčem vnitřní cesty apoptózy je poškození DNA a následná 

aktivace proteinu p53. Aktivovaný protein p53 spouští transkripci genů pro proapoptické 

proteiny p21, Bax, Apo/Fas-1 a další proteiny indukované proteinem p53 (p53-Inducesd 

Genes, PIGs). PIGs zajišťují tvorbu oxidativního stresu převážně na struktury mitochondrií, 
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tvorbu homopolymerů molekuly Bax (cytoplazmatický protein z rodiny Bcl-2) a aktivaci 

kaspáz (5). 

Důležitou úlohu v regulaci apoptózy hraje řada genů kódujících proapoptotické a 

protiapoptotické proteiny. Nejvýznamnější rodina bcl-2, která zahrnuje jak proapoptotické, 

tak i antiapoptotické proteiny, jejichž vzájemný poměr v buňce rozhoduje o aktivaci apoptické 

dráhy. Antiapoptotické proteiny zahrnují například Bcl-2, Bcl-XL a Mcl-1, proapoptotické 

proteiny představují Bax, Bcl-XS, Bad a další. Změněná exprese Bcl-2 byla nalezena u mnoha 

nádorových onemocnění včetně CLL (6). Podle některých studií je pro osud CLL buňky 

klíčový poměr molekul Bcl-2 a Bax (7). U části pacientů s CLL nesou leukemické buňky 

defekty nádorových supresorových genů p53 a ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated). 

Pacienti s inaktivací p53 mají výrazně agresivnější onemocnění, které špatně reaguje na 

běžnou cytotoxickou terapii a mívá nejhorší prognózu (8). 

V současné době se předpokládá, že lymfocyty CLL jsou odvozeny od zralých, paměťových 

B lymfocytů se zachovalou schopností odpovídat na různé auto/antigenní stimuly. 

Na povrchu fyziologických naivních B lymfocytů není exprimována většina Toll-like 

receptorů (TLR), zatímco na povrchu paměťových B lymfocytů byla zjištěna jejich výrazná 

exprese. Na povrchu CLL buněk byla prokázaná podobná exprese TLR jako u fyziologických 

paměťových B lymfocytů (9, 10). 

Analýzou přeskupených IgVH genů CLL buněk jednotlivých pacientů byly prokázány BCR 

receptory s velmi podobnými IgV oblastmi, naznačující roli auto/antigenů v patogenezi CLL. 

Frekvence jednotlivých V, D, J genových segmentů se u pacientů s CLL významně liší od 

očekávaného složení při náhodném přeskupování genových segmentů, nebo v porovnání 

s B lymfocyty zdravých jedinců (11). U nemocných s CLL se často objevují VH genové 

segmenty 1-69, 3-07, 3-23 nebo 4-34. Somatické mutace IgVH genů CLL buněk se vyskytují 

nejčastěji u pacientů s genovými segmenty IgVH3 a nejméně často mezi pacienty s IgVH1. 

Genové segmenty VH1-69 jsou často zastoupeny u normálních B lymfocytů kódující 

imunoglobuliny reagující s revmatoidním faktorem (12). U některých nemocných byla 

prokázána velmi těsná, často až identická („stereotypní“) homologie CDR3 sekvencí těžkých i 

lehkých řetězců nezávisle na přítomnosti somatických mutací IgVH genů (13). Přibližně u 

8-11 % nemocných s CLL byla prokázaná přítomnost VH3-21. Často se u těchto pacientů 

vyskytují mutované IgVH, přesto je přítomnost VH3-21 spojena s horší prognózou (14-16). 

Preference určitých V segmentů pro těžký řetězec a také spojení některých z nich (VH3-21) 

se špatnou prognózou vedou k názoru, že antigenní selekce může mít vliv na počáteční 

expanzi B lymfocytů (2). Vzhledem k tomu, že u některých pacientů s CLL jsou prokázané 
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autoreaktivní protilátky (17), může mít antigenní selekce vliv nejen na expanzi, ale i 

na průběh a progresi onemocnění (18). 

U chronické lymfocytární leukémie byly dle přítomnosti somatických mutací definovány dva 

podtypy onemocnění. První je odvozen z buněk, u kterých nedošlo k somatickým 

hypermutacím genových v segmentů (U-IgVH, nemutované IgVH geny). Druhý podtyp, 

prognosticky výrazně příznivější, je tvořen lymfocyty, které prošly mutačním procesem 

v germinálním centru lymfoidních foliklů (M-IgVH, mutované IgVH geny). Samostatným 

prognostickým ukazatelem je přítomnost VH3-21 genu, která značí nepříznivou prognózu 

nezávisle na mutačním stavu (14). Fenotypickou analýzou membránových znaků 

exprimovaných na CLL buňkách, byla prokázána zvýšená exprese aktivačních znaků (CD69, 

CD25, CD23) nezávisle na mutačním stavu IgVH. Zároveň byla zachycena snížená exprese 

znaků, které nejsou exprimované při buněčné aktivaci (CD79b, CD22, IgD). Na základě 

těchto výsledků se předpokládá že i CLL buňky s U-IgVH jsou odvozeny od paměťových 

B lymfocytů, tedy antigenně zkušených buněk, které nejspíš také odpovídají na BCR 

antigenní stimulaci, která může být zprostředkována buď antigenem nezávislým na 

T lymfocytech, nebo dosud neznámým stimulačním mechanizmem (19, 20). CLL buňky 

s U-IgVH mají oproti buňkám s M-IgVH kratší telomery a vyšší aktivitu enzymu telomerázy, 

což naznačuje jejich vysokou proliferační aktivitu (21). Anergie CLL buněk může odrážet 

porušenou vazbu signalizačních molekul CD79a/b u nemocných s s M-IgVH geny (11, 22). 

Snížená reaktivnost M-CLL buněk může být také zpoůsobena chronickou expozicí 

exoantigenů či autoantigenů bez přítomnosti kostimulačních molekul (23). 

Biologická podstata různorodosti klinického průběhu CLL zůstává z velké části neobjasněna, 

nejspíše je dána rozdílnou proliferační schopností CLL buněk, rezistencí k apoptóze a 

k protinádorové léčbě. Mezi faktory modulující BCR signalizaci patří přítomnost molekul 

ZAP-70 nebo CD38. Ukazuje se, že CD38 není jen prognostický ukazatel u CLL, ale i 

adhezní molekula a receptor (s ligandem CD31) prodlužujícím přežití maligních lymfocytů. 

Zvýšená exprese molekuly CD38 je spojena s vyšší expresí CXCR4 (receptor pro chemokin 

CXCL12) a tedy s vyšší migrací CLL buněk do sekundárních lymfoidních orgánů (24). 

Molekula ZAP-70 je funkčně spojena se systémem CD38. ZAP-70+/CD38+ lymfocyty mají 

zvýšenou tendenci k migraci do výhodného mikroprostředí po stimulaci CXCL12. Zdá se 

tedy, že v signální dráze CD31/CD38 má ZAP-70 důležitou roli v místě, kde se spojují 

migrační signály zprostředkované CXCR4 a proliferační signály zprostředkované aktivační 

molekulou CD38 aktivační molekulou (25). K aktivaci ZAP-70 vedou také signály 

z B-buněčného receptoru (BCR) po stimulaci auto/antigenem (2, 26). 
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V současnosti se uplatňuje nový náhled na CLL jakožto onemocnění charakterizované 

dynamickou rovnováhou mezi klidovými lymfocyty (odolnými vůči apoptóze) cirkulujícími 

v periferní krvi a proliferujícími prolymfocyty a paraimunoblasty sídlícími ve výhodném 

prostředí lymfatických orgánů a tvořícími proliferační centra (pseudofolikuly) (18). 

Mikroprostředí CLL buněk hraje velkou roli v patogenezi CLL. Má vliv na proliferaci, 

schopnost přežít a hematogenní rozšiřování CLL buněk. Interakce maligních buněk 

s T lymfocyty, stromálními buňkami, „nurse-like“ buňkami, endoteliemi a dendritickými 

buňkami v mikroprostředí kostní dřeně a lymfatických uzlin zajištuje jejich ochranu před 

apoptózou a zvyšuje jejich proliferační schopnost. Významnou roli v interakcích mezi 

lymfocyty CLL a mikroprostředím hrají chemokiny a interakce molekuly CD40 a jejího 

ligandu CD40L (CD154) na T lymfocytech (27). V pseudofolikulech lymfatických uzlin jsou 

proliferující CLL buňky v těsném kontaktu s aktivavovanými CD4 pozitivními T lymfocyty, 

které na svém povrchu exprimují ligand pro CD40. Interakce mezi CD40 pozitivními CLL 

buňkami a CD154 pozitivními T lymfocyty krátkodobě zabraňuje spontání či chemoterapií 

indukované apoptóze a vyvolává uvolňování některých cytokinů (IL-6, IL-10, TNF-α, IL-8) 

(28, 29). 

Stromální buňky zvyšují prostřednictvím sekrece solubilních faktorů schopnost přežití a 

proliferace CLL buněk. Stromální a podpůrné („nurse-like“) buňky secernují chemokin 

CXCL12 (SDF-1, Stromal cell Derived Factor), ligand pro CXC4R, který je exprimován 

většinou cirkulujících CLL buněk. Tato signální dráha hraje zásadní roli při směřování 

maligních buněk do mikroprostředí vhodného k proliferaci (30). Funkční odpověd indukovaná 

CXCL12 je závislá na expresi CXCR4 na CLL buňkách. Tato exprese je výrazně variabilní a 

koreluje s přítomností ZAP-70 a CD38 (31). Deaglio a spol. prokázali, že nejvyšší migrační 

potenciál mají CLL buňky exprimující jak molekulu CD38, tak molekulu ZAP-70 (25). 

Nejenom stromální buňky ale i folikulární dendritické buňky (FDC, Folicular Dendritic Cell), 

vyskytující se také v mikroprostředí lymfatických uzlin, exprimují na svém povrchu adhezivní 

molekulu VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1), která se váže na molekulu CD49d 

(alfa4-integrin, VLA-4), která zajišťuje přilnutí k extracelulárnímu matrix. Molekula CD49d, 

často exprimovaná na povrchu CLL buněk, se váže na VCAM-1 v proliferačních centrech, 

což vede ke zvýšení jejich viability. Exprese molekuly CD49d na CLL buňkách je spojena 

s expresí molekuly CD38 a také s agresivním onemocněním. Molekulární spojitost mezi nimi 

však není objasněna, ale jejich koexprese je provázena expresí genů pro chemokiny CCL3 a 

CCL4 (32). 
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Angiogeneze, tedy novotvorba cév, se podílí na progresi CLL zvýšeným přísunem živin a 

ochranou proti apoptóze (33, 34). Angiogeneze hraje zásadní úlohu v rozvoji a metastázování 

solidních maligních nádorů, zatímco význam angiogeneze u hematologických malignit včetně 

CLL byl prokázán teprve v polovině 90. let (35). Angiogenní procesy u CLL jsou výsledkem 

interakcí maligních buněk zejména s endoteliemi, ale i dalšími buněčnými typy. Lymfocyty 

CLL jsou schopny produkovat širokou paletu pro- i antiangiogenních látek (36). 

Znalost všech těchto interakcí by nám mohla pomoci objasnit rozdílnost klinického průběhu 

onemocnění pacientů s CLL. 
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3.4 Maligní transformace 

Zhoubné nádory jsou v současné době jednou ze tří nejčastějších příčin úmrtí v euroamerické 

populaci. Nádorové onemocnění lze charakterizovat jako neregulovaný růst buněk spojený 

s poruchou kontrolních mechanizmů a alterací buněčné diferenciace. Maligní transformace 

buňky je v současnosti definována jako proces vedoucí v buňce k akumulaci genetických 

poruch, které aktivují buněčné protoonkogeny nebo deaktivují antionkogeny regulující 

buněčné dělení či apoptózu. 

Poškození DNA je způsobeno vlivem rozmanitých endogenních či exogenních faktorů. 

Endogenní příčinou jsou vrozené genetické poruchy. Exogenní faktory lze rozdělit na 

kancerogeny fyzikální, chemické a biologické. 

Za nejvýznamnější z fyzikálních faktorů se považuje ionizující a ultrafialové záření. U 

rentgenologů nevyužívajících ochranné pomůcky byl zjištěný zvýšený výskyt kožních 

karcinomů a leukémií. Mezi prokázané chemické kancerogeny zevního prostředí patří těžké 

kovy, arsen a polycyklické aromatické uhlovodíky. Mezi další faktory uváděné se do 

souvislosti s některými nádory patří aromatické aminy a nitrosaminy (37). 

Je obecně známo, že chronická infekce a zánět jsou významné faktory podílející se na vývoji 

maligních nádorů. Vzhledem k tomu, že v několika typech lidských malignit byla prokázána 

zvýšená aktivace transkripčního faktoru NF-κB (Nuclear Factor κB) předpokládá se, že na 

vývoji a progresi nádoru mají vliv právě ta agens, které tuto signální dráhu dokáží aktivovat. 

Bylo prokázáno, že buňky některých lidských zhoubných nádorů exprimují na svém povrchu 

receptory TLR, které umožňují růst a zvyšují schopnost přežít nádorových buněk. 

Předpokládá se, že bakteriální přítomnost v nádorovém mikroprostředí může podporovat 

nádorovou transformaci a růst. Na druhou stranu existují i práce, které prokazují protektivní 

účinek stimulace TLR-3 zvýšením apoptózy patologických buněk (38). 

Mezi biologické faktory kancerogeneze patří především viry. Viry mohou maligně 

transformovat buňky člověka přímo, např. inzercí virových onkogenů do genomu hostitelské 

buňky, nebo nepřímým mechanizmem, kdy viry indukovaná zánětová reakce vede 

k poškození DNA. Infekční agens mohou také iniciovat nádorové bujení díky svým 

imunosupresivním účinkům. Infekce virem (př. Human Immunodeficiecy Virus, HIV) 

způsobuje utlumení imunologické reaktivity. Mezi viry spojené s nádorovým bujením patří 

například retrovirus HTLV 1 (Human T-Leukemia Virus) hrající významnou roli při vzniku 

některých T-leukémií a lymfomů. Herpesvirům, DNA onkogenním virům, mezi které je řazen 
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EBV (Epstein-Barr Virus), se přičítá význam v etiologii Burkittova lymfomu a 

nazofaryngeálního karcinomu (37). 

Jako onkogeny označujeme geny, které prostřednictvím svých proteinových produktů působí 

transformaci buňky. Buněčné onkogeny (c-onc) vznikají z normálních genů (protoonkogenů), 

které za fyziologických okolností kontrolují růst, proliferaci a diferenciaci buňky. Mutace 

protoonkogenů, které kódují růstové faktory (př. c-sis), vede k jejich abnormální produkci a 

která má za příčinu intenzivní buněčnou proliferaci. Genetická chyba může vzniknout i na 

úrovni genů kódujících receptory pro růstové faktory (př. c-kit, c-erk, c-fms). V nádorových 

buňkách jsou často změněny geny kódující molekuly nitrobuněčných signálních systémů, jako 

jsou procesy fosforylace zajišťované kinázami a defosforylace zajišťovaní fosfatázami. Mezi 

onkogeny řadíme také změněné geny kódující transkripční faktory (př. c-jun, c-myc, c-fos). 

Jedná se o jaderné proteiny vázající se na specifické úseky DNA, které řídí finální etapu 

transdukční kaskády. Za normálních okolností se účastní regulačních mechanizmů proliferace. 

Antionkogeny, tedy nádorové supresorové geny, prostřednictvím svých býlkoviných produktů 

omezují buněčnou transformaci a proliferaci. Jejich porucha má stejně jako porucha onkogenů 

za následek buněčnou transformaci. Produkty antionkogenů se podílejí na kontrole buněčného 

růstu a procesu diferenciace buňky (37). Nejvýznamnějším a nejvíce prozkoumaným 

antionkogenem je protein p53, který je negativním regulátorem přechodu z G1 do S fáze 

buněčného cyklu; dále zvyšuje expresi proteinu Bax, důležitého pro indukci apoptózy. Protein 

p53 je ústřední bariérou proti nádorovému růstu, a je označován jako „strážce genomu“. 

Typické proto je, že gen pro p53 bývá u malignit často poškozen. Pacienti s CLL 

s abnormalitami v genu p53 mají nejagresivnější průběh onemocnění zpravidla nereagující na 

léčbu a nejkratší celkové přežití (8). 
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3.5 Leukemická transformace 

Leukémie je klonální onemocnění vznikající maligní transformací krevní buňky v kterékoliv 

fázi vývoje. Následek poškozeného genomu je produkce velkého počtu krevních buněk 

hromadících se v kostní dřeni i v periferní krvi. Leukemické buňky postrádají fyziologickou 

funkčnost. Podle toho, v jaké fázi vývoje je zastavena proliferace buňky, dělíme leukémie na 

rychle progredující akutní leukémie odvozené od nezralých, blastických buněk a 

lymfoproliferativní onemocnění, odvozená od zralých lymfocytů. Z hlediská původu leukémie 

dělíme na myeloidní a lymfatické (z T- či B-lymfoidní řady). Chronická lymfocytární 

leukémie je lymfoproliferace odvozená od zralých B lymfocytů. Lymfoproliferace ze zralých 

T lymfocytů se dle platné WHO klasifikace nazývá T-buněčná prolymfocytární leukémie 

(T-PLL). 

Klonální evoluce, v onkologii dlouho prokázaná, se u CLL projevuje vznikem nových 

abnormálních genetických aberací v průběhu onemocnění, které mohou mít vliv na progresi 

onemocnění. Typicky jde o nový výskyt del 11q či del 17p, které vznikají u pacientů 

s nemutovanými IgVH geny. U pacientů s mutovanými IgVH geny dochází ke vzniku 

prognosticky příznivých aberací (del 13q) event. ke změně z monoalelické na bialelickou 

del. 13q (35, 39). 

3.6 Nádorové bujení a imunitní odpověď 

Pokud imunitní systém rozpozná molekuly exprimované maligně transformovanými buňkami 

jako cizí antigeny, je pravděpodobné, že takové buňky začne ničit dříve než se vyvinou 

v nádor. Tato teorie „imunitního dohledu“, kterou formuloval v minulém století Paul Ehrlich a 

následně rozvinuli MacFarlane Burnet a Lewis Thomas, je dnes zpochybňována (40). 

Nádorová buňka je odvozena od normální buňky a sdílí s ní většinu povrchových antigenů, 

k nimž byla ustanovena imunologická tolerance. Přesto většina nádorových buněk vystavují 

na svém povrchu mutacemi změněné molekuly, nádorové antigeny. Často jsou ale velmi slabě 

imunogenní. Typickou vlastností nádorů je jejich schopnost destrukčnímu působení 

obranných mechanizmů unikat. 
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3.6.1 Nádorové antigeny 

Velmi zjednodušeně lze nádorové antigeny rozdělit do několika skupin. Jsou to produkty 

mutovaných onkogenů a tumor-supresorových genů, mezi které patří ras, p53 nebo bcl-2. 

Takto změněné proteiny jsou přímo odpovědné za rozvoj malignit. Dále jde o produkty 

dalších mutovaných genů, které nejsou přímo zodpovědné za rozvoj malignit, pouze maligní 

transformaci doprovázejí. Patří mezi ně tzv. tumor-specifické transplantační antigeny (TSTA), 

které se typicky vyskytují u chemicky indukovaných nádorů. Jsou to produkty nemutovaných 

genů, které jsou sice produkovány i normálními tkáněmi, ale v daleko menším množství než 

je tomu u nádorů. Těchto antigenů je v současné době známa celá řada, zejména u lidských 

nádorů (například melanomový antigen, MAGE). Jejich stanovení slouží zejména k zpřesnění 

diagnostiky. Antigeny kódované genomy onkogenních DNA a RNA virů bývají silnými 

nádorovými antigeny a vyvolávají specifickou T lymfocytární imunitní reakci. Není ale zcela 

jisté, zda tato imunitní reakce před onemocněním skutečně chrání. K nejznámějším 

onkogenním DNA virům patří již zmíněný virus Epsteina-Barrové a lidské papilomaviry 

(HPV), které vyvolávají karcinom děložního čípku. 

Mezi nejznámější onkofetální antigeny patří alfa-fetoprotein (AFP) a karcino-embryonální 

antigen (CEA). Jsou to bílkoviny, které jsou produkovány hlavně během embryonálního 

života a u dospělých se objevují ve zvýšeném množství jen v souvislosti s patologickými 

stavy, nádory nebo i nespecifickými záněty. 

Tkáňově specifické diferenciační antigeny jsou přítomny v tkáni, z které nádory vznikly. Jsou 

ideálními cíli pro imunoterapii monoklonálními protilátkami. Mezi takové antigeny patří 

například CD10, diferenciační antigen pro cALL (common Acute Lymphoblastic Leukemia). 

Pro cílenou destrukcí B lymfocytů se používá monoklonální protilátky proti povrchovému 

proteinu CD20 (rituximab, ofatumumab), jejichž hlavní indikace je kromě systémových 

autoimunitních chorob destrukce maligních lymfocytů odvozených z B buněk (37, 41). 

3.6.2 Efektorové mechanizmy 

Na základě současných poznatků byla rozšířena původní koncepce fungování imunity, která 

v klasické podobě rozlišuje mezi „vlastním“, které toleruje a „cizím“, na které reaguje. Tato 

koncepce je dále neudržitelná, protože v sobě zahrnuje protichůdné paradoxy. Vždyť i vlastní 

struktury musí být určitým způsobem reflektovány imunitním systémem. V rámci „cizího“ je 

zřejmé, že v modelu infekce je třeba odlišit přinejmenším mezi patogenními mikroorganismy, 

na které musí být zahájena obranná zánětová reakce, od mikroorganismů člověku 
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bezprostředně neškodným, jakými jsou mikroorganismy vyskytující se v okolním prostředí, 

na které není imunitní odpověď potřebná. Konečně třetí skupinou jsou mikroorganismy, které 

komplexně označujeme jako fyziologická mikroflóra. Tyto mikroorganismy jsou pro člověka 

zásadně prospěšné a imunitní systém na ně za normálních okolností nesmí reagovat. Pokud 

bychom lpěli na klasické koncepci odlišení mezi „cizím“ a „vlastním“, pak všechny 

mikroorganismy jsou hodnoceny jako „cizí“ a byla by na ně zahájena reakce. Tato představa 

je samozřejmě nepřijatelná. Řešení přinesla nová koncepce, která doplňuje klasickou 

koncepci a výrazně ji obohacuje. Ukazuje se totiž, že fylogeneticky starší větev imunitní 

soustavy člověka, tzv. vrozená imunita, má hluboké kořeny. Některé receptory na buňkách 

vrozené imunity člověka jsou velmi podobné, až identické receptorům vyjádřeným na 

„imunocytech“ Drosophila melanogaster. Velmi podobné jsou i nitrobuněčné signální dráhy, 

které vedou ke vzniku prozánětových aktivit jako komplexní obranné reakce organismu. 

Buněčné elementy vrozené imunity, ale ve větší či menší míře veškeré buněčné elementy těla, 

zvláště lokalizované na strategických rozmezích (epitel, endotel), nesou na svém povrchu 

nebo mají umístěny nitrobuněčně signální molekuly, které označujeme jako dozorové 

receptory často označované jako PRR (PRR, Pattern Recognition Receptors). Prostřednictvím 

dozorových receptorů buněčné elementy člověka odlišují mezi „bezpečnými“ („safe“) a 

„nebezpečnými“ („danger“) molekulovými vzory. Obecně jsou za „bezpečné“ molekulové 

vzory označovány ty struktury, které bezprostředně nebo v důsledku nejsou schopny narušit 

homeostázu člověka. V kontrastu tj. jako „nebezpečné“ jsou označovány ty molekuly, které 

charakterizují situaci, při které může dojít k narušení homeostázy člověka. Hlavním úkolem 

PRR je okamžitá odpověď monocytů a dendritických buněk na přítomnost infekce a propojení 

přirozené a specifické imunitní odpovědi (42, 43). 

PPR jsou strukturně děleny do několika rodin makromolekul. Do rodiny kolektinů patří 

například lektin vázající manózu (MBL), který umožňuje lektinovou cestu aktivace 

komplementového systému. Solubilními složkami PPR jsou bílkoviny patřící do rodiny 

pentraxinů. Nejznámější pentraxin je C-reaktivní protein (CRP) který aktivuje komplement 

klasickou cestou přes podjednotku C1q. V současnosti bylo popsáno 10 receptorů patřících do 

rodiny TLR, které na svůj povrch váží nebezpečné molekulové vzory převážně mikrobiální 

produkty Gram-negativních i pozitivních baktérií, mykobaktérií, fungální agens, ale i virové 

RNA a DNA. Na TLR-2 se váží peptidoglykan, kyselina lipoteichoová, lipopeptidy a 

lipoarabinomanan. Lipopolysacharid a stresové bílkoviny hsp60 se váží na TLR-4. Jako 

receptor pro sekvence CpG (úseky bakteriální DNA bohaté na cytosin a guanin ) bakteriální 
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DNA slouží TLR-9. Ve spolupráci s BCR se TLR-7 a TLR-9 podílejí na imunitní odpovědi 

proti autoantigenům (38). 

Receptory TLR po interakci s ligandy polymerizují nebo vytváří heterodimery s jinými TLR 

receptory a dochází k aktivaci nitrobuněčných signálních drah vedoucích k aktivaci NF-κB a 

stimulaci transkripce genů prozánětových cytokinů, chemokinů, růstových faktorů a 

kostimulačních molekul. Dochází k poskytnutí kostimulačních signálů, které podporují 

vyzrávání, proliferaci a protilátkovou produkci B lymfocytů a indukují aktivaci a proliferaci 

specifických T lymfocytů (38) (44). 

Rozhodující pro rozvoj specifické, buňkami zprostředkované imunity je návaznost na imunitu 

vrozenou. T lymfocyty rozpoznávají pouze antigeny, které byly zpracovány na antigen-

prezentujících buňkách (APC). Antigen je po vazbě na HLA (HLA, Human Leukocyte 

Antigens) I. nebo II. třídy předložen T lymfocytu. V přítomnosti kostimulačních signálů 

dochází k množení a aktivaci specifických cytotoxických (CD8+) / pomocných (CD4+) 

lymfocytů. Na rozdíl od pomocných T lymfocytů mohou cytotoxické T lymfocyty přímo 

rozpoznávat a zabíjet nádorové cílové buňky, které na svém povrchu exprimují HLA 

molekuly I. třídy. Většina nádorových buněk nevzniká z APC, a tak neexprimují molekuly 

HLA II. t řídy. Specifická protinádorová reakce CD4+ pomocných buněk je navozena tak, že 

materiál nádorové buňky je nejdříve internalizován hostitelskými APC, které zpracují 

nádorové antigeny a vystaví je na svém povrchu pomocí HLA molekul II. třídy. APC také 

exprimují HLA I. třídy, které pomocí zkřížené prezentace překládají internalizované nádorové 

antigeny pomocným CD4+ T lymfocytům. Vzhledem k tomu, že pouze malá část nádorových 

buněk exprimuje spolu s HLA molekulami I. třídy také kostimulační molekuly, je účinná 

odpověď CD8+ T lymfocytů závislá na reakci pomocných T lymfocytů s HLA molekulami 

II. třídy poskytujících potřebné pomocné faktory k aktivaci a proliferaci CD8+ T lymfocytů 

(41). 

Leukemické CLL buňky jsou velmi málo imunogenní, tzn. nejsou schopné efektivní antigenní 

prezentace specifickým T lymfocytům. Stejně jako normální B lymfocyty, tak i CLL buňky 

exprimují na svém povrchu TLR-7 a TLR-9 receptory. Po navázání jejich ligandů dochází 

k proliferaci a zvýšené expresi kostimulačních molekul a k produkci prozánětlivých působků. 

CLL buňky se tedy stávají více imunogenní pro specifické cytotoxické T lymfocyty (45). 

Aktivované pomocné T lymfocyty produkují cytokiny interleukin-2 (IL-2) a interferon-γ 

(INF-γ), odpovědné za klonální expanzi subpopulací T lymfocytů, včetně cytotoxických, 

aktivaci makrofágů, přirozených zabíječů (NK) i B lymfocytů. Cytotoxické CD8+ 
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T lymfocyty jsou terminální efektorové buňky odpovědné za specifickou destrukci nádorové 

buňky přímým rozrušováním jejich membrány a jádra (44). 

NK buňky používají k zabíjení buněk stejné lytické mechanismy jako cytotoxické 

T lymfocyty. Cytotoxická aktivita NK buněk může být zvýšena cytokiny IL-2 a INF-γ 

produkovaných pomocnými T lymfocyty. Rozpoznáním HLA molekul I. třídy na povrchu 

cílové buňky nedochází k aktivaci lytických mechanizmů NK buněk, ale naopak k jejich 

inhibici. NK buňky aktivuje snížená nebo změněná exprese HLA molekul I. třídy, která je 

běžným znakem nádorově změněných buněk. Téměř všechny NK buňky nesou na svém 

povrchu nízkoafinní receptor pro Fc fragmenty IgG. Jeho pomocí mohou NK buňky 

identifikovat a usmrcovat nádorové buňky s navázanými protilátkami. Lidské nádory mohou 

vyvolat protilátkovou odpověď proti antigenům asociovaných s nádorem. Indukují 

cytotoxické působení vazbou a aktivací komplementu a zejména již zmíněnou, na protilátce 

závislou cytotoxicitu NK buněk. 

Supresorová aktivita odpovědná za potlačování specifických protinádorových reakcí je 

připisována regulačním T lymfocytům. Jedná se o heterogenní populaci T lymfocytů, která 

zajišťuje udržení periferní tolerance k vlastním antigenům. Na svém povrchu nesou 

autoreaktivní receptor T-buněčný receptor (TCR), ale vlastní tkáň nejen nenapadají, ale 

naopak potlačují efektorové buňky, které by mohly způsobit autoimunitní reakci, produkcí 

inhibičních cytokinů interleukin-10 (IL-10), a Transforming Growth Factor-β (TGF-β). 

Kromě přirozených v thymu vzniklých regulačních T lymfocytů, existují ještě na periferii 

indukované regulační T lymfocyty. Právě tyto buňky představují závažnou překážku při 

eliminaci nádorových buněk (41, 46). 

3.6.3 Příčiny selhání efektorových mechanizmů imunity 

Přes existenci všech protinádorových mechanismů buněčné i protilátkové imunity dochází i u 

imunokompetentních jedinců ke vzniku a růstu zhoubného nádoru. Existuje několik možností, 

jak nádory unikají buňkám imunitního systému. Nádorové buňky na svém povrchu často 

neexprimují HLA molekuly I., II. třídy ani adhezní a kostimulační molekuly. Nedochází tak 

k přímé aktivaci CD4+ T lymfocytů. Naopak prezentace antigenů v nepřítomnosti 

kostimulačních molekul může vést k navození periferní tolerance. Nádorově změněné buňky 

mohou produkovat látky, které přímo potlačují protinádorovou imunitu. IL-10 a TGF-β 

inhibují proliferaci lymfocytů a makrofágů. Nadměrné uvolňování antigenu může zabránit 

cytotoxické reakci vazbou antigenu na TcR T lymfocytů, čímž dochází k jejich oslepení. Před 
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imunitním systémem mohou být chráněni glykokalyxem na svém povrchu. Často také 

indukují apoptózu buněk imunitního systému pomocí Fas receptoru a jeho ligandu, který je 

exprimován na lymfoidních i myeloidních buňkách. Takové nádory se chovají jako 

imunologicky „privilegovaná“ místa (37). 



27 

3.7 Chronická lymfocytární leukémie 

3.7.1 Historické poznámky 

Pravděpodobně první případy leukémie byly v lékařské literatuře popsány v roce 1845 

Johnem Bennettem a Rudolfem Wirchowem, který také jako první název leukémie (řecky bílá 

krev), v roce 1847 použil. Klinické aspekty a přirozený průběh chronické lymfocytární 

leukémie byly detailně popsány až ve 20. století Georgem Minotem a Raphaelem Isaacsem 

(47). V roce 1966 popsal Galton dva typy CLL – proliferativní, rychle progredující, a stabilní 

typ, s příznivou prognózou (48). Koncem 60. let popsali Galton a William Dameshek buňky 

CLL jako zralé, dlouho žijící a funkčně nekompetentní lymfocyty (49). Že se jedná o 

B lymfocyty, bylo prokázáno až nálezem imunoglobulinů v roce 1972 (50). Tři roky poté 

popsal Kanti Rai a spol. prognostické rozdělení nemocných s CLL na klinická stádia a 

následně vypracoval obdobný systém Binet a spol. Tyto systémy stagingu jsou aktuální i 

v dnešní době (51, 52). Postupně byly objevovány jednotlivé cytogenetické aberace. Gahrton 

a spol. objevili v roce 1979 trisomii 12., v roce 1987 Fitchett a kol. deleci 13q14 (53, 54). 

Imunofenotyp CLL buněk byl popsán Caligaris-Cappiem a spol v roce 1982 (55). Lens a spol. 

popsali prognostický význam genu p53 (56). Následoval objev prognostického významu 

mutačního stavu genu pro těžký řetězec imunoglobulinů a proteinů CD38 a ZAP-70 (57-59). 

3.7.2 Úvod 

Chronická lymfocytární leukémie patří mezi indolentní lymfoproliferativní onemocnění, jehož 

podstatou je hromadění klonálních, maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů 

s charakteristickým imunofenotypem v kostní dřeni, v periferní krvi nebo sekundárních 

lymfatických orgánech. Postupný nárůst leukemického klonu je způsoben nejen proliferací, 

ale zásadní význam hraje také porucha apoptózy. Patologické lymfocyty se vyznačují 

charakteristickou expresí povrchových znaků: CD5, CD19, CD23. CD79b znak spojený 

s BCR je většinou nepřítomný nebo jen mírně vyjádřený. Charakteristická je také přítomnost 

znaku CD20, který je často vyjádřen v nízké hustotě narozdíl od ostatních 

lymfoproliferativních onemocnění z B lymfocytů. Typická je také nízká exprese povrchových 

imunoglobulinů IgM a IgD. Patologické buňky CLL neexprimují na povrchu znaky CD22 a 

FMC7 (60, 61). 
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Jak již bylo řečeno, prognóza jednotlivých případů je značně variabilní. Dosud nebylo 

prokázáno, že by zahájení léčby u nemocných v časném stádiu onemocnění mělo pozitivní 

přínos. Proto se léčba zahajuje jen v případě progrese onemocnění (62). Určení 

prognostických znaků je zásadní k možnosti předpovědět přirozený průběh nemoci – odlišení 

pacientů s vysoce s nepříznivou prognózou a tím uzpůsobenou léčbou. Proto se stále hledají 

nové prognostické ukazatele, které by umožnily co nejpřesnějši stanovit prognózu u 

individuálního nemocného. V léčebné strategii došlo v posledních 10 letech k zásadnímu 

obratu od paliativní chemoterapie představované zejména chlorambucilem. Fludarabin a další 

purinová analoga v kombinaci s alkylačními cytostatiky, ev. monoklonálními protilátkami 

(rituximab a alemtuzumab) jsou schopné navodit nejen kompletní hematologickou, ale i 

molekulární remisi. Nadále je však CLL považována za nevyléčitelné onemocnění, pouze 

alogenní transplantace má u části nemocných zřejmě kurativní potenciál (63). 

3.7.3 Epidemiologie CLL 

CLL je nejčastějším leukemickým onemocnění dospělých v euroamerické populaci. CLL má 

průměrnou incidenci kolem 3/100 000, avšak výrazně stoupající s věkem (64). Postihuje 

častěji muže než ženy v poměru 1,8:1. Průměrný věk v době diagnózy je mezi 65-70 lety. 

V poslední době však klesá díky náhodnému záchytu CLL u asymptomatických jedinců při 

častějším rutinním vyšetřování krevního obrazu. Pokud je CLL diagnostikována u pacientů 

mladších 40 let, je vždy nutná pečlivá diferenciální diagnóza a vyloučení jiné 

lymfoproliferace. Ze všech leukémií jeví CLL nejčastější familiární výskyt, kdy je riziko 

vzniku CLL v 1. příbuzenské linii 7x vyšší než v běžné populaci (65). Etiologie onemocnění 

je neznámá. Incidence CLL je vyšší u pracovníků v zemědělství a u lidí, kteří přichází do 

kontaktu s azbestem a chemickými rozpouštědly (66). Výskyt CLL není zvýšen u lidí 

vystavených radioaktivnímu záření, nebo působení benzenu, benzínu, nafty ani alkylačních 

cytostatik (66, 67). Nebyla prokázána ani souvislost s virovými infekcemi. Díky prokázané 

selektivní roli antigenů v patogenezi CLL se předpokládá, že transformace B lymfocytů 

v leukemické CLL buňky je spojená s opakovanými antigenními stimuly buněčnou 

signalizací, DNA replikací, a klonální expanzí. Opakované buněčné dělení může mít za 

následek vznik a hromadění DNA abnormit, které mohou vést k leukemické transformaci. 

Jako antigeny stimulující B lymfocyty mohou působit jak exoantigeny, tak autoantigeny. 

Postupný vzrůst počtu lymfocytů je způsoben nejen nekontrolovatelnou klonální proliferací, 

ale také poruchou jejich zániku. 
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3.7.4 Klinický obraz a průběh onemocnění 

Klinický průběh onemocnění u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií je značně 

různorodý. Někteří pacienti mají progresivní onemocnění vyžadující léčebný zásah během 

krátké doby od stanovení diagnózy nebo již v době diagnózy. Jiní mají indolentní, 

bezpříznakový průběh onemocnění nevyžadující léčbu řadu let. Mezi nejčastěji se vyskytující 

příznaky patří generalizované zvětšení uzlin a splenomegalie. V pokročilých stádiích dochází 

k selhání krvetvorby v důsledku masivní infiltrace kostní dřeně a rozvíjí se anémie 

s anemickým syndromem a/nebo trombocytopénie s krvácivými příznaky. Vzácněji se může 

objevit infiltrace nelymfatických orgánů. Systémové příznaky se objevují zpravidla při větší 

nádorové mase; jedná se o neinfekční horečky, výrazné noční pocení, hubnutí či únavu (68). 

3.7.5 Komplikace CLL 

Nejčastější komplikace spojené s CLL jsou infekce, které jsou podmíněné komplexní 

poruchou imunity: hypogamaglobulinémii a produkcí cytokinu TGF-β maligními lymfocyty. 

Tento cytokin inhibuje proliferaci lymfocytů. Vzhledem k přibývající mase patologických 

B buněk klesá počet a aktivita T lymfocytů, NK buněk, ale i absolutní počet neutrofilů. 

Následkem je snížená obranyschopnost, ke které mohou významně přispět i razantní léčebné 

postupy (použití fludarabinu, alemtuzumabu či provedení alogenní transplantace krvetvorby). 

Nemocní mohou trpět nejrůznějšími závažnými infekcemi – nejen bakteriálními, ale 

vzhledem k imunosupresi také oportunními infekcemi virovými (zejména Herpes viry - 

Herpes simplex a Herpes zoster, cytomegalová infekce), fungálními (aspergilóza, kandidóza, 

Pneumocystis jiroveci), protozoárními a dalšími (69). Díky celkovému snížení buněčné 

imunity jsou pacienti s CLL ohroženi také sekundárními malignitami. Poměrně často se 

vyskytují autoimunitní projevy, zejména autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) a 

autoimunitní trombocytopénie. Léčí se podáváním kortikoidů ve vysokých dávkách. Přibližně 

u 3-10 % nemocných dochází k transformaci CLL do agresivnější lymfoproliferace 

(Richterův syndrom), nejčastěji difúzního velkobuněčného lymfomu (70). 
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3.7.6 Diagnóza CLL 

Pro diagnózu CLL je nutno splnit mezinárodně přijatá kritéria dle NCI-WG (National Cancer 

Institute Sponsored Working Group on Chronic Lymphocytic Leukemia) z roku 2008. Díky 

možnosti imunofenotypizačního průkazu maligního klonu v periferní krvi není pro stanovení 

diagnózy nutná aspirace, či biopsie kostní dřeně ani histologický průkaz onemocnění 

v lymfatických uzlinách. Mezi diagnostická kritéria patří absolutní počet morfologicky 

zralých B-lymfocytů v periferní krvi ≥ 5.109/l (71). Většina lymfocytů musí morfologicky 

odpovídat malým, zralým lymfocytům. Morfologicky atypických lymfocytů (větší lymfocyty 

s naštíplým jádrem, či prolymfocyty) musí být do 55 %. Přítomnost více než 55 % 

prolymfocytů svědčí pro B-prolymfocytární leukémii. Typické CLL buňky by měly splňovat 

imunofenotyp CD5+, CD19+, CD20+dim, CD23+ a slabou expresi povrchového 

imunoglobulinu nejčastěji IgM (Obr.1). Pro buňky CLL je typická přítomnost povrchového 

imunoglobulinu s nízkou expresí a společné znaky B lymfocytární řady: CD19, CD20. Znak 

CD20 patologické buňky exprimují ve výrazně nižší hustotě než fyziologické B lymfocyty 

nebo B lymfocyty ostatních lymfoproliferativních onemocnění (Obr.2). Pro patologické 

buňky CLL je charakteristická přítomnost antigenu CD5, který se fyziologicky nachází na 

povrchu T lymfocytů. Patologicky je vyjádřen kromě CLL buněk i na buňkách lymfomu 

z plášťové zóny (mantle cell lymphoma) (71). 
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Obr.1: Typický fenotyp CLL bun ěk. Zelená barva představuje klon CLL buněk s typickou 

koexpresí molekul CD5 a CD19. Červená barva představuje fyziologické T lymfocyty 

(CD5+CD19-) a B lymfocyty (CD5-CD19+). Buňky jsou zobrazeny z lymfocytární oblasti 

dle forward scatteru a side scatteru (FS a SS). 

 

Dalším charakteristickým znakem CLL buňky je pozitivita molekuly CD23, nízkoafinního 

receptoru pro Fc fragmenty IgE (Obr.2). 

 

 

Obr.2: Typický fenotyp CLL bun ěk. Na levém scattergramu zobrazena exprese molekuly 

CD23 na buňkách CLL. V pravo pak snížená exprese molekuly CD20 na buňkách CLL. 

Buňky jsou zobrazeny z oblasti CD19/CD5 dvojitě pozitivních buněk. 
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Antigen FMC7, který se často vyskytuje na různých typech B lymfoproliferativních 

onemocnění, se na buňkách CLL se vyskytuje vzácně (Obr.3). Stejně tak buňky CLL 

zpravidla neexprimují molekulu CD79b (Obr.3) (71). 

 

 

Obr.3: Exprese molekuly CD79b (vlevo) a FMC7 (vpravo) na buňkách CLL. Buňky jsou 

zobrazeny z oblasti CD19/CD5 dvojitě pozitivních buněk. 

 

Jelikož CLL buňky neexprimují žádný výhradně specifický znak, je imunofenotypizační 

analýza založena na skórovacím systému hodnocení exprese pěti znaků na CLL buňkách 

(Tab.1) (72). 

 

Znak 1 bod žádný bod 
Exprese Exprese 

sIg (IgM) Slabá Silná 
CD5 Pozitivita Negativita 
CD23 Pozitivita Negativita 
CD79b Slabá Pozitivita 
FMC7 Negativita Pozitivita 

Tab.1: Skórovací systém pro diagnózu CLL. Pro potvrzení diagnózy CLL by mělo být 

dosaženo skóre 3-5. Skóre 1-2 vede diagnózu směrem k jinému B-lymfoproliferativnímu 

onemocnění. 



33 

V diferenciální diagnóze je nutno odlišit jiné typy leukémií či leukemizovaných 

lymfoproliferací, což lze především metodou průtokové cytometrie. Některé virové infekce 

(EBV, CMV) mohou způsobit reaktivní vzestup počtu lymfocytů až na hodnoty shodné 

s počínající formou CLL. Reaktivní vzestup lymfocytů u virových infekcí se týká především 

cytotoxických CD8+ T lymfocytů, které exprimují na svém povrchu znak CD3, CD8, CD5, 

CD38 ale neexprimují žádný znak B řady. Na základě typického imunofenotypizačního 

profilu maligních lymfocytů CLL lze většinou velmi dobře odlišit ostatní lymfoidní malignity. 

Velmi důležité je při výrazné lymfadenopatii a rychlé progresi onemocnění vyloučit lymfom 

z plášťových buněk - vysoce agresivní lymfoproliferace, u které je nutná časná agresivní 

léčba. Tento typ lymfoproliferace sice exprimuje na svém povrchu některé znaky typické pro 

CLL (CD19, CD5), ale zároveň také exprimuje znak FMC7 a CD79b. Na rozdíl od CLL 

lymfomové B buňky exprimují na svém povrchu ve vysoké denzitě znak CD20 i povrchový 

imunoglobulin. Lymfom z plášťových buněk lze také prokázat translokací (11;14), (q13;q32) 

metodou FISH, která je efektivnější než dříve používaný průkaz cyklinu D průtokovou 

cytometrií. Průkaz transformace CLL pomocí průtokové cytometrie bývá obtížný. Při 

prolymfocytární transformaci si leukemické buňky většinou ponechávají základní 

imunofenotyp, mění se jen intenzita jejich exprese. Prolymfocytární leukémii odlišíme 

cytologicky, průkazem více jak 55% prolymfocytů v periferní krvi (71). 

3.7.7 Léčba CLL 

Randomizované studie provedené v 90. letech 20. století s použitím alkylačních látek 

neprokázaly, že by okamžité zahájení léčby u nemocných v časném stádiu CLL přineslo 

pozitivní efekt. Výsledky klinických studií testujících razantní léčbu na bázi purinových 

analog u nemocných v časných stádiích, ale s kombinací nepříznivých prognostických faktorů 

dosud nejsou k dispozici. V běžné praxi proto nadále platí, že u nemocných bez klinických 

příznaků a v klinickém stádium A dle Bineta nebo 0 dle Raie je nejvhodnější možností pouze 

pečlivé sledování – strategie „watch and wait“. Intermediární stádia (Binet B/Rai I-II) jsou 

indikována k léčbě jen tehdy, pokud nemoc výrazně progreduje anebo pokud jsou přítomny 

výrazné B-symptomy (horečka, pocení, váhový úbytek). Samotná leukocytóza není indikací 

k zahájení léčby. Obecně přijímanou indikací k zahájení léčby CLL je pokročilé stádium 

onemocnění charakterizované anémií a/nebo trombocytopenií (Binet C, Rai III-IV). 

Léčba CLL zaznamenala v posledních 20 letech obrovský pokrok. Ještě v 90. letech 20. století 

byl lékem první volby chlorambucil, alkylační cytostatikum umožňující zpravidla pouze 
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dosažení krátkodobé remise. Razantní kombinované režimy chemoimunoterapie obsahující 

fludarabin či jiná purinová analoga v kombinaci s alkylačními cytostatiky, a monoklonálními 

protilátkami nyní dominují léčbě mladších nemocných, vzhledem k tomu, že jsou schopné 

navodit nejen kompletní hematologickou, ale často i molekulární remisi, prodloužit období 

bez progrese a dokonce celkové přežití (73). 

Alkylační látky 

Chlorambucil je jedno z nejstarších cytostatik využívaných v léčbě CLL. Chlorambucil 

zůstává, vzhledem k perorálnímu podání a nízké toxicitě, léčbou volby u starších či závažně 

polymorbidních pacientů. Účinost léčby v klasickém dávkování (0,1mg/kg/den kontinuálně) 

je nízká. Vyšší účinost mají vysokodávkované režimy, ale mají také vyšší toxicitu. I tak se 

ovšem celková odpověď pohybuje kolem 60-70 % a kompletní remise jsou vzácné. 

V současné době jsou před kontinuálním podáváním upřednostňována pulzní schémata, která 

jsou účinější a mají nižší výskyt sekundárních myelodysplázií (74). 

Léčebný účinek cyklofosfamidu je stejný jako u chlorambucilu, s relativně vysokým počtem 

odpovědí, ale se zanedbatelným počtem kompletních remisí (75). Cyklofosfamid v 

monoterapii je využíván u pacientů, kteří špatně snáší léčbu chlorambucilem a u pacientů 

s autoimunitními komplikacemi (76). 

Použití polychemoterapeutických režimů (cyklofosfamid, vinkristin, prednison – COP nebo 

cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednison – CHOP) přineslo zvýšení léčebné 

odpovědi, ale neprodloužilo celkové přežití. Proto se v současné době využívají spíše 

výjimečně (74). 

Purinová analoga 

Mechanizmus účinku purinových analog, tj. adenosinových antimetabolitů, je blokování 

adenosin deaminázy a DNA polymerázy s následnou poruchou reparace DNA vedoucí k 

apoptóze maligních lymfocytů. Díky hematologické cytotoxicitě purinových analog 

(neutropenie a lymfopenie) a výrazným lymfopeniím postihujím B- i T-řadu je zvýšené riziko 

oportunních infekcí. Proto je vhodné zejména u starších či výrazněji předléčených nemocných 

zvážit antimikrobní profylaxi. Mezi další nežádoucí účinky fludarabinu patří riziko 

autoimunitní hemolýzy nebo trombocytopénie – ty se však výrazně snižují současným 

podáváním cyklofosfamidu a rituximabu. Fludarabin byl nejprve podáván v monoterapii 

rezistentní choroby, později byl vyzkoušen v kombinaci s cyklofosfamidem. Celková léčebná 

odpověď a přežití bez progrese jsou vyšší u nemocných léčených fludarabinem v monoterapii 
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ve srovnání s chlorambucilem či režimem ChOP. Vyšší účinnost nabízí kombinace 

fludarabinu s cyklofosfamidem (FC), která dosahuje 70-90% odpovědi a 17-50% kompletních 

remisí. Ve třech randomizovaných studiích byly potvrzeny vyšší celkové odpovědi a kopletní 

remise i prodloužení doby bez progrese vůči fludarabinu v monoterapii (77). Do zavedení 

chemoimunoterapie byl režim FC pokládán za léčbu 1. volby. 

Monoklonální protilátky 

Mechanizmy cytotoxického působení monoklonálních protilátek jsou založeny na aktivaci 

komplementu a na protilátce závislé cytotoxicitě (ADCC) pomocí vazby na Fc receptor. 

Rituximab, chimérická myší monoklonální protilátka anti-CD20, již prokázala významnou 

účinnost v léčbě řady ne-Hodgkinových lymfomů. Vzhledem ke snížené expresi znaku CD20 

na lymfocytech CLL a přítomnosti solubilního CD20 v plazmě, není monoterapie 

rituximabem ve standardní dávce příliš účinná. Rituximab však zvyšuje efektivitu cytostatické 

terapie. V současnosti nejúčinnějším léčebným schématem u CLL je kombinace fludarabin, 

cyklofosfamid, rituximab – FCR, která prokázala ve dvou rozsáhlých randomizovaných 

studiích vyšší účinnost v porovnání s režimem FC; v 1. linii bylo dokonce historicky poprvé 

dosaženo významného prodloužení celkového přežití (78, 79). 

Alemtuzumab, humanizovaná potkaní protilátka anti-CD52, představuje kvalitativní posun 

v léčbě refrakterní CLL. Protože se antigen CD52 se vyskytuje jen na B lymfocytech, 

T lymfocytech, monocytech a makrofázích, nedochází po podání alemtuzumabu k poškození 

kmenových buněk. V důsledku dlouhodobé a těžké deplece B i T lymfocytů musí nemocní, 

pro vysoké riziko oportunních infekcí užívat kombinovanou antimikrobní profylaxi a během 

léčby musí být monitorováni na přítomnost CMV pomocí polymerázové řetězové reakce 

(PCR). Alemtuzumab je nejúčinnější v monoterapii refrakterní choroby po selhání 

chemoterapie fludarabinem. Alemtuzumab vykazuje vyšší účinnost i u pacientů s vysoce 

rizikovými genetickými ukazateli, jako jsou delece 17p. Speciální indikací je eliminace 

minimální reziduální choroby po indukční léčbě fludarabinovým režimem, zatím ovšem 

prováděné pouze v rámci klinických studiích. Kombinované podávání alemtuzumabu s jinými 

léky bylo dosud testováno na malých souborech pacientů (79). 

Nová léčiva 

Ofatumumab, humánní protilátka anti-CD20, rozeznává jiný epitop molekuly CD20 než 

rituximab (80). V porovnání s rituximabem vykazuje podobnou na protilátce závislou 

cytotoxicitu, ale výraznější cytotoxicitu závislou na komplementu (81). Na základě velké 
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studie fáze II byl ofatumumab schválen v USA pro léčbu CLL refrakterní na fludarabin i 

elemtuzumab.  

GA-101 (obinutuzumab) je třetí generace monoklonální protilátky anti-CD20. Jde o 

humanizovanou protilátku II. typu, která vykazuje in vitro v porovnání s rituximabem vyšší 

ADCC a přímou toxicitu (79). Tyto klinické studie právě probíhají. 

Jsou očekávány výsledky randomizované studie testující chimérickou monoklonální 

protilátku anti-CD23 (lumiliximab) v kombinaci s FCR (78). V in vitro testech prokázal 

lumiliximab schopnost indukovat apoptózu lymfoidních buněk. Thalidomid a lenalidomid 

jsou imunomodulační léčiva, jejichž přesný mechanizmus účinku je mnohostranný, zejména 

zasahující do signálních drah mikroprostředí kostní dřeně. Lenalidomid vykazuje vyšší 

imunomodulační aktivitu než thalidomid, problémem však zůstává poměrně závažná 

hematologická toxicita (82). 

Bendamustin je molekula s kombinovanými vlastnostmi alkylační látky a purinového analoga. 

Za její protinádorový účinek zřejmě zodpovídá její heterocyklický benzimidazolový kruh. 

Nejedná se o nový lék (byl vyvinut již v 60. letech 20. století v NDR), nové je však použití v 

léčbě CLL. Jelikož bendamustin prokázal významně vyšší celkové přežití i dobu bez léčby u 

nemocných s dosud neléčenou CLL v porovnání se chlorambucilem, byl v r. 2008 schválen 

americkou FDA pro léčbu CLL v 1. linii (83, 84). 

Vysokodávkované kortikoidy se využívají zejména u nemocných refrakterních na fludarabin, 

kteří často mají porušenou signální dráhu proteinu p53. Vysokodávkované kortikoidy dle 

in vitro testů působí nezávisle na dráze p53 (85). Britští autoři podávali těžce předléčeným 

pacientům vysokodávkovaný methylprednisolon (HDMP, 1000 mg/m2 i.v. 1.-5.den) 

s rituximabem (375 mg/m2  i.v. 1.den, opakování po 28 dnech). U 93 % pacientů dosáhli 

kompletní remise, ale jen na krátké období. Problém byla i závažná infekční toxicita (86). 

Kombinace vysokodávkovaných kortikoidů a alemtuzumabu, tedy dvou látek nezávislých na 

signální dráze p53, byla dosud publikována u pilotní skupiny pěti nemocných s delecí 17p13, 

s celkovou odpovědí 100 % a dosažením kompletní remise ve 3 případech. Všichni nemocní 

nicméně opět zaznamenali infekční komplikaci (87). 

Transplantace krvetvorných buněk 

O přínosu autologních a alogenní transplantace krvetvorné tkáně u nemocných s CLL 

neexistují randomizované studie. Vysokodávkovaná chemoterapie s následnou autologní 

transplantací periferních kmenových buněk má ve srovnání s alogenní transplantací minimální 

peritransplantační mortalitu, každý nemocný však relabuje, nejde tedy o kurativní metodou. 
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Alogenní transplantace je spojená s vysokou peritransplantační mortalitou. Jde však o jedinou 

léčebnou alternativu nabízející reálnou možnost úplného vyléčení. V současné době je 

upřednostňovanou metodou nemyeloablativního přístupu spočívajícím v použití nižších dávek 

cytostatik, které zcela nezničí původní krvetvorbu, ale způsobí dostatečnou imunosupresi 

potřebnou k přihojení štěpu. Hlavním mechanizmem ničení reziduálních leukemických buněk 

pak je efekt štěpu proti leukémii (GvL, graft versus leukemia). Díky nižší peritransplantační 

mortalitě, lze tento přístup využít i u nemocných až do věku 65, výjimečně 70 let. Obecně 

zůstává problémem alogenní transplantace, že je možno ji provést pouze u vysoce selektované 

skupiny mladších nemocných v dobrém stavu a s výrazně nepříznivým klinickým průběhem. 

Zcela zásadní je, aby byla alogenní transplantace provedena včas dokud je nemocný v dobrém 

stavu (88). 

Podpůrná léčba 

K podpůrné léčbě patří léčba infekčních komplikací antibiotiky, antimykotiky a antivirotiky. 

Kombinovaná antimikrobní profylaxe je nutná u nemocných léčených alemtuzumabem nebo 

alogenní transplantací U pacientů s těžkou hypogamaglobulinémií a opakovanými 

bakteriálními infekcemi se podávají nitrožilní imunoglubuliny, které snižují četnost těchto 

infekcí. U nemocných se těžkou anémií či trombocytopénií jsou podávány transfuze 

erytrocytů či trombocytů. Růstové faktory (filgrastim/pegfilgrastim, rekombinantní proteiny 

stimulující erytropoézu) jsou podávány u nemocných s těžkou neutropenií a anémií 

způsobenou chemoterapií. Součástí podpůrné léčby je také nutriční podpora u pacientů 

s negativní energetickou a dusíkovou bilanci (73). 

3.7.8 Prognóza CLL 

Klinické systémy stagingu zavedené Raiem a Binetem (Tab.2, Tab.3) jsou stále základem pro 

hodnocení rizika onemocnění. Binetova klasifikace je používaná převážně v Evropě, Raiova 

spíše v USA. Tyto systémy stratifikace rozdělí základním způsobem nemocné dle fyzikálního 

vyšetření: rozsahu lymfadenopatie, organomegalie či cytopenie; nejsou však schopny 

identifikovat nemocné diagnostikované v časném stádiu, kteří budou rychle progredovat a mít 

celkově špatnou prognózu. Tento problém je stále zřetelnější, vzhledem ke zvyšujícím se 

počtům náhodných záchytů nesymptomatických jedinců diagnostikovaných ve stádiu 0. Také 

existují velké rozdíly v celkovém přežití v rámci jednoho stádia (89). 
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Stádium Definice 

0 lymfocytóza 

I lymfadenopatie 

II hepatomegalie a/nebo splenomegalie 

III anémie Hb<110 g/l 

IV trombocytopenie <100 000/mm3 

Tab.2: Staging CLL dle Raie 

 

Stádium Definice 

A méně než 3 postižené lymfatické oblasti 

B 3 a více postižené lymfatické oblasti 

C anémie Hb<100 g/l a/nebo trombocytopénie <100 000/mm3 

Tab.3: Staging CLL dle Bineta 

 

Další faktory ovlivňující na prognózu onemocnění je pohlaví a věk pacienta. Dodnes není 

jasné, proč ženy s chronickou lymfocytární leukémií mají delší celkové přežití a lepší 

léčebnou odpověď než muži. Věk jako prognostický faktor u CLL je spojen s určitými 

zvláštnostmi. Starší pacienti mají sice absolutní přežití kratší než pacienti mladší, relativní 

přežití mají však delší (90). Věk není v současné době zahrnutý do kritérií pro zahájení léčby. 

Je nutno jej však stejně tak jako celkový výkonnostní stav vždy zohlednit, neboť zejména u 

starších nemocných stoupá výskyt přidružených onemocnění mnohdy znesnadňující výběr 

vhodného léčebného postupu. Pohlaví ani věk není zahrnut do standardních součástí 

rozhodování o zahájení terapie. Mezi klasické nepříznivé prognostické faktory CLL patří 

počet lymfocytů, který odráží masu tumoru. Zdvojovací čas lymfocytů charakterizuje 

proliferační aktivitu a dynamiku zvyšování počtu lymfocytů v krevním obraze. Pacienti, kteří 

mají zdvojovací čas počtu lymfocytů delší než 12 měsíců, mají delší přežití (91). Difúzní 

postižení kostní dřeně, zvýšený počet prolymfocytů a zvýšení sérových parametrů beta2-

mikroglobulinu, tymidin kinázy, laktát dehydrogenázy (LDH) nebo solubilního CD23 také 

zhoršuje prognózu. Sérová LDH odráží buněčný obrat a je zvýšena u většiny 

hematologických malignit. U CLL je zvýšená LDH spojena s kratším celkovým přežitím. 

Beta2-mikroglobulin (β2M) je nekovalentně spojen s alfa řetězcem HLA molekul I. třídy a 

jeho sérová koncentrace je velmi silným prognostickým parametrem. Často dochází 

k uvolňování membránových molekul CD23 CLL buněk do plazmy, které pak můžeme v 

solubilní (sCD23) formě stanovovat jako prognostický znak. Vysoké koncentrace sCD23 jsou 
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spojeny s difúzní buněčnou infiltrací kostní dřeně. Tymidin kináza je enzym účastnící se 

záchranné cesty DNA syntézy. Izoforma 1 se nachází jen v dělících se buňkách. Sérová 

koncentrace tymidin kinázy odráží proliferační procesy CLL buněk a její zvýšené hodnoty 

jsou spojeny s častější progresí onemocnění (92). Mezi další perspektivní prognostické 

ukazatele patří CD31 (PECAM-1, Platelet Endothelial Cell Adhesion, Molecule-1, ligand pro 

CD38), integrin CD49d (alfa jednotka receptoru pro adhezní molekulu VCAM, Vascular Cell 

Adhesion Molecule) a ukazatele angiogeneze (93, 94). 
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3.8 Moderní prognostické faktory u CLL 

3.8.1 Chromozomální aberace 

Zásadní místo ve stanovení prognózy CLL má vyšetřování genetických aberací 

v leukemických lymfocytech metodou interfázické fluorescenční in situ hybridizace (FISH) 

lokus-specifickými sondami. Pomocí FISH jsou detekovány cytogenetické abnormality, které 

se vyskytují až v 80-90% případů. Oproti jiným lymfoproliferacím, kde jsou typické 

translokace (např. folikulární lymfom, Burkittův lymfom apod.) je pro CLL typický vznik 

delecí. V roce 2000 Döhner a spol. publikovali studii, ve které popsal pět rozdílných kategorií 

pacientů s CLL na základě vyšetření FISH a spojení s klinickým průběhem (95). Velmi častý 

je vznik delecí, mezi nejběžnější patří: del 13q14, del 11q22-q23, del 17p13 a del 6q21. 

Nejčastější chromozomální aberací u nemocných s CLL je del 13q14, která je spojena 

s příznivou prognózou. Několik studií jednoznačně potvrdilo, že monoalelická delece 13q14 

predikuje příznivý průběh onemocnění. Pozitivní prognostický dopad bialelické delece 13q14 

ale nebyl potvrzen (96). Calin a spol. prokázali lokalizaci dvou mikroRNA (miRNA), 

post-transkripčních regulátorů genové exprese v oblasti 13q14 (miR-15a, miR-16-1). Jako 

pravděpodobný cíl těchto mikroRNA popsali antiapoptický bcl-2 gen (97). Na poruše 

apoptických procesů se podílejí také mikroRNA miR-29c a miR-181, které regulují Tcl-1, 

koaktivátor PI3K/AKT kinázy účastnících se apoptotických reakcí. Cílem miR-29c je 

pravděpodobně také anti-apoptický Mcl-1 gen (98). 

Dále je pro CLL častá trisomie 12. chromozomu, u které dosud není znám cílový gen. 

Nemocní s trisomií 12 často mají atypickou morfologii maligních lymfocytů a vysokou 

expresi CD20. 

Nepříznivý průběh onemocnění je spojován s delecí 11q22-3, která je typická výraznou 

lymfadenopatií. Delece 11q22-q23 je spojena s poruchou nádorového supresorového genu 

ATM, který hraje důležitou úlohu v signalizační dráze hlavního proapoptického proteinu p53. 

Kináza ATM reaguje na poškození buněčné DNA a prostřednictvím fosforylace stabilizuje 

p53. Narušení této signalizační dráhy vede k poruše apoptózy buněk CLL (99). 

Nejméně příznivým cytogenetickým nálezem u pacientů s CLL je delece krátkého ramene 

17. chromozomu (del 17p13), která má za následek porušení signální dráhy p53 a vývoj 

chemorezistence na léčiva založených právě na p53-dependentní apoptóze (purinová analoga, 

alkylační cytostatika) (95, 100). Bylo prokázáno, že pacienti v jejichž leukemických buňkách 
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je del 17 p, mají horší prognózu a značně neuspokojivé léčebné výsledky (95). U těchto 

pacientů selhává chemoterapie fludarabinem, i terapie monoklonální protilátkou anti-CD52 

(alemtuzumab) (101, 102). Při del 17p dochází zpravidla k deleci jedné a současně k mutaci 

druhé alely nejvýznamnějšího nádorového supresorového genu p53, který sehrává 

nezastupitelnou úlohu v případě poškození buněčné DNA, kdy za normálních okolností 

dochází k zástavě buněčného cyklu v G1, G2 fázi a opravě poškozeného genomu, či je 

nastartována signalizační cesta vedoucí k apoptóze. Delece 17p13 vede k porušení těchto 

mechanismů. Již vyřazení jedné alely delecí vede k porušené funkci proteinu p53 (8). 

V posledních letech byly publikovány práce, které ukazují, že i samotné mutace p53 (bez 

delece), představují nepříznivý prognostický ukazatel u nemocných s CLL. Zdá se také, že 

samostatné mutace se vyskytují významně častěji než samostatné delece (103). U pacientů 

s poškozenou funkcí p53 byla také studována specifická exprese mikroRNA a popsaná byla 

snížená exprse miR34a, miR29c a miR-17-5p. Tyto mikroRNA se dávají do souvislosti 

s patogenezí CLL (104). 

Na základě těchto výsledků se podle nových aktualizovaných doporučení NCI-WG metoda 

FISH, zejména stanovení del 17p doporučuje využívat v rutinní praxi. Delece 17p je natolik 

nepříznivý znak, že pacienti s touto abnormalitou a aktivitou choroby by měli být zvažováni 

jako kandidáti pro alogenní transplantaci (105). 

V současné době lze na základě těchto cytogenetických aberací určit dvě prognostické 

skupiny. První představuje skupinu příznivých aberací zahrnující nemocné s normálním 

karyotypem a izolovanou del 13q14, do skupiny s nepříznivou prognózou patří nemocní, 

del 11q a del 17p13; trisomie 12 zřejmně značí intermediární prognózu (106). U řady 

nemocných se vyskytuje několik aberací najednou, o zařazení nemocného do příslušné 

prognostické skupiny poté rozhoduje přítomnost nejméně příznivého nálezu (Döhnerova 

hierarchická klasifikace).  

Přesné mechanismy vzniku chromozomálních změn nejsou dosud objasněné. Genomová 

nestabilita je spojována s dysfunkcemi telomér, které se objevují u pacientů s krátkými 

telomérami. Tuto spojitost potvrzuje vysoký výskyt chromozomálních aberací právě u 

pacientů s velkým počtem krátkých telomér, U-IgVH, dysfunkcí p53 a špatnou prognózou 

(11, 21). 
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3.8.2 Mutační stav variabilních částí těžkých řetězců imunoglobulinů 

B buněčná signalizace je zprostředkována pomocí receptoru pro antigen na B lymfocytech 

(BCR), imunoglobulinu přítomného na povrchu buněk, který je propojen s dalšími 

molekulami zprostředkovávajícími přenos signálu. Pro zajištění schopnosti B buněk reagovat 

na jakýkoliv potenciální antigen nese každá buňka na svém povrchu jiný BCR. Tato 

rozmanitost je zajišťována přeskupováním genových (V, D, J) segmentů pro těžké i lehké 

řetězce. Pokud se zralý B lymfocyt setká se svým antigenem, dojde k iniciaci intenzivních 

mutací V segmentů přeskupených genů. Tyto tzv. somatické mutace zvyšují počty variant 

BCR a jsou selektovány ty mutanty, které mají vysokou afinitu k antigenu. Proces 

somatických mutací probíhá v germinálním centru lymfatických foliklů pod dohledem 

T lymfocytů a folikulárních dendritických buněk prezentujících daný antigen (1). Pomocí 

sekvenování genů variabilních částí těžkých řetězců Schroeder a spol. zaznamenali, že 36 ze 

ze 75 nemocných s CLL mělo IgVH geny s nižší než 98% homologií  odpovídající sekvencí 

genů zárodečné linii. Zjistili tedy, že B buňky už prošly germinálním centrem. Přítomnost 

somatických mutací u pacientů s CLL naznačuje, že původ jejich B lymfocytů je 

v paměťových a ne v naivních B buňkách (107). V průkopnické práci Hamblina a spol. byl 

zjištěn diametrální rozdíl v prognóze nemocných s CLL závisející na mutačním stavu IgVH: 

výrazně delší přežití u nemocných s mutovanými IgVH geny. V této práci bylo také 

prokázáno, že pacienti s nemutovanými IgVH geny mají častější atypickou morfologii CLL 

buněk a agresivnější průběh onemocnění (57, 58). Oscier a spol. prokázali výrazně vyšší 

přítomnost vysoce rizikových genomických aberací, jako 17p delece a 11q delece, u pacientů 

s nemutovanými IgVH geny. Zároveň prokázali přítomnost příznivého prognostického 

ukazatele delece 13q u pacientů s mutovanými IgVH geny (108). 

Mutační stav IgVH CLL buněk tedy rozděluje pacienty do dvou skupin, významně se lišící 

průběhem onemocnění. Toto vyšetření se stalo se velmi významným prognostickým 

ukazatelem nezávislým na klinickém stádiu choroby. 

Vzhledem k jeho finanční náročnosti jak na provedení samotného testu tak vybavenost 

laboratoře, byly na počátku 21. století hledány jiné prognostické ukazatelé, které byly 

technicky i cenově dostupnější. V práci Kleina a spol. byl pomocí DNA čipů byl analyzován 

profil genové exprese u nemocných s CLL. Prokázalo se, že většina genů je exprimována 

nezávisle na přítomnosti mutace IgVH; rozdíl byl pouze v expresi 23 genů (109). Rosenwald 

a spol. identifikoval stovky genů jejichž exprese koreluje s mutačním stavem. Exprese 
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některých těchto genů je modulována během signalizace BCR. Jako jeden z nejlépe 

korelujících genů byl zaznamenán gen pro protein ZAP-70 (110). 

3.8.3 Exprese molekuly CD38 a její prognostický význam u CLL 

CD38 je transmebránový glykoprotein II. typu o molekulové hmotnosti 40  kilodaltonů 

s enzymatickou aktivitou. Účastní se přeměny nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) na 

cyklickou ADP-ribózu, důležitý regulátor uvolňování intracelulárních vápenatých iontů. Dále 

se podílí na hydrolázové přeměně NAD+ v adenosin difosfát ribózu a přeměně cyklické 

ADP-ribózy v ADP-ribózu. Může fungovat také jako mono-ADP-ribosyl transferáza (111). 

CD38 je exprimován na povrchu různých hematopoetických buněk i buněk 

nehematopoetických tkání, kde přenáší signály účastnící se regulace proliferace a přežití 

buněk. Zároveň může fungovat jako adhezní molekula na endotelové buňky. Úroveň exprese 

CD38 na povrchu hematopoetických buněk závisí na stupni vyzrálosti či aktivace buňky. 

Vysoká exprese znaku CD38 byla prokázána na prekurzorech B lymfocytů, na buňkách 

v germinálním centru a na plazmatických buňkách. Cirkulující zralé B lymfocyty mají jen 

nízkou expresi znaku CD38 (112). Kolem 80% medulárních thymocytů exprimuje na povrchu 

znak CD38 a většina cirkulujících T lymfocytů je CD38 negativní. Cirkulující monocyty jsou 

na rozdíl od makrofágů CD38 pozitivní. Tento znak byl také prokázán na povrchu červených 

krvinek a destiček. Molekula CD38 se může vyskytovat kromě membránové i v solubilní 

formě. Dříve byla molekula CD38 považována za protein jen s ekto-enzymatickou aktivitou. 

Byla však v aktivní formě prokázána i v cytoplazmě a jádru buňky (113). 

Molekula CD38 reguluje důležité buněčné funkce pomocí povrchových interakcí se svým 

ligandem CD31. Molekula CD31 je exprimována stromálními, endoteliálními a „nurse-like“ 

buňkami mikroprostředí sekundárních lymfatických orgánů (25). Vazba ligandu CD31 na 

CD38 zralého B lymfocytů aktivuje signální kaskádu, která vede aktivaci, cytokinové 

produkci a proliferaci buňky. Zároveň zvyšuje expresi Bcl-2 proteinu, která chrání buňku před 

apoptózou. Na druhou stranu vazbou CD31 na CD38 nezralého B lymfocytu dochází 

k potlačení vývoje buňky v kostní dřeni a ve většině případů směřuje k apoptóze buňky (113, 

114). 

Protože různé typy leukemických buněk exprimují na svém povrchu CD38, je tato exprese 

často sledována jako potenciální prognostický znak onemocnění. Interakce znaku CD38 a 

jeho ligandu na patologických CLL buňkách může mít vliv na jejich proliferaci a schopnost 

přežití. Exprese znaku CD38 na povrchu patologických buněk CLL může být snadno 
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stanovována pomocí průtokové cytometrie. Damle a spol. studovali expresi znaku CD38 u 37 

pacientů s B-CLL a prokázali, že pacienti s nemutovanými geny IgVH byli zároveň CD38+ 

(≥ 30 %) a měli agresivní průběh onemocnění s krátkou dobou přežití. Naopak pacienti 

s mutovanými IgVH geny měli nízkou expresi CD38 s významně delší dobou přežití (58). 

K podobným závěrům přišli i Durig a spol., kteří stanovovili expresi znaku CD38 u 133 

nemocných s B-CLL. Pacienti, kteří byli CD38+, měli pokročilé stádium onemocnění, 

špatnou odpověď na chemoterapii a kratší dobu přežití, než skupina pacientů CD38 

negativních (115). Existuje mnoho prací, které potvrzují spojitost mezi vysokou expresí 

povrchového znaku CD38 a špatným průběhem onemocnění i nízkou odpovědí na 

chemoterapii (58, 115-118). Souvislost pozitivity molekuly CD38 a nemutovaných IgVH 

genů není absolutní; diskordance bývá až 25 % (119). 

Dodnes v pracích zabývajících se expresí znaku CD38, není soulad ve stanovení hranice 

pozitivity. Byly navrženy 7 %, 20 % a 30 % hranice. Thornton a spol. stanovili hranici 

pozitivity na 7 % (120). Některé práce použily hranici pozitivity 20 % (115, 116) jiné 30 % 

(58, 117). Hus a spol. neprokázal signifikantní rozdíl v prognóze mezi hranicí 20 % a 30 % 

(121). My jsme zvolili obecně nejvíce využívanou 30% hranici pozitivity. Také na stabilitu 

exprese znaku CD38 v průběhu onemocnění a po nasazení terapie není jednotný názor. Na 

rozdíl od práce Duriga a Thorntona, kteří u pacientů zaznamenali stabilní expresi znaku CD38 

v průběhu onemocnění i po nasazení chemoterapie, práce Hamblina a Ibrahima popisují 

změny exprese CD38 u několika pacientů (116, 117). 

3.8.4 Exprese molekuly ZAP-70 a její prognostický význam u CLL 

ZAP-70 (zeta-associovaný-protein o molekulové hmotnosti 70 kilodaltonů), je nitrobuněčná 

tyrozinová kináza úzce příbuzná s rodinou kináz src (sarcoma kinase). Účastní se začátku 

buněčné aktivace T lymfocytů a NK buněk. Je jedním z hlavních fosforylačních partnerů zeta 

řetězce CD3 komplexu spojeného s TCR receptorem T lymfocytů. ZAP-70 se za normálních 

okolností ve zralých B lymfocytech periferní krve nevyskytuje. Místo ní B lymfocyty 

využívají Syk (Syk, spleen tyrosine kinase) proteinovou tyrosinovou kinázu. ZAP-70 je 

složen ze tří domén. SH1 doména je zodpovědná za enzymatickou aktivitu kinázy a dvě SH2 

domény specificky rozeznávají tyroziny, které budou fosforylovány. SH2 domény ZAP-70 

specificky rozeznávají jen fosforylované motivy ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based 

Activation Motifs). CD3 je multimolekulární komplex asociovaný s TCR. Skládá se z pěti 

řetězců (gamma, delta, epsilon, zeta a eta). Každý řetězec je spojen alespoň s jedním ITAM 
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motivem (řetězec zeta a mí jsou spojeny se třemi ITAM motivy), který je stejně jako u 

B lymfocytů zodpovědný za přenos signálu po vazbě ligandu na TCR (122). 

Pro transdukci signálu do nitra buňky je nutná i spolupráce molekul CD4/CD8, které pomocí 

antigen prezentujících molekul MHC I./II. třídy poskytují kostimulační signály. Tyto 

kostimulační signály jsou zprostředkovány díky asociaci CD4/CD8 molekul se src kinázami. 

Krátce po navázání antigenního ligandu na TCR a poskytnutí kostimulačních signálů dochází 

k aktivaci src kinázy, která zajistí fosforylaci ITAM motivů CD3. Z cytosolu se začne 

vychytávat ZAP-70, která má vysokou specifitu k fosforylovaným ITAM doménám 

zeta řetězce. K aktivaci ZAP-70 kinázy dochází buď autofosforylací nebo fosforylací Src 

kinázami. Jedním z hlavních substrátů aktivní ZAP-70 kinázy je adaptorový protein LAT 

(Linker of Activated T-cell, LAT). Na fosforylované adaptorové proteiny se navazují další 

cytoplazmatické signalizační proteiny s SH2 doménami a vznikají tak složité komplexy 

signalizačních molekul, zvané signalosomy, které spouštějí cytoplazmatické signalizační 

dráhy. Dochází i k aktivaci mitogenem aktivovaných proteinových kináz (MAPK) a 

fosfatidylinositol-3-kinázy (PI3K), které jsou nezbytné k aktivaci T lymfocytů (123). ZAP-70 

se účastní i buněčné aktivace NK buněk, které mají zeta řetězec asociovaný s Fc receptorem, 

CD16 (FcγRIIIA). Zap-70 je potřebný i pro správnou funkci chemokinu CXCL12 (významný 

chemoatraktant pro T lymfocyty). Mutace nebo absence proteinu ZAP-70 má za následek 

těžké vrozené imunitní defekty projevující se neschopností převodu intracelulárních signálů 

po aktivaci TCR (122). 

Exprese ZAP-70 byla identifikována jen u normální subpopulace pro/pre B lymfocytů, 

zralých B lymfocytů ve slezině, tonzilách, pupečníkové krvi, ale nebyla zaznamenána v 

normálních zralých B lymfocytech v periferní krvi. Bylo prokázáno, že část buněk u 

Burkittova lymfomu, akutní lymfoblastické leukémie a CLL je ZAP-70 pozitivní (124). 

Některé studie naznačují, že ZAP-70 může nahradit BCR signalizaci u pacientů, kteří mají 

deficienci Syk kinázy (122, 125). 

V průkopnické studii Rosenwalda a spol. byl u nemocných s CLL pomocí DNA mikročipů 

identifikován panel genů, které korelují s mutačním stavem IgVH. Jeden z nejlépe 

korelujících genů byl ZAP-70 (110). Stejný autorský kolektiv následně pomocí kvantitativní 

PCR analýzy ZAP-70 potvrdil 93% shodu mezi mutačním stavem IgVH a expresí ZAP-70 

(126). Crespo a spol. ve své práci zjistili, že určení přítomnosti ZAP-70 může sloužit jako 

zástupný parametr pro mutační stav IgVH. Zároveň prokázali, že pacienti s přítomností 

ZAP-70 měli rychlou progresi onemocnění s kratším přežitím (127). Exprese ZAP-70 v CLL 

buňkách je asociována se zvýšenou signalizací přes BCR komplex, zvyšující přežití a 
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proliferační schopnost B lymfocytů, která by mohla mít za následek agresivnější průběh 

onemocnění CLL (128, 129). Obdobně jako u T lymfocytů má ZAP-70 význam pro 

chemokinovou stimulaci buněk CLL. Zvýšená exprese ZAP-70 u CLL buněk by mohla vést 

k vyšší migrační schopnosti leukemických buněk do mikroprostředí výhodného pro přežití či 

proliferaci (136). Richardson a spol. prokázali, že ZAP-70 pozitivní CLL buňky více reagují 

na chemokinové signály z mikroprostředí než ZAP-70 negativní CLL buňky. ZAP-70 

pozitivní CLL buňky na svém povrchu exprimují výrazněji chemokinový receptor CCR7 v 

porovnání s ZAP-70 negativními buňkami. CCR7 pozitivní buňky reagují se svými ligandy 

exprimovanými endotelem lymfatických uzlin a mají vyšší tendenci migrovat do 

lymfatických uzlin, které poskytují mikroprostředí výhodné pro přežití (130). 

K určení přítomnosti ZAP-70 Crespo a spol využili tři metody: průtokovou cytometrii, 

western blotting a immunohistochemii. U všech pacientů kromě jednoho došlo ke shodě 

výsledků. Výsledek s diskrepancí se objevil u pacienta s vysokým počtem T lymfocytů, které 

mohou zkreslit výsledek western blotu a immunohistochemie. Pro stanovení ZAP-70 je 

výhodné použít průtokovou cytometrii u které je možné analyzovat přítomnost ZAP-70 

odděleně na populaci patologických lymfocytů CLL, T lymfocytů a NK buněk (127). I přes 

to, že na výsledek exprese ZAP-70 průtokovou cytometrií, má velký vliv technické provedení 

metodiky, je průtoková cytometrie v současné době nejčastěji využívanou metodou. Protože 

průtoková cytometrie je zcela zásadní pro stanovení diagnózy CLL, je tato metodika snadno 

dostupná i pro rutinní vyšetřování ZAP-70. Výhodou je také jednoduchost a relativní časová i 

finanční nenáročnost. Jelikož výsledek vyšetření průtokovou cytometrií není ovlivněn 

kontaminací T lymfocyty (jako u western blottingu či stanovení ZAP-70 pomocí PCR), není 

třeba separovat B lymfocyty. Hlavní nevýhodou představuje absence jednotně užívané, 

standardizované metodiky, jejíž výsledky by byly vzájemně dobře intralaboratorně i 

interlaboratorně porovnatelné. 

Není mnoho dat o porovnání fenotypizačního stanovení exprese ZAP-70 v CLL buňkách 

z periferní krve, kostní dřeně a lymfatických uzlin. Dle dosud dostupných prací se ukazuje, že 

míra exprese ZAP-70 v jednotlivých populací leukemických buněk není uniformní (131, 132). 

Naopak se významně neliší exprese ZAP-70 v čerstvě odebraných CLL buňkách v plné krvi 

v porovnání s expresí ZAP-70 v zmražených vzorcích (119, 133, 134). Vzhledem k možným 

ztrátám buněk v průběhu hustotní gradientové centrifugace při separaci CLL, je vhodnější 

analýza z plné krve. Nebyl prokázán významný vliv antikoagulačního činidla na výsledek 

exprese ZAP70 (135). Obecně je doporučováno časné zpracování vzorku, nejlépe do 8 hodin 
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od odběru (136). Většina prací popisuje stabilitu exprese ZAP-70 do 24 hodin od odběru (135, 

137). 

Faktory ovlivňující výsledek exprese ZAP-70 jsou: výběr klonu monoklonální protilátky 

(2F3.2, 1E7.2), využití přímého či nepřímého značení, použití flurochromu (FITC, PE, 

ALEXA 488) a permeabilizačního činidla (Fix&Perm, IntraPrep, ethanol/paraformaldehyd). I 

přes to, že některé práce prokázaly menší rozlišovací schopnost mezi pozitivní a negativní 

populací buněk u přímého značení, je více upřednostňovaná pro její technickou a časovou 

nenáročnost (133, 135). Klon 2F3.2 monoklonální protilátky proti ZAP-70, vázající se na dvě 

SH2 domény, byl vyvinut pro immunoblot a immunoprecipitaci a je doporučován výrobcem 

jen pro tyto účely. Klon 1E7.2, vázající se na epitop uvnitř tyrozin kinázové domény, byl 

optimalizován pro využití v průtokové cytometrii. Bojarska-Junak a spol. prokázali, že jak 

klon 2F3.2 firmy Upstate Biotechnology, tak klon 1E7.2 firmy Caltag Laboratories účinně 

rozlišují ZAP-70 negativní a pozitivní populace buněk (normální B lymfocyty a T lymfocyty) 

a nenašli významný rozdíl v procentuálním výsledku exprese ZAP-70 CLL buněk (138). Ve 

studii Shankey a spol. porovnávali 4 různé klony přímo značených protilátek (2F3.2-FITC 

firmy Upstate, 136F12-Alexa647 firmy Beckman Coulter, 29-FITC firmy Becton Dickinson a 

od firmy Beckman Coulter speciálně připravený klon SBZAP-PE). Nejlepší rozlišení 

pozitivní populace T lymfocytů od negativní populace normálních B lymfocytů měl klon 

SBZAP-70 (Signal-to-noise, S/N =11,4). Klon 1E7.2-PE, který využíváme v naší práci, měl 

druhý nejlepší rozlišovací výsledek (S/N = 7,9). Ostatní klony měly výrazně nižší rozlišení, 

S/N = 2,2-3,5. 

V této práci byly také porovnávána tři různá komerční permeabilizační činidla (IntraPrep 

firmy Beckman Coulter, Fix&Perm firmy Caltag Laboratories, a metanolové činidlo firmy 

Becton Dickinson) s vlastním permeabilizačním postupem využívající techniku 

formaldehyd/Triton X. Nejlepší rozlišovací výsledky byly zaznamenány s vlastním 

formaldehydovým postupem. Ostatní tři komerční permeabilizační roztoky byly na 

srovnatelné úrovni (137). Bekkema a spol. prokázali výrazně lepší rozlišení ZAP-70 pozitivní 

populace T lymfocytů od negativní populace normálních B lymfocytů při použití FACS 

Lysing Solution od firmy Becton Dickenson v porovnání s běžně používaným 

permeabilizačním činidlem Fix&Perm firmy Caltag Laboratories (139). Studie Rassenti a 

spol. využívala v přímé fluorescenci monoklonální protilátku značenou Alexa Fluor 488 (klon 

1E7.2 firmy Caltag Laboratories). Gibbs a spol. prokázali vysokou shodu mezi expresí 

ZAP-70 a mutačního statusu při použití Alexa Fluor 488 v kombinaci s permeabilizačním 

činidlem Fix&Perm firmy Caltag Laboratories (134, 140). 
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Všechny metodické přístupy narážejí na překážku relativně nízké intenzity exprese ZAP-70 v 

buňkách CLL v porovnání s T a NK buňkami a tím i nesnadné rozlišení pozitivní populace 

CLL buněk. Proto vznikla nejednotnost i ve stanovení hranice pozitivity (cut-off), která je 

v něktrých případech volena dle nejlepší korelace s mutačním stavem IgVH nebo s výsledky 

citlivějších metod. Nejčastější užívaná hranice je 20 % pozitivních CLL buněk, kterou jako 

nejvhodnější prokázala ve své práci Rassenti a spol. Pacienti s 0-10% a 10-20% expresí 

ZAP-70 měli stejný čas do léčby (9 let) a zároveň se statisticky významně nelišil čas do léčby 

u pacientů s 20-30% a s vyšší jak 30% expresí ZAP-70 (3 roky) (134). 
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Umístění hranice pozitivity, vzhledem k uniformní expresi znaku ZAP-70, není jednoznačné. 

Někteří nastavují hranici pozitivity dle pozitivní kontroly (exprese ZAP-70 na T lymfocytech 

a NK buňkách), (127, 141, 142) jiní se drží standardního přístupu pomocí negativní 

(izotypové) kontroly (119, 134). Dle izotypové kontroly je vzorek považován za ZAP-70 

pozitivní, pokud je jeho exprese o 20 % vyšší než u izotypové kontroly CD19+ CLL buněk 

vyšetřovaného pacienta nebo na populaci normálních B lymfocytů zdravého jedince (134). Ve 

zkumavce s izotypovou kontrolou je hranice pozitivity nastavena tak, aby nebylo víc než 1 % 

buněk v izotypové kontrole ZAP-70 pozitivních (Obr.4). 

 

 

 

Obr.4: Analýza exprese ZAP-70 v CLL buňkách pomocí izotypové kontroly. Šedá barva 

zobrazuje expresi izotypové kontroly v CLL. Hranice pozitivity je nastavena tak, aby nebylo 

víc jak 1 % CLL buněk pozitivních. Zelená barva představuje expresi molekuly ZAP-70 v 

CLL buňkách označených monoklonální protilátkou ZAP-70. V levé části obrázku je příklad 

ZAP-70 negativního pacienta a v pravé části ZAP-70 pozitivního pacienta. (Buňky jsou 

znázorněny z oblasti CD19+ buněk). 
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První metoda využívá konstitutivní expresi ZAP-70 u T lymfocytů jako vnitřní pozitivní 

kontrolu. Hranice pozitivity se nastavuje tak, aby 98-99 % T lymfocytů bylo ZAP-70 

pozitivních (Obr.5). Vzorek pacienta je považován za ZAP-70 pozitivní pokud minimálně 

20 % CLL buněk exprimuje ZAP-70 na srovnatelné hladině jako reziduální T lymfocyty 

(143). Obě metody jsou zatížené subjektivní chybou a mohou dávat nesouhlasné výsledky. 

Zásadní je fakt, že populace ZAP-70 pozitivních CLL buněk netvoří oddělenou populace, ale 

že exprese ZAP-70 v célé populaci je kontinuální od negativity do pozitivity. 

 

 

 

Obr.5: Analýza exprese ZAP-70 v CLL buňkách pomocí interní pozitivní kontroly 

(T lymfocyty). Zelená barva zobrazuje expresi ZAP-70 v T lymfocytech (CD3+). Červená 

barva představuje expresi molekuly ZAP-70 v CLL buňkách (CD19+). Hranice pozitivity je 

nastavena tak, aby 98-99 % T lymfocytů bylo za hranicí pozitivity. V levé části obrázku je 

příklad ZAP-70 negativního pacienta a v pravé části ZAP-70 pozitivního pacienta. 
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Hodnocení pomocí střední fluorescenční intenzity (Mean Fluorescence Intensity, MFI) může 

eliminovat subjektivní chybu způsobenou při nastavování hranice pozitivity. Stanovuje se 

MFI exprese ZAP-70 v T lymfocytech a CLL buňkách, z které se vypočítává poměr MFI 

T lymfocytů a CLL buněk. Poměrné vyjádření exprese ZAP-70 korelovalo ve studii Letestu a 

spol. v porovnání s procentuálním vyjádřením s výsledkem real-time kvantitativní PCR (135). 

Dle poslední práce hodnotící MFI analýzu ZAP-70 je vzorek pacienta s CLL považován za 

pozitivní, pokud poměr MFI hodnot T lymfocytů a CLL buněk je menší než 3 (Obr.6) (144). 

 

 

 

Obr.6: Analýza exprese molekuly ZAP-70 v CLL buňkách pomocí MFI metody. Zelená 

barva zobrazuje expresi molekuly ZAP-70 v T lymfocytech (CD3+). Červená barva 

představuje expresi molekuly ZAP-70 v CLL buňkách (CD19+). V levé části obrázku je 

příklad ZAP-70 negativního pacienta a v pravé části ZAP-70 pozitivního pacienta. 



52 

4 CÍLE DIZERTA ČNÍ PRÁCE 

1. Stanovit expresi molekuly ZAP-70 v leukemických lymfocytech u nemocných chronickou 

lymfocytární leukémií pomocí průtokové cytometrie 

2. Zhodnotit souvislost exprese molekuly ZAP-70 s klinickými parametry: období bez léčby, 

celkové přežití 

3. Zhodnotit souvislost exprese molekuly ZAP-70 s prognosticky významnými ukazateli: 

mutační stav IgVH a exprese molekul CD38 

4. Ověřit stabilitu exprese molekuly ZAP-70 v průběhu onemocnění 

5. Zhodnotit metodický přístup k hodnocení exprese molekuly ZAP-70 pozitivity/negativity 
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5 NEMOCNÍ A METODIKY 

5.1 Soubor nemocných 

Na Ústavu klinické imunologie a alergologie, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní 

nemocnice Hradec Králové, jsme v letech 2005-2009 vyšetřili 138 vzorků periferní krve 

získané od nemocných, kterým byla na II. interní klinice LF UK a FN Hradec Králové 

diagnostikována chronická lymfocytární leukémie dle klasických kritérií National Cancer 

Institute – Sponsored Working Group. 

V souboru bylo 94 mužů a 44 žen. Medián věku v době diagnózy bylo 59 (rozmezí 31-82) let. 

Všem pacientů bylo určeno stádium nemoci dle Raie a Bineta v čase diagnózy. Terapie byla 

zahájena u pacientů s progresí onemocnění, kterou stanovují kritéria NCI-WG. U všech 

nemocných bylo provedeno stanovení exprese povrchové molekuly CD38 a intracelulárního 

znaku ZAP-70 pomocí průtokové cytometrii s využitím izotypové kontroly. Pomocí MFI 

metody byla vyhodnocena exprese molekuly ZAP-70 u 131 pacientů, protože tato metodika 

byla zavedena až v průběhu projektu. Mutační stav IgVH a chromozomální aberace byly 

stanoveny u 117 nemocných. 

Projekt byl řešen s podporou grantu IGA 8373-3 a výzkumného záměru č. MZO 00179906 

Ministerstva zdravotnictví České republiky. Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní 

nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vzorky byly získány od 

nemocných, kteří byli informováni ošetřujícím lékařem a podepsali informovaný souhlas. 

Klinické aktivity na II. interní klinice zajišťoval a hodnotil odborný asistent MUDr. Lukáš 

Smolej, PhD. 

5.1.1 Stabilita exprese molekuly ZAP-70 

Pro ověření stability exprese molekuly ZAP-70 v průběhu onemocnění jsme v období mezi 

květnem roku 2005 a červencem roku 2009 stanovili opakovaně hodnotu exprese ZAP-70 u 

44 nemocných s CLL (34 mužů, 10 žen, medián věku: 62 let, rozmezí; 36-81 let). Navíc jsme 

v průběhu onemocnění provedli tři stanovení u osmi nemocných a u pěti pacientů dokonce 

čtyři analýzy. Medián časového období mezi prvním a druhým odběrem byl 13 (rozmezí 

2-36) měsíců. U všech těchto nemocných jsme zároveň vyšetřili stabilitu exprese CD38. 



54 

5.2 Vzorky pro pr ůtokovou cytometrii 

Všechny vzorky periferní krve byly odebrány do vakuové odběrové soupravy s heparinem 

(BD Vacutainer, LH 68 I.U.) a zpracovány nejpozději do 6 hodin od náběru. 

5.3 Vybavení, reagencie pro průtokovou cytometrii 

monoklonální protilátky 

ZAP-70-PE, klon 1E7.2; Caltag Laboratories, USA 

Izotypová kontrola IgG1-PE; Caltag Laboratories, USA 

CD38-PE; Beckman Coulter, USA 

Izotypová kontrola IgG1-PE; Beckman Coulter, USA 

CD19-PC5; Beckman Coulter, USA  

CD5-FITC; Beckman Coulter, USA 

CD3-FITC; Beckman Coulter, USA 

lyzační roztok 

OptiLyse C, Beckman Coulter, USA 

permeabilizační a fixační činidlo 

IntraPrep Permeabilization reagent; Beckman Coulter, USA 

průtokový cytometr 

Coulter EPICS XL; Beckman Coulter, USA 

analyzační software: 

Flow Jo; Tree Star, Inc., USA 

5.4 Stanovení exprese molekuly CD38 

V každém vzorku periferní krve bylo provedeno stanovení exprese CD38. 25µl periferní krve 

(1x106 buněk/ml) bylo inkubováno (15 minut, 18-25°C) s 5µl příslušných monoklonálních 

protilátek (CD5-FITC, CD19-PC5, CD38-PE nebo IgG1-PE). Červené krvinky byly 

zlyzovány pomocí inkubace s  lyzačním roztokem (10 minut, 18-25°C). Následně byly vzorky 

promyty a analyzovány průtokovým cytometrem. 

Hodnota exprese CD38 byla analyzována z oblasti CD5/CD19 dvojitě pozitivních, buněk 

CLL. Bylo hodnoceno minimálně 25 000 CD5/CD19 pozitivních buněk. Hranice pozitivity 



55 

byla stanovována dle izotypové kontroly, kde nebyla vyšší pozitivita než 1 %. Vzorek byl 

považován za CD38 pozitivní, pokud byla překročena 30% exprese v porovnání s izotypovou 

kontrolou. 

5.5 Stanovení exprese molekuly ZAP-70 

Ve všech vzorcích byla stanovena hladina exprese nitrobuněčně lokalizované molekuly 

ZAP-70. 25µl periferní krve (1x106 buněk/ml) bylo inkubováno (15 minut, 18-25°C) s 5µl 

příslušných monoklonálních protilátek proti povrchovým znakům (CD3-FITC, CD19-PC5). 

Následně byly buňky fixovány 15-ti minutovou inkubací (18-25°C) s činidlem 1 (reagent 1, 

IntraPrep). Po promytí byly buňky permeabilizovány inkubací (15 minut, 18-25°C) 

s činidlem 2 (reagent 2, Intraprep). Intracelulární molekula ZAP-70 byla označena inkubací s 

5µl příslušné monoklonální protilátky (ZAP70-PE nebo IgG1-PE). Po proběhlé inkubaci 

(15 minut, 18-25°C, tma) a promytí buněk, byly vzorky okamžitě analyzovány průtokovým 

cytometrem. V zóně CD19 pozitivních buněk bylo hodnoceno minimálně 25 000 buněk a v 

oblasti CD3 pozitivních buněk 1000 elementů. 

Výsledek exprese molekuly ZAP-70 byl analyzován dvěma způsoby; metodou izotypové 

kontroly a MFI metodou. Hranice pozitivity u metody izotypové kontroly byla stanovena dle 

externí negativní kontroly, kde nebyla vyšší pozitivita než 1 % na populaci CD19 pozitivních 

buněk. Vzorek byl považován za ZAP-70 pozitivní, pokud byla překročena 20% exprese 

v porovnání s izotypovou kontrolou. MFI metoda hodnotí poměr MFI ZAP-70 z oblasti 

T lymfocytů a CLL buněk (CD19+ buňky). Vzorek byl považován za pozitivní, pokud byl 

poměr MFI T lymfocytů a MFI CLL buněk byl nižší než 3.0. 

5.6 Vyšetření chromozomálních aberací 

DNA sondy 

17q13.1, Vysis LSI p 53; Abbott Molecular, London, UK 

11q22.3, Vysis ATM; Abbott Molecular, London, UK 

13q14.3, Vysis D13S319; Abbott Molecular, London, UK 

13q34, Vysis LSI 13q43; Abbott Molecular, London, UK 

12q11.1-q11, Vysis CEP 12; Abbott Molecular, London, UK 
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Fluorescenční mikroskop 

OLYMPUS BX 61 

Provedení testu 

Chromozomální aberace CLL buněk byly analyzovány na Oddělení lékařské genetiky, 

Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z plné nekultivované krve byly 

stanoveny chromozomální aberace standardní metodou interfazické FISH s využitím lokus 

specifických nebo alfa satelitních DNA sond, dle protokolů doporučovaných výrobcem. 

Fluorescenční signály v interfázových nedělících se buňkách byly hodnoceny vždy alespoň 

v 200 jádrech na jeden mikroskopický preparát. 

Vyšetření provedla Mgr. Lenka Kučerová z cytogenetické laboratoře Oddělení lékařské 

genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové 

5.7 Vyšetření mutačního stavu IgVH 

Separace mononukleárních buněk 

Ficoll PaqueTM; Sigma, St Louis, USA 

Izolace RNA 

Trizol reagent, GIBCO-BRL, Division of Invitrogen, Carlsbad, USA 

Syntéza complementární DNA 

Hexamers; Perkin-Elmer, Wellesley, USA 

dNTP, RNasin; Promega, Medison, USA 

Dithiothreitol, buffer, Superscript II; GIBCO-BRL, Division of Invitrogen, Carlsbad, USA 

Syntéza VDJ sekvencí 

PTC-200 thermal cycler; MJ research Inc., Waltham, USA 

Reverse primer; Invitrogen corporation, Carlsbad, USA 

Ampli-Taq Gold polymerase, pufer; Perkin-Elmer, Wellesley, USA 

Analýza 

Chromas 1,5 program; Technelysium, Helensville, Australia 

Provedení testu 

Mutační stav IgVH byl vyšetřován na oddělení lékařské hematologie, biochemie a imunologie 

Nemocnice Na Homolce a v laboratořích Chambon Praha standardní metodikou. Z každého 
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vzorku periferní krve nejprve byly izolována RNA, z které byla následně připravena cDNA. Z 

ní byly pomocí PCR a specifických primerů namnoženy sekvence VH genů. Analýza 

nukleotidových sekvencí VH genů byla provedena pomocí programu Chromas 1.5 a IgVH 

BLAST programu. IgVH geny byly považovány za mutované, pokud měly nižší jak 98% 

homologii s odpovídající zárodečnou linií. (Pekova 2005, Hamblin 1999). 

5.8 Statistická analýza 

Statistická analýza byla provedena pomocí software Analyse-it (Analyse-it Software Ltd., 

Velká Británie) a MedCalc (MedCalc Software, Belgie). Křivky přežití byly konstruovány dle 

Kaplan-Meierovy metody. Ke stanovení rozdílu v přežití byl použit log-rank test. 

K multivariantní analýze byla použita Coxova regresní analýza ve step wise módu. Období 

bez léčby bylo definováno jako časový interval od data diagnózy do zahájení léčby; celkové 

přežití bylo definováno jako období od diagnózy do data úmrtí či ztráty nemocného ze 

sledování. Hodnoty p nižší než 0,05 byly považovány za statisticky významné. 
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6 VÝSLEDKY 

Dle Raiova systému stagingu bylo 58 nemocných (42 %) ve stádiu 0, 37 nemocných (27 %) 

ve stádiu I, 31 (22 %) ve stádiu II, 4(3 %) ve stádiu III a 8 nemocných (6 %) ve stádiu IV. 

Medián sledování byl 54 (rozmezí 5-451) měsíců; medián období do zahájení terpaie 

26 měsíců (rozmezí 0-230). Během sledování došlo u 89 případů (65 %) k progresi 

onemocnění a 31 nemocných (23%) zemřelo. Výsledky deskriptivní statistiky a vliv 

jednotlivých prognostických faktorů na období do léčby (Time To Treatment, TTT) a celkové 

přežití (Overall Survival, OS) znázorňuje Tab.4. Podle očekávání byl potvrzen prognostický 

význam Raiova stagingu na TTT (p<0,0001; Obr.7) i OS (p=0,005; Obr.8). 
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Obr.7: Významný vliv Raiova stagingu na období do léčby nemocných (p<0,0001). 

 

 

 

 

Obr.8: Významný vliv Raiova stagingu na celkové přežití nemocných (p=0,005). 
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Pohlaví nemocných mělo významný vliv na období do léčby (ženy významně delší TTT než 

muži, p=0,035, Obr.9), rozdíl v celkovém přežití nebyl statisticky významný (p=0,13; 

Obr.10). 

 

Obr.9: Významný vliv pohlaví na období do léčby nemocných(p=0,035). 

 

 

 

 

Obr.10: Vliv pohlaví na celkové přežití nemocných (p=0,13) 
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Celkové přežití bylo statistiky významně závislé na věku; nemocní starší 65 let měli 

významně kratší OS (p=0,026; Obr.11), rozdíl v období do léčby nebyl statisticky významný 

(p=0,37; Obr.12). 

 

 

Obr.11: Významný vliv věku nemocného na celkové přežití nemocných (p=0,026). 

 

 

 

 

Obr.12: Vliv v ěku nemocného na délku období do léčby nemocných (p=0,37). 
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Mutované IgVH geny byly prokázány 44 nemocných (38 %), nemutované v 73 případech 

(62 %) Doba do léčby i celkové přežití byly u pacientů s nemutovanými IgVH geny 

statisticky významně kratší (p<0,0001, Obr.13; a p=0,0002, Obr.14). 

 

 

Obr.13: Významný vliv mutačního stavu IgVH na dobu do léčby nemocných (p<0,0001). 

 

 

 

Obr.14: Významný vliv mutačního stavu IgVH na celkové přežití (p=0,0002). 
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Z cytogenetických abnormalit hodnocených metodou FISH byla nejčastější delece 13q u 39 

nemocných (33 %) a 11q u 25 nemocných (21 %). U 15% pacientů byla zjištěna trisomie 12. 

Sedm nemocných (6 %) mělo deleci 17p. Dle očekávání bylo období bez léčby i celkové 

přežití významně kratší u nemocných s nepříznivými chromozomálními aberacemi (del 17p a 

del 11q). (p=0,0001, Obr.15 a p=0,03, Obr.16). 

 

Obr.15: Významný vliv cytogenetických abnormalit na délce období do léčby 

(p=0,0001). 

 

Obr.16: Významný vliv cytogenetických abnormalit na celkové přežití (p=0,03). 
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Procento CLL buněk exprimujících CD38 se pohybovalo od 0,1 -99 %. U 40 pacientů (29 %) 

byla zjištěna vyšší než 30% exprese znaku CD38 v porovnání s izotypovou kontrolou. Období 

do léčby bylo statisticky významně kratší u CD38 pozitivních nemocných (p=0,0004, 

Obr.17). U celkového přežití nebyl rozdíl statisticky významný (p=0,2, Obr.18). 

 

Obr.17: Významný vliv exprese molekuly CD38 na délce období do léčby(p=0,0004). 

 

 

Obr.18: Vliv exprese molekuly CD38 na celkové přežití (p=0,2). 
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Prognostický ukazatel 
Metoda 

hodnoceni 
n % 

medián TTT 

(měsíce) 
p 

medián OS 

(měsíce) 
p 

Věk < 65 let 
 

103 75 32 
0,37 

140 
0,026 

Věk > 65 let 35 25 43 125 

Ženy 
 

44 32 54 
0,035 

nedosažen 
0,13 

Muži 94 68 31 125 

Rai 0  58 42 68 

<0,0001 

162 

0,005 Rai I/II  68 49 22 125 

Rai III/IV  12 9 0 72 

del 13q, trisomie 12, negativní.  85 73 47 

0,0001 

nedosažen 

0,03 del 11q  25 21 5 97 

del 17p  7 6 31 79 

IgVH mutované  44 38 68 
<0,0001 

nedosažen 
0,0002 

IgVH nemutované  73 62 19 116 

ZAP-70neg Izotypová 

metoda 

89 65 44 
0,06 

174 
0,13 

ZAP-70poz 49 35 29 125 

ZAP-70neg MFI 

metoda 

88 67 54 
0,0003 

174 
0,01 

ZAP-70poz 43 33 24 97 

CD38neg  98 29 47 
0,0004 

140 
0,20 

CD38poz  40 71 18 97 

Tab.4: Prognostické ukazatele ve vztahu s klinickými daty: V tabulce jsou zaznamenány 

mediány celkového přežití a doby do progrese u pacientů dělených dle přítomnosti 

jednotlivých prognostických znaků. (del, delece; neg, bez chromozomálních aberací) 
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6.1 Exprese molekuly ZAP-70 

Procento CLL buněk exprimujících ZAP-70 se pohybovalo v rozmezí 0,3-85,3 %. Poměr MFI 

ZAP-70 v T lymfocytech a v CLL buňkách se pohyboval od 1,4-7,9. Hodnocením pomocí 

izotypové metody bylo stanoveno jako ZAP-70 negativní 89 pacientů (64 %) a ZAP-70 

pozitivní 49 pacientů (36 %). Hodnocením pomocí MFI bylo ZAP-70 negativních 88 pacientů 

(67 %) a ZAP-70 pozitivních 43 pacientů (33 %). 

6.1.1 Exprese molekuly ZAP-70 a vztah ke klinickým parametrům 

Dle izotypové metody bylo období do léčby statisticky nevýznamně (p=0,06) kratší u ZAP-70 

pozitivních pacientů (medián TTT 29 měsíců) v porovnání s ZAP-70 negativními pacienty 

(medián TTT 44 měsíců). (Obr.19) 

 

 

 

Obr.19: Vliv exprese molekuly ZAP-70 hodnocené izotypovou metodou na délku období 

do léčby (p=0,06). 
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Také celkové přežití bylo statisticky nevýznamně (p=0,13) kratší u ZAP-70 pozitivních 

nemocných. (Obr.20). 

 

 

Obr.20: Vliv exprese molekuly ZAP-70 hodnocené izotypovou metodou na celkové 

přežití (p=0,13). 
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Významným nálezem bylo, že hodnocení ZAP-70 metodikou MFI rozdělilo nemocné 

prognosticky lépe jak izotypová metoda ve smyslu jak významně kratšího TTT (p=0,0003, 

Obr.21), tak i OS (p=0,01, Obr.22) u ZAP-70 pozitivních nemocných. 

 

 

 

Obr.21: Významný vliv exprese molekuly ZAP-70 hodnocené MFI metodou na délku 

období do léčby (p=0,0003). 
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Medián celkového přežití byl významně kratší u ZAP-70 pozitivních nemocných (p=0,01) 

(Obr.22). 

 

 

 

Obr.22: Významný vliv exprese molekuly ZAP-70 hodnocené MFI metodou na celkové 

přežití (p=0,01). 

 

 

Shrnutí exprese molekuly ZAP-70 hodnocená jak izotypovou tak MFI metodou ve vztahu ke 

klinickým parametrům (TTT, OS) zobrazuje Tab.4 (viz výše). 
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6.1.2 Exprese molekuly ZAP-70 a vztah k mutačnímu stavu IgVH a CD38 

Konkordance mezi mutačním stavem IgVH a expresí ZAP-70 hodnocenou izotypovou 

metodou byla 51 %. Shoda mezi MFI metodou hodnocení ZAP-70 s IgVH byla u 57% 

pacientů. (Tab.5) 

 

 

Prognostické 

faktory 

Celkový počet 

pacientů 

ZAP-70- 

(izotypová metoda) 

ZAP-70+ 

(izotypová metoda) 

ZAP-70- 

(MFI metoda) 

ZAP-70+ 

(MFI metoda) 

M-IgVH 44 (38%) 30 14 33 8 

U-IgVH 73 (62%) 46 27 39 30 

CD38neg 98 (71%) 68 30 73 20 

CD38poz 40 (29%) 21 19 15 23 

Tab.5: Exprese molekuly ZAP-70 a její vztah k mutačnímu stavu IgVH a expresi CD38: 

v tabulce jsou zaznamenány jednotlivé počty pacientů dle mutačního stavu IgVH, exprese 

CD38 a ZAP-70 hodnocené izotypovou i MFI metodou. 

 

Vzhledem k tomu, že exprese molekuly ZAP-70 hodnocená MFI metodou lépe předpovídala 

TTT a OS v porovnání s izotypovou metodou hodnocení, byla pro statistické hodnocení 

kombinované analýzy použita metoda MFI. 

Shoda U-IgVH a pozitivní exprese ZAP-70 byla přítomna u 30 pacientů (27 %) a 

M-IgVH/negativní exprese ZAP-70 u 33 pacientů (30 %). Diskordantní výsledky byly 

zaznamenány u 47 pacientů (42 %): U-IgVH/ZAP-70neg, 39 pacientů; M-IgVH/ZAP-70poz, 

8 pacientů. Přehled pacientů rozdělených dle kombinace mutačního stavu IgVH a exprese 

ZAP-70 je uveden v Tab.6. 

 

 

ZAP-70/IgVH 
Počet 

pacientů 

(%) 

pacientů 

Progrese 

(počet) 

Progrese 

(%) 

Medián TTT 

(měsíce) 
p 

Úmrtí 

(počet) 

Úmrtí 

(%) 

Medián OS 

(měsíce) 
p 

ZAP-70poz U-IgVH 30 27 28 93 23 

<0,0001 

10 33 116 

0,008 
ZAP-70poz M-IgVH 8 7 7 88 28 2 25 162 

ZAP-70neg U-IgVH 39 35 32 82 18 10 26 140 

ZAP-70neg M-IgVH 33 30 12 36 78 1 3 nedosažen 

Tab.6: Kombinovaná analýza exprese molekuly ZAP-70 a mutačního stavu IgVH: 

nejdelší TTT i OS u nemocných ZAP-70 negativních s mutovanými IgVH geny. 
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Kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a IgVH jsme prokázali nejdelší období bez léčby 

(p<0,0001) i celkové přežití (p=0,008) u pacientů s negativní expresí ZAP-70 a s mutovanými 

IgVH. (Obr.23, Obr.24) 

 

 

 

Obr.23: Období bez léčby hodnocené kombinovanou analýzou exprese molekuly ZAP-70 

a mutačního stavu IgVH (p<0,0001). Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / M-IgVH 

jsou znázorněny modrou barvou (skupina 1), ZAP-70poz / U-IgVH zobrazuje zelená barva 

(skupina 4). Pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70poz / M-IgVH jsou znázorněny vínovou 

barvou (skupina 2); ZAP-70neg / U-IgVH oranžovou barvou (skupina 3). 
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Obr.24: Celkové přežití hodnocené kombinovanou analýzou exprese molekuly ZAP-70 a 

mutačního stavu IgVH (p=0,008). Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / M-IgVH 

jsou znázorněny modrou barvou (skupina 1), ZAP-70poz / U-IgVH zobrazuje zelená barva 

(skupina 4). Pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70poz / M-IgVH jsou znázorněny vínovou 

barvou (skupina 2); ZAP-70neg / U-IgVH oranžovou barvou (skupina 3). 
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Konkordance mezi expresí molekul CD38 a ZAP-70 hodnocenou izotypovou metodou byla u 

63 % (87 pacientů). Shoda mezi MFI metodou hodnocení exprese molekuly ZAP-70 a CD38 

byla u 74 % pacientů (96 pacientů). Konkordance mezi expresí molekuly CD38 a ZAP-70 

hodnocenou jak metodou MFI, tak izotypovou metodou, je shrnuta v tabulce (Tab.5). 

Shoda mezi pozitivitou ZAP-70 a CD38 byla zjištěna u 23 pacientů (18 %). Negativní expresi 

ZAP-70 i CD38 mělo 73 pacientů (56 %). Diskordantní výsledky byly zaznamenány u 

35 nemocných (26 %) (ZAP-70poz/CD38neg, 20 případů; ZAP-70neg/CD38poz, 15 případů). 

Přehled nemocných hodnocených kombinovanou analýzou ZAP-70 a CD38 je uveden 

v následující Tab.7. 

 

 

ZAP-70/CD38 
Počet 

pacientů 

(%) 

pacientů 

Progrese 

(počet) 

Progrese 

(%) 

Medián TTT 

(měsíce) 
p 

Úmrtí 

(počet) 

Úmrtí 

(%) 

Medián 

OS 

(měsíce) 

p 

ZAP-70poz CD38poz 23 18 21 91 23 

0,0001 

7 30 116 

0,047 
ZAP-70neg CD38poz 15 11 13 87 16 4 27 81 

ZAP-70poz CD38neg 20 15 17 85 26 10 50 95 

ZAP-70neg CD38neg 73 56 35 48 63 9 12 174 

Tab.7: Kombinovaná analýza exprese molekuly ZAP-70 a CD38: V tabulce jsou 

zaznamenány počty, procentuální zastoupení, jejich medián celkového přežití a doby do léčby 

pacientů, rozdělených dle shody výsledku analýzy ZAP-70 a CD38. V tabulce jsou 

zaznamenány výsledky analýzy 131 pacientů. Do kombinované analýzy byly použity 

výsledky exprese ZAP-70 metodou MFI. 
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Kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a CD38 jsme prokázali nejdelší období bez léčby 

(p=0,0001, Obr.25) i celkové přežití (p=0,047, Obr.26) u pacientů s negativní expresí ZAP-70 

i CD38. 

 

 

 

Obr.25: Období bez léčby hodnocené kombinovanou analýzou exprese molekuly ZAP-70 

a CD38 (p=0,0001). Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / CD38neg jsou znázorněny 

modrou barvou (skupina 1), ZAP-70poz / CD38poz zobrazuje zelená barva (skupina 4). 

Pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70neg / CD38poz jsou znázorněny vínovou barvou 

(skupina 2); ZAP-70poz / CD38neg oranžovou barvou (skupina 3). 
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Obr.26: Celkové přežití hodnocené kombinovanou analýzou exprese molekuly ZAP-70 a 

CD38 (p=0,047). Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / CD38neg jsou znázorněny 

modrou barvou (skupina 1), ZAP-70poz / CD38poz zobrazuje zelená barva (skupina 4). 

Pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70neg / CD38poz jsou znázorněny vínovou barvou 

(skupina 2); ZAP-70poz / CD38neg oranžovou barvou (skupina 3). 

 

 

V multivariantní analýze, kde byly zahrnuty jako prognostické ukazatele věk, pohlaví, 

klinické stádium dle Raie a moderní prognostické faktory (FISH, IgVH, CD38, ZAP-70), 

vyšly nezávislé rizikové faktory: věk (p=0,034), stádia Rai III/IV (p=0,047), del 17p 

(p=0,032), a nemutované IgVH geny (p=0,013). Exprese molekuly CD38 byla lehce nad 

hranicí významnosti (p=0,057). Pokud byla do multivariantní analýzy zařazena ze všech 

moderních prognostických faktorů jen exprese ZAP-70, byl výsledek na hranici významnosti 

(p=0,053); kromě toho byl významný již pouze věk (p=0,004). Tento výsledek je významný 

z hlediska vyšetřování prognostických faktorů u starších či komorbidních nemocných, kde 

hraje velkou roli finanční náročnosti jednotlivých vyšetření. Stanovení ZAP-70 je mnohem 

levnější než vyšetření mutačního stavu IgVH či genetických aberací. 
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6.1.3 Stabilita exprese molekuly ZAP-70 

U 44 pacientů s CLL jsme stanovili expresi molekuly ZAP-70 minimálně dvakrát. Významné 

změny při hodnocení ZAP-70 izotypovou kontrolou byly zaznamenány u 15 a MFI metodou u 

9 ze 44 pacientů. V expresi znaku CD38 byly zaznamenány změny u 6 z 44 pacientů. Jako 

významná změna bylo definováno k překročení hranice 20 %/ 30 % (z pozitivity do negativity 

či naopak). Data shrnující změnu exprese CD38 a ZAP-70 jsou shrnuty v tabulkách. (Tab.8 - 

Tab.10) 

Změna exprese molekuly ZAP-70 do pozitivity 

Při použití izotypové metody bylo 26 ze 44 nemocných negativní. U osmi z nich došlo 

k posunu do pozitivity při dalších odběrech. Většina z těchto nemocných (7/8) mělo 

nemutované geny pro IgVH. Kromě jednoho pacienta byla změna exprese molekuly ZAP-70 

doprovázena klinickou progresí nebo relapsem onemocnění. (Tab.8, Obr.27) 

 

 

Obr.27: Změna exprese molekuly ZAP-70 z negativity do pozitivity hodnocené 

izotypovou metodou: Pacient s negativní expresí ZAP-70 hodnocenou izotypovou metodou 

v roce 2005 (C), ale pozitivní v roce 2009 (D). Buňky jsou zobrazeny z oblasti CD19 

pozitivity. 
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Při hodnocení MFI metodou mělo 25 pacientů při prvním stanovení negativní ZAP-70 (poměr 

MFI T lymfocytů/CLL buněk >3). U pěti z nich došlo ke změně do pozitivity (Obr.28). 

Kromě jednoho případu byla změna MFI poměru doprovázena klinickou progresí resp. 

relapsem onemocnění. Tři pacienti se změnou exprese ZAP-70 do pozitivity MFI metodou 

měli U-IgVH. Jeden pacient měl prokázanou přítomnost genu VH3-21 a u jednoho případu 

nebylo toto vyšetření provedeno. (Tab.9, Obr.28) 

 

 

Obr.28: Změna exprese molekuly ZAP-70 z negativity do pozitivity hodnocené MFI 

metodou: Pacient s negativní expresí ZAP-70 hodnocenou MFI metodou v roce 2005 (vlevo), 

ale pozitivní v roce 2009 (vpravo). Zelená barva zobrazuje expresi ZAP-70 v T lymfocytech 

(CD3). Červená barva představuje expresi molekuly ZAP-70 v CLL buňkách (CD19+). 

 

30 nemocných mělo při prvním stanovení negativní expresi CD38 (pod hranicí 30%). U třech 

z nich došlo k překročení této hranice v průběhu dalších odběrů. Všichni tři pacienti měli 

U-IgVH a tato změna byla doprovázena klinickou progresí nebo relapsem onemocnění. 

(Tab.10) 
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Změna exprese molekuly ZAP-70 do negativity 

Při použití izotypové metody mělo 18 nemocných při prvním stanovení pozitivitu ZAP-70 

(≥ 20 %). V průběhu dalších odběrů došlo ke změně do negativity u sedmi nemocných; pět 

z nich mělo stabilní klinický průběh. (Tab.8, Obr.29) 

 

 

Obr.29: Změna exprese molekuly ZAP-70 z pozitivity do negativity: Pacient s pozitivní 

expresí ZAP-70 hodnocenou izotypovou metodou v roce 2006 (A), ale negativní v roce 2009 

(B). Buňky pocházejí z CD19 pozitivní oblasti. 

 



79 

Při stanovení MFI metodou bylo 19 pacientů při prvním odběru ZAP-70 pozitivní. Při dalších 

vyšetřeních došlo k negativizaci u 4 pacientů (Obr.30). Dva z nich měli současně U-IgVH i 

progresi onemocnění. (Tab.9, Obr.30) 

 

 

Obr.30: Změna exprese molekuly ZAP-70 z pozitivity do negativity připoužití MFI 

metody: Pacient s pozitivní expresí ZAP-70 hodnocenou MFI metodou v roce 2006 (vlevo), 

ale pozitivní v roce 2009 (vpravo). Zelená barva zobrazuje expresi ZAP-70 v T lymfocytech 

(CD3+). Červená barva představuje expresi molekuly ZAP-70 v CLL  buňkách (CD19+). 

 

Při prvním vyšetření mělo 14 pacientů pozitivní expresi CD38 (≥ 30%). V průběhu dalšího 

sledování došlo ke změně do negativity u tří pacientů. Dva z nich měli M-IgVH. (Tab.10) 
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Pacient Věk Pohlaví 
ZAP-70 

S1 (%) 

ZAP-70 

S2 (%) 

Změna ZAP-70 

(%) 
Klinický pr ůběh IgVH FISH 

1 69 M 42,6 1,9 - progrese U del 13q 

2 75 M 20,7 2,9 - v průběhu léčby ND ND 

3 71 M 28,9 18,8 - stabilní M del 13q 

4 49 M 27,6 9,3 - stabilní ND del 13q 

5 59 M 23,1 10,6 - stabilní M del 13q 

6 51 M 46,0 7,7 - stabilní U negativní 

7 65 M 27,7 4,6 - stabilní M del 17p, del 13q 

8 76 M 9,0 62,2 + progrese U trisomie 12 

9 49 M 18,4 22,1 + progrese U del 13q 

10 57 M 7,5 33,5 + progrese M VH3-21 del 11q, del 13q 

11 56 M 17,0 38,0 + progrese U negativní 

12 67 M 6,4 25,7 + progrese U del 13q 

13 58 M 18,3 23,0 + relaps U del 11q, del 13q 

14 53 M 11,4 38,8 + relaps U del 13q 

15 66 F 9,7 20,9 + stabilní M del 13q 

16 56 M 8,2 2,3 N progrese U del17p, del11q, del13q 

17 71 M 22,5 24,2 N stabilní ND ND 

18 47 F 38,3 31,7 N progrese U negativní 

-, změna do negativity; +, změna do pozititvity; N, bez změny; U, nemutované IgVH; M, mutované IgVH; del, delece; ND, 

neprovedeno 

Tab.8: Klinické a laboratorní data pacientů se změnou exprese molekuly ZAP-70 

hodnocenou izotypovou metodou. 
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Pacient Věk Pohlaví 
ZAP-70 

S1 (MFI) 

ZAP-70 

S2 (MFI) 

Změna ZAP-70 

(MFI) 
Klinický pr ůběh IgVH FISH 

1 69 M 2,7 5,4 - progrese U del 13q 

2 75 M 3,4 4,1 N v průběhu léčby ND ND 

3 71 M 3,9 3,4 N stabilní M del 13q 

4 49 M 2,9 6,1 - stabilní ND del 13q 

5 59 M 3,9 6,2 N stabilní M del 13q 

6 51 M 2,2 2,9 N stabilní U negativní 

7 65 M 1,9 3,5 - stabilní M del 17p, del 13q 

8 76 M 4,1 1,7 + progrese U trisomie 12 

9 49 M 2,9 2,8 N progrese U del 13q 

10 57 M 4,4 2,4 + progrese M VH3-21 del 11q, del 13q 

11 56 M 2,8 1,8 N progrese U negativní 

12 67 M 4,4 2,2 + progrese U del 13q 

13 58 M 2,9 2,8 N relaps U del 11q, del 13q 

14 53 M 4,2 2,2 + relaps U del 13q 

15 66 F 3,6 4,3 N stabilní M del 13q 

16 56 M 2,9 4,4 - progrese U del17p, del11q, del13q 

17 71 M 3,5 2,4 + stabilní ND ND 

18 47 F 1,9 1,9 N progrese U negativní 

-, změna do negativity; +, změna do pozititvity; N, bez změny; U, nemutované IgVH; M, mutované IgVH; del, delece; ND, 

neprovedeno 

Tab.9: Klinické a laboratorní data pacientů se změnou exprese molekuly ZAP-70 

hodnocenou MFI metodou. 
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Pacient Věk Pohlaví 
CD38 

S1 (%) 

CD38 

S2 (%) 
Změna change Klinický pr ůběh IgVH FISH 

1 69 M 4,3 48,3 + progrese U del 13q 

2 75 M 74,4 6,3 - v průběhu léčby ND ND 

3 71 M 3,2 1,3 N stabilní M del 13q 

4 49 M 3,9 3,4 N stabilní ND del 13q 

5 59 M 0,7 18,5 N stabilní M del 13q 

6 51 M 43,2 16,7 - stabilní U negativní 

7 65 M 8,6 4,8 N stabilní M del 17p, del 13q 

8 76 M 0,5 1,1 N progrese U trisomie 12 

9 49 M 84,4 85,6 N progrese U del 13q 

10 57 M 1,6 11,1 N progrese M VH3-21 del 11q, del 13q 

11 56 M 17,2 42,5 + progrese U negativní 

12 67 M 0,6 13,6 N progrese U del 13q 

13 58 M 50,5 52,7 N relaps U del 11q, del 13q 

14 53 M 22,5 55,4 + relaps U del 13q 

15 66 F 0,2 0,8 N stabilní M del 13q 

16 56 M 38,0 37,6 N progrese U del17p, del11q, del13q 

17 71 M 9,1 7,7 N stabilní ND ND 

18 47 F 33,2 21,9 - progrese U negativní 

-, změna do negativity; +, změna do pozititvity; N, bez změny; U, nemutované IgVH; M, mutované IgVH; del, delece; ND, 

neprovedeno 

Tab.10: Klinické a laboratorní data pacientů se změnou exprese molekuly CD38. 
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7 DISKUZE 

Vzhledem k tomu, že CLL má mimořádně variabilní klinický průběh, je potřeba ke každému 

pacientovi přistupovat individuálně. Je obecně známo, že určení klasických rizikových 

faktorů, mezi které patří stanovení klinického stádia, rozlišuje pacienty dle rozsahu 

onemocnění, ale jejich prognostický význam je do jisté míry omezený, zejména v současné 

době, kdy většina nemocných je diagnostikována v časných stádiích (93). Mezi jeden z 

nejčastěji využívaný moderní prognostický faktor bezpochyby patří mutační stav IgVH. 

V naší práci jsme podle očekávání potvrdili, že nemocní s nemutovanými IgVH mají 

statisticky významně kratší dobu do léčby i celkové přežití; výsledky se shodují s literárními 

údaji (57, 58, 145, 146). Vzhledem k finanční náročnosti na vybavení i provedení testu není 

tato metoda pro výraznou část klinických pracovišť dostupná. Cílem naší práce bylo ohodnotit 

význam stanovení exprese molekuly ZAP-70 u nemocných s CLL. V našem souboru 138 

nemocných byl medián věku v době diagnózy 59 let, což je o 5-10 let méně než udává 

literatura (147, 148). Nižší věk našeho souboru nemocných je velmi pravděpodobně dán tím, 

že oddělení klinické hematologie ve FNHK je hematologickým centrem pro Královehradecký 

a Pardubický kraj České republiky a poskytují konziliární vyšetření a převzetí léčby pro 

rizikové nemocné s komplikovaným průběhem onemocnění. Z regionálních pracovišť jsou 

odesíláni především nemocní mladší, u kterých je více možností léčebného ovlivnění choroby, 

kdežto starší nemocní jsou léčeni paliativně na spádových pracovištích. 

V naší práci jsme využili pro stanovení exprese molekuly ZAP-70 klon monoklonální 

protilátky 1E7.2 přímo značený fykoerytrinem, který má dle práce Shankeye a spol. vhodné 

rozlišovací schopnosti mezi pozitivní a negativní populací. Vzhledem k tomu, že Shankey a 

spol. neprokázali významný rozdíl v expresi ZAP-70 při použití třech různých komerčních 

permeabilizačních činidel (IntraPrep firmy Beckman Coulter, Fix&Perm firmy Caltag 

Laboratories, a metanolové činidlo firmy Becton Dickinson), (137) použili jsme v naší práci 

IntraPrep, rutinně využívané permeabilizační činidlo naší laboratoře. Výsledky exprese 

molekuly ZAP-70 byly analyzovány dvěma způsoby; metodou izotypové kontroly a MFI 

metodou. Výsledky hodnocené pomocí MFI metody lépe rozdělily nemocné dle prognózy 

z hlediska období do léčby i celkového přežití než výsledky hodnocené pomocí izotypové 

kontroly (TTT p=0,0003 vs. 0,06; OS p=0,01 vs. 0,12). Z tohoto důvodu jsme 

v kombinovaných a multivariantních analýzách použili pouze tohoto výhodnějšího a 

objektivnějšího analyzačního přístupu. Konkordance mezi mutačním stavem IgVH a expresí 
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molekuly ZAP-70 i konkordance mezi expresí ZAP-70 a CD38 byla vyšší při hodnocení MFI 

metodou (IgVH/ZAP-70 shoda 57 vs. 51 %; CD38/ZAP-70 shoda 74 vs. 63 %), nicméně 

otázka shody mezi ZAP-70 a mutačním stavem IgVH nebyla mezi hlavními cíli našeho 

projektu vzhledem k tomu, že absolutní shoda mezi těmito prognostickými parametry 

neexistuje a stanovení mutačního stavu IgVH je v současnosti velmi dobře dostupné ve 

srovnávní s obdobím těsně po roce 2000-2005, kdy se řešila problematika zástupných faktorů 

za IgVH; úvodní studie ukazovaly na velmi doboru shodu mezi mutačním stavem IgVH a 

ZAP-70 (119, 127, 149). Další studie však ukázaly, že až v 30 % případech existuje 

diskordance (150, 151). 

Del Principe a spol. ve své práci prokázali, že pacienti se současnou ZAP-70 pozitivitou a 

U-IgVH mají výrazně kratší TTT i OS, v porovnání s nemocnými, kteří jsou ZAP-70 

negativní a mají a M-IgVH. Exprese ZAP-70 měla vyšší prediktivní hodnotu u pacientů 

s nesouhlasnými výsledky než IgVH (141). V naší práci jsme kombinovanou analýzou 

exprese ZAP-70 a mutačního stavu IgVH zaznamenali zpřesnění prognostického zařazení 

oddělením podskupiny nemocných s nejdelším TTT i OS (ZAP-70neg / M-IgVH; p=0,0001 a 

p<0,008). 

Podle našich výsledků nemůže stanovení exprese ZAP-70 nahradit vyšetření mutačního stavu 

IgVH, ale prokázali jsme, že kombinovaná analýza má význam pro zpřesnění prognostického 

zařazení identifikací nemocných s nejpříznivější prognózou. 

Stejně jako ostatní studie (58, 115, 116, 118, 152), i naše práce prokázala, že pacienti 

s pozitivní expresí CD38 mají kratší dobu do léčby (p=0,0004). Zaznamenali jsme podobnou 

konkordanci mezi expresí ZAP-70 a CD38 (74 %) jako v práci Schroers a spol (153). Při 

kombinované analýze exprese molekuly ZAP-70 a CD38 došlo v našem projektu ke zpřesnění 

prognostického zařazení oddělením podskupiny nemocných s nejdelším TTT i OS 

(ZAP-70neg / CD38 negativní p=0,0001 a p=0,047). Schroers a spol. identifikovali dle 

kombinované analýzy exprese ZAP70 a CD38 tři skupiny pacientů s příznivou (ZAP-70 i 

CD38 negativní), střední (neshodující se výsledky exprese ZAP-70 a CD38) a špatnou 

(ZAP-70 i CD38 pozitivní) prognózou (153). Ve studii německých autorů zvýšila 

kombinovaná analýza ZAP-70 a CD38 prognostickou sílu těchto faktorů (115). 

V naší práci jsme stejně jako ve studiích práci Huse a spol. prokázali, že kombinovaná 

analýza exprese ZAP-70 a CD38 odlišuje podskupinu nemocných s nejpříznivější prognózou. 

(121, 154). K obdobným výsledkům došli Del Principe a spol., když prokázali u skupiny 

pacientů s nesouhlasnými výsledky (ZAP-70 / CD38 a exprese ZAP-70 / IgVH) intermediární 

prognózu ve srovnání s nemocnými ZAP-70poz / CD38poz či ZAP-70poz / U-IgVH, kteří 
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měli nejhorší prognózu, a nemocnými ZAP-70neg / CD38neg či ZAP-70neg / M-IgVH, 

jejichž prognóza byla nejlepší než u pacientů s pozitivitou ZAP-70 a s negativitou CD38 nebo 

M-IgVH (141). Naše data ukazují, že kombinovaná analýza exprese ZAP-70 a CD38 může 

rozlišit nemocný s příznivým vývojem CLL od nemocných se střední a nepříznivou 

prognózou. Největší význam by měla v praxi tato kombinovaná analýza u starších či 

komorbidních nemocných (> 65-70), kteří nesplňují kritéria pro nasazení razantnější léčby a 

proto u nich není vyšetření mutačního stavu IgVH a chromozomálních aberací z finančních 

důvodů prováděno. 

V multivariantní analýze celkového přežití, kde byly zahrnuty jako prognostické ukazatele 

věk, pohlaví, klinické stádium, mutační stav IgVH, genetické aberace, exprese CD38 a ZAP0, 

byly prokázány jako statisticky významné nezávislé rizikové faktory: věk, del 17p, a mutační 

stav IgVH a pokročilá klinická stádia Rai III/IV. 

Pokud byla do multivariantní analýzy zařazena ze všech moderních prognostických faktorů 

jen exprese ZAP-70, byla exprese ZAP-70 určena na hranici statistické významnosti. Dalším 

nezávislým faktorem byl již pouze věk. Tyto výsledky ukazují na význam stanovení exprese 

molekuly ZAP-70 zejména u nemocných s nedostupným vyšetřením mutačního stavu IgVH a 

chromozomálních aberací. Kombinované analýzy a multivariantní analýza mohou výt 

ovlivněny rozsahem vyšetřovaného souboru, proto bude vhodné výsledky ověřit na větším 

počtu nemocných s delším sledováním. 

Důležitým cílem naší práce bylo zhodnotit stabilitu exprese ZAP-70 v průběhu onemocnění. 

Deaglio a spol. zjistili, že exprese CD38 i ZAP-70 se u CLL zvyšuje v přítomnosti IL-2, 

ukazuje tedy, že expresse by se mohla měnit v průběhu onemocnění (25). V naší práci jsme 

zjistili významné změny v expresi ZAP-70 u 15 ze 44 pacientů. Řada prací v minulosti 

popsala stabilní expresi ZAP-70 v průběhu času (119, 127, 141, 149). U žádného pacienta ve 

studiích Crespo a kol. a Orchard a kol. nedošlo k překročení 20% hranice ZAP-70. Jen u 

jednoho pacienta ze studie Orchard došlo k mírně změně exprese znaku ZAP-70. Ani Del 

Principe ve své práci nepopisuje změny v expresi znaku ZAP-70, které by překročily 20% 

hranici, popisuje 10% rozdíly u 4 pacientů. Avšak žádná z těchto prací nepopisuje průběh 

onemocnění individuálních pacientů, který by mohl mít vliv na expresi znaku ZAP-70. Na 

druhé straně existují studie, které stejně jako naše práce popsaly změny exprese tohoto znaku 

v průběhu času u malé části pacientů (9/111, 3/38, 2/16) (142, 153, 155). Na rozdíl od naší 

práce Villamor a spol. neobjevili žádnou souvislost ve změnách exprese znaku ZAP-70 

s ohledem na klinický stav. V naší práci byla většina změn z negativity do pozitivity 

doprovázena klinickou progresí nebo relapsem onemocnění. Zároveň měli tito pacienti 
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nemutované IgVH geny. Jen jeden z těchto pacientů měl mutované IgVH geny a stabilní 

průběh onemocnění. Podobné výsledky popsali Poulain a spol, kteří také zaznamenali změny 

exprese ZAP-70 převážně u pacientů s klinickou progresí (156). Gibbs a spol ve své práci 

popsali u jednoho pacienta ztrátu a u jednoho získání exprese znaku ZAP-70 v průběhu času. 

Pacient, který změnil expresi znaku ZAP-70 z negativity do pozitivity měl také nemutované 

IgVH geny. A na druhou stranu nemocní, u kterých došlo k významnému snížení exprese 

ZAP-70, měli mutované IgVH geny (157). V naší studii bylo snížení exprese ZAP-70 spojeno 

se stabilním průběhem onemocnění. Jeden nemocný, u kterého došlo ke značné ztrátě exprese 

ZAP-70 v průběhu léčby autoimunitní hemolytické anémie vysokými dávkami 

glukokortikoidů, potvrzuje předpoklad významné role některých léčiv v změně exprese 

ZAP-70 (129). Při použití MFI metody jsme zaznamenali méně (9/44) pacientů se změnou 

exprese molekuly ZAP-70 v porovnání s hodnocením pomocí izotypové metody. Mohl by to 

být následek problematičnosti analýzy analýzy exprese ZAP-70 pomocí izotypové metody. 

(Problém zejména nastává, jak přesně nastavit hranici pozitivity, dalším problémem jsou 

hraniční výsledky blízké hodnotě 20 %) (158). Vzhledem k tomu, že ZAP-70 pozitivní buňky 

netvoří oddělenou populaci, ale exprese ZAP-70 je kontinuální od negativity do pozitivity, 

nastavení hranice pozitivity izotypovou metodou není a nejspíš ani nebude jednoznačné. 

Subjektivní chybu při nastavování hranice pozitivity může vyřešit využití MFI metody. 

Hodnota MFI poměru mezi T lymfocyty a CLL buňkami nižší než 3, ale nemusí znamenat jen 

zvýšenou expresi ZAP-70 v CLL buňkách, ale také sníženou expresi ZAP-70 v reziduálních 

T lymfocytech. Existují studie, které popisují heterogenní hladinu exprese ZAP-70 

v reziduálních T lymfocytech u nemocných s CLL (143, 159, 160). Vliv interakce 

T lymfocytů a CLL buněk na expresi ZAP-70 v obou populacích a následně na klinický 

průběh onemocnění není zcela objasněn. 



87 

8 ZÁVĚR 

V naší práci jsme došli k následujícím poznatkům: 

1. Nemocní s pozitivní expresí ZAP-70 měli významně kratší období do zahájení léčby i 

celkové přežití. 

2. Kombinovanou analýzou mutačního stavu IgVH a exprese ZAP-70 došlo ke zpřesnění 

prognózy ve smyslu oddělení podskupiny nemocných s nejdelším TTT a OS, kteří měli 

mutované IgVH a byli ZAP-70 negativní. Obdobné výsledky poskytla kombinovaná 

analýza ZAP-70 a CD38 nejdelší TTT i OS u nemocných ZAP-70 i CD38 negativních. V 

multivariantní analýze byl ZAP-70 (na hranici statistické významnosti) nezávislým 

rizikovým faktorem, pokud nebyly v analýze zahrnuty cytogenetické aberace a mutační 

stav IgVH. Tento případ často nastává u starších nemocných, kde tato drahá vyšetření 

z finančních důvodů často nejsou k dispozici. Tím se ZAP-70 (eventuálně v kombinaci 

s CD38) stává vzhledem k nízké ceně a relativní jednoduchosti vyšetření vhodným 

prognostickým faktorem u nemocných s nedostupností finančně náročných ukazatelů. 

3. Exprese ZAP-70 se významně změnila v průběhu onemocnění u části nemocných. Změna 

do pozitivity byla většinou provázena relapsem/progresí onemocnění, naopak změna do 

negativity se vyskytla převážně u nemocných s indolentním průběhem. Naše výsledky 

naznačují, že opakované stanovení exprese ZAP-70 by mohlo mít význam při progresi či 

relapsu onemocnění zejména u nemocných, kteří byli v úvodu ZAP-70 negativní. Jedná se 

o pilotní data, bude tedy nutno výsledky ověřit v dalších studiích s delším sledováním a 

větším počtem nemocných. 

4. Z naší práce vyplývá, že expresi ZAP-70 nelze považovat za zástupný prognostický faktor 

mutačního stavu IgVH, ale je vhodné jej, stejně jako expresi CD38, použít jako důležitý 

doplňující prognostický ukazatel k upřesnění individuálního rizika nemocného s CLL. 

5. MFI metoda hodnocení exprese ZAP-70 lépe předpovídala období do léčby i celkové 

přežití než výsledky hodnocené pomocí s izotypové kontroly. Vzhledem k tomu, že MFI 

metoda eliminuje subjektivní chybu způsobenou při nastavování hranice pozitivity, 

doporučujeme tento analyzační přístup pro hodnocení exprese ZAP-70 průtokovou 

cytometrií. 



88 

POUŽITÁ LITERATURA 

1. Krejsek J, Kopecký O. B lymfocyty a protilátková odpověď. In Klinická imunologie. 
Nucleus HK; 2004. s. 241-270. 

2. Ghia P, Chiorazzi N, Stamatopoulos K. Microenvironmental influences in chronic 
lymphocytic leukaemia: the role of antigen stimulation. J Intern Med 
2008;264(6):549-62. 

3. Montserrat E, Rozman C. Chronic lymphocytic leukemia: present status. Ann Oncol 
1995;6(3):219-35. 

4. Andreeff M, Darzynkiewicz Z, Sharpless TK, Clarkson BD, Melamed MR. 
Discrimination of human leukemia subtypes by flow cytometric analysis of cellular 
DNA and RNA. Blood 1980;55(2):282-93. 

5. Krejsek J, Kopecký O. Apoptóza a imunitní systém. In Klinická imunologie. Nucleus 
HK; 2004. 

6. Reed JC. Bcl-2 family proteins: regulators of apoptosis and chemoresistance in 
hematologic malignancies. Semin Hematol 1997;34(4 Suppl 5):9-19. 

7. Thomas A, El RS, Reed JC, Krajewski S, Silber R, Potmesil M, Newcomb EW. Drug-
induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia: relationship between p53 
gene mutation and bcl-2/bax proteins in drug resistance. Oncogene 1996;12(5):1055-
62. 

8. Malcikova J, Smardova J, Pekova S, Cejkova S, Kotaskova J, Tichy B, Francova H, 
Doubek M, Brychtova Y, Janek D, Pospisilova S, Mayer J, Dvorakova D, Trbusek M. 
Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic 
lymphocytic leukemia. Mol Immunol 2008;45(5):1525-9. 

9. Muzio M, Scielzo C, Bertilaccio MT, Frenquelli M, Ghia P, Caligaris-Cappio F. 
Expression and function of toll like receptors in chronic lymphocytic leukaemia cells. 
Br J Haematol 2009;144(4):507-16. 

10. Bernasconi NL, Onai N, Lanzavecchia A. A role for Toll-like receptors in acquired 
immunity: up-regulation of TLR9 by BCR triggering in naive B cells and constitutive 
expression in memory B cells. Blood 2003;101(11):4500-4. 

11. Keating MJ, Chiorazzi N, Messmer B, Damle RN, Allen SL, Rai KR, Ferrarini M, 
Kipps TJ. Biology and treatment of chronic lymphocytic leukemia. Hematology Am 
Soc Hematol Educ Program 2003;153-75. 

12. Kipps TJ. Immunoglobulin genes in chronic lymphocytic leukemia. Blood Cells 
1993;19(3):615-25. 

13. Stamatopoulos K, Belessi C, Moreno C, Boudjograh M, Guida G, Smilevska T, 
Belhoul L, Stella S, Stavroyianni N, Crespo M, Hadzidimitriou A, Sutton L, Bosch F, 
Laoutaris N, Anagnostopoulos A, Montserrat E, Fassas A, Dighiero G, Caligaris-
Cappio F, Merle-Beral H, Ghia P, Davi F. Over 20% of patients with chronic 
lymphocytic leukemia carry stereotyped receptors: Pathogenetic implications and 
clinical correlations. Blood 2007;109(1):259-70. 



89 

14. Ghia P, Chiorazzi N, Stamatopoulos K. Microenvironmental influences in chronic 
lymphocytic leukaemia: the role of antigen stimulation. J Intern Med 
2008;264(6):549-62. 

15. Tobin G, Thunberg U, Johnson A, Eriksson I, Soderberg O, Karlsson K, Merup M, 
Juliusson G, Vilpo J, Enblad G, Sundstrom C, Roos G, Rosenquist R. Chronic 
lymphocytic leukemias utilizing the VH3-21 gene display highly restricted Vlambda2-
14 gene use and homologous CDR3s: implicating recognition of a common antigen 
epitope. Blood 2003;101(12):4952-7. 

16. Lin K, Manocha S, Harris RJ, Matrai Z, Sherrington PD, Pettitt AR. High frequency 
of p53 dysfunction and low level of VH mutation in chronic lymphocytic leukemia 
patients using the VH3-21 gene segment. Blood 2003;102(3):1145-6. 

17. Kipps TJ, Robbins BA, Kuster P, Carson DA. Autoantibody-associated cross-reactive 
idiotypes expressed at high frequency in chronic lymphocytic leukemia relative to B-
cell lymphomas of follicular center cell origin. Blood 1988;72(2):422-8. 

18. Caligaris-Cappio F, Ghia P. Novel insights in chronic lymphocytic leukemia: are we 
getting closer to understanding the pathogenesis of the disease? J Clin Oncol 
2008;26(27):4497-503. 

19. Bagnara D, Callea V, Stelitano C, Morabito F, Fabris S, Neri A, Zanardi S, Ghiotto F, 
Ciccone E, Grossi CE, Fais F. IgV gene intraclonal diversification and clonal 
evolution in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Br J Haematol 2006;133(1):50-8. 

20. Stevenson FK, Caligaris-Cappio F. Chronic lymphocytic leukemia: revelations from 
the B-cell receptor. Blood 2004;103(12):4389-95. 

21. Damle RN, Batliwalla FM, Ghiotto F, Valetto A, Albesiano E, Sison C, Allen SL, 
Kolitz J, Vinciguerra VP, Kudalkar P, Wasil T, Rai KR, Ferrarini M, Gregersen PK, 
Chiorazzi N. Telomere length and telomerase activity delineate distinctive replicative 
features of the B-CLL subgroups defined by immunoglobulin V gene mutations. 
Blood 2004;103(2):375-82. 

22. Chiorazzi N, Ferrarini M. Evolving view of the in-vivo kinetics of chronic 
lymphocytic leukemia B cells. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 
2006;273-8, 512. 

23. Efremov DG, Gobessi S, Longo PG. Signaling pathways activated by antigen-receptor 
engagement in chronic lymphocytic leukemia B-cells. Autoimmun Rev 
2007;7(2):102-8. 

24. Vaisitti T, Aydin S, Rossi D, Cottino F, Bergui L, D'Arena G, Bonello L, Horenstein 
AL, Brennan P, Pepper C, Gaidano G, Malavasi F, Deaglio S. CD38 increases 
CXCL12-mediated signals and homing of chronic lymphocytic leukemia cells. 
Leukemia 2010;24(5):958-69. 

25. Deaglio S, Vaisitti T, Aydin S, Bergui L, D'Arena G, Bonello L, Omede P, Scatolini 
M, Jaksic O, Chiorino G, Efremov D, Malavasi F. CD38 and ZAP-70 are functionally 
linked and mark CLL cells with high migratory potential. Blood 2007;110(12):4012-
21. 

26. Deaglio S, Aydin S, Grand MM, Vaisitti T, Bergui L, D'Arena G, Chiorino G, 
Malavasi F. CD38/CD31 interactions activate genetic pathways leading to 
proliferation and migration in chronic lymphocytic leukemia cells. Mol Med 
2010;16(3-4):87-91. 



90 

27. von Bergwelt-Baildon M, Maecker B, Schultze J, Gribben JG. CD40 activation: 
potential for specific immunotherapy in B-CLL. Ann Oncol 2004;15(6):853-7. 

28. Ghia P, Circosta P, Scielzo C, Vallario A, Camporeale A, Granziero L, Caligaris-
Cappio F. Differential effects on CLL cell survival exerted by different 
microenvironmental elements. Curr Top Microbiol Immunol 2005;294:135-45. 

29. Luqman M, Klabunde S, Lin K, Georgakis GV, Cherukuri A, Holash J, Goldbeck C, 
Xu X, Kadel EE, III, Lee SH, Aukerman SL, Jallal B, Aziz N, Weng WK, Wierda W, 
O'Brien S, Younes A. The antileukemia activity of a human anti-CD40 antagonist 
antibody, HCD122, on human chronic lymphocytic leukemia cells. Blood 
2008;112(3):711-20. 

30. Burger JA, Quiroga MP, Hartmann E, Burkle A, Wierda WG, Keating MJ, Rosenwald 
A. High-level expression of the T-cell chemokines CCL3 and CCL4 by chronic 
lymphocytic leukemia B cells in nurselike cell cocultures and after BCR stimulation. 
Blood 2009;113(13):3050-8. 

31. Richardson SJ, Matthews C, Catherwood MA, Alexander HD, Carey BS, Farrugia J, 
Gardiner A, Mould S, Oscier D, Copplestone JA, Prentice AG. ZAP-70 expression is 
associated with enhanced ability to respond to migratory and survival signals in B-cell 
chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Blood 2006;107(9):3584-92. 

32. Zucchetto A, Benedetti D, Tripodo C, Bomben R, Dal BM, Marconi D, Bossi F, 
Lorenzon D, Degan M, Rossi FM, Rossi D, Bulian P, Franco V, Del PG, Deaglio S, 
Gaidano G, Tedesco F, Malavasi F, Gattei V. CD38/CD31, the CCL3 and CCL4 
chemokines, and CD49d/vascular cell adhesion molecule-1 are interchained by 
sequential events sustaining chronic lymphocytic leukemia cell survival. Cancer Res 
2009;69(9):4001-9. 

33. Smolej L, Kasparova P. Choice of endothelial marker is crucial for assessment of bone 
marrow microvessel density in chronic lymphocytic leukemia. APMIS 
2008;116(12):1058-62. 

34. Smolej L. Význam mikroprostředí u chronické lymfocytární leukemie. Transfuze 
Hematol dnes 2010;16(1):24-8. 

35. Shanafelt TD, Witzig TE, Fink SR, Jenkins RB, Paternoster SF, Smoley SA, Stockero 
KJ, Nast DM, Flynn HC, Tschumper RC, Geyer S, Zent CS, Call TG, Jelinek DF, Kay 
NE, Dewald GW. Prospective evaluation of clonal evolution during long-term follow-
up of patients with untreated early-stage chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 
2006;24(28):4634-41. 

36. Kay NE. The angiogenic status of B-CLL B cells: role of the VEGF receptors. Leuk 
Res 2004;28(3):221-2. 

37. Klener P. Etiologie a patogeneze nádorového procesu. In Obecná onkologie. Galén; 
2002. s. 39-70. 

38. Wolska A, Lech-Maranda E, Robak T. Toll-like receptors and their role in 
hematologic malignancies. Curr Mol Med 2009;9(3):324-35. 

39. Van BF, Verhasselt B, Philippe J. Prognostic markers in chronic lymphocytic 
leukemia: a comprehensive review. Blood Rev 2009;23(1):25-47. 

40. BURNET FM. Immunological specificity. Trans Stud Coll Physicians Phila 
1962;30:1-10. 



91 

41. Krejsek J, Kopecký O. Imunita a nádorové bujení. In Klinická imunologie. Nucleus 
HK; 2004. s. 541-566. 

42. Yu JE, Knight AK, Radigan L, Marron TU, Zhang L, Sanchez-Ramon S, 
Cunningham-Rundles C. Toll-like receptor 7 and 9 defects in common variable 
immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 2009;124(2):349-56, 356. 

43. Fleer A, Krediet TG. Innate immunity: toll-like receptors and some more. A brief 
history, basic organization and relevance for the human newborn. Neonatology 
2007;92(3):145-57. 

44. Krejsek J, Kopecký O. Bakterie a imunitní systém. In Klinická imunologie. Nucleus 
HK; 2004. 

45. Spaner DE, Masellis A. Toll-like receptor agonists in the treatment of chronic 
lymphocytic leukemia. Leukemia 2007;21(1):53-60. 

46. Orentas RJ, Kohler ME, Johnson BD. Suppression of anti-cancer immunity by 
regulatory T cells: back to the future. Semin Cancer Biol 2006;16(2):137-49. 

47. Minot G, Isaacs R. Lymphatic leukemia: age, incidence, duration and benefit derived 
from irradiation. Boston Med Surg J 1924;191:1-9. 

48. Galton D. The pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia. Can Med Assoc J 
1966;94:1005-10. 

49. Dameshek W. Chronic lymphocytic leukemia - an accumulative disease of 
immunologically incompetent lymphocytes. Blood 1967;29:566-84. 

50. Aisenberg AC, Bloch KJ. Immunoglobulins on the surface of neoplastic lymphocytes. 
N Engl J Med 1972;287(6):272-6. 

51. Rai K, Sawitsky A, Cronkite EP, Chanada AV, Levy RN, Pasternack BS. Clinical 
staging of chronic lymphocytic lekemia. Blood 1975;46:219-34. 

52. Binet JL, Auquier A, Dighiero G, Chastang C, Piguet H, Goasguen J, Vaugier G, 
Potron G, Colona P, Oberling F, Thomas M, Tchernia G, Jacquillat C, Boivin P, Lesty 
C, Duault MT, Monconduit M, Belabbes S, Gremy F. A new prognostic classification 
of chronic lymphocytic leukemia derived from a multivariate survival analysis. Cancer 
1981;48(1):198-206. 

53. Gahrton G, Robert KH, Friberg K, Zech L, Bird AG. Extra chromosome 12 in chronic 
lymphocytic leukaemia. Lancet 1980;1(8160):146-7. 

54. Fitchett M, Griffiths MJ, Oscier DG, Johnson S, Seabright M. Chromosome 
abnormalities involving band 13q14 in hematologic malignancies. Cancer Genet 
Cytogenet 1987;24(1):143-50. 

55. Caligaris-Cappio F, Gobbi M, Bofill M, Janossy G. Infrequent normal B lymphocytes 
express features of B-chronic lymphocytic leukemia. J Exp Med 1982;155(2):623-8. 

56. Lens D, Dyer MJ, Garcia-Marco JM, De Schouwer PJ, Hamoudi RA, Jones D, Farahat 
N, Matutes E, Catovsky D. p53 abnormalities in CLL are associated with excess of 
prolymphocytes and poor prognosis. Br J Haematol 1997;99(4):848-57. 

57. Hamblin TJ, Davis Z, Gardiner A, Oscier DG, Stevenson FK. Unmutated Ig V(H) 
genes are associated with a more aggressive form of chronic lymphocytic leukemia. 
Blood 1999;94(6):1848-54. 



92 

58. Damle RN, Wasil T, Fais F, Ghiotto F, Valetto A, Allen SL, Buchbinder A, Budman 
D, Dittmar K, Kolitz J, Lichtman SM, Schulman P, Vinciguerra VP, Rai KR, Ferrarini 
M, Chiorazzi N. Ig V gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic 
indicators in chronic lymphocytic leukemia. Blood 1999;94(6):1840-7. 

59. Doubek M, Mayer J. Něco z historie chronické lymfocytární leukémie. Transfuze 
Hematol dnes 2010;16(1):7-9. 

60. Moreau EJ, Matutes E, A'Hern RP, Morilla AM, Morilla RM, Owusu-Ankomah KA, 
Seon BK, Catovsky D. Improvement of the chronic lymphocytic leukemia scoring 
system with the monoclonal antibody SN8 (CD79b). Am J Clin Pathol 
1997;108(4):378-82. 

61. Cheson B. Chronic lymphocytic Leukemia: Epidemiological, familial, and genetic 
aspects. Chronic Lymphoid Leukemias. Marcel Dekker Inc.; 2001. s. 33-62. 

62. Dighiero G, Binet JL. When and how to treat chronic lymphocytic leukemia. N Engl J 
Med 2000;343(24):1799-801. 

63. Gine E, Moreno C, Esteve J, Montserrat E. The role of stem-cell transplantation in 
chronic lymphocytic leukemia risk-adapted therapy. Best Pract Res Clin Haematol 
2007;20(3):529-43. 

64. Redaelli A, Laskin BL, Stephens JM, Botteman MF, Pashos CL. The clinical and 
epidemiological burden of chronic lymphocytic leukaemia. Eur J Cancer Care (Engl ) 
2004;13(3):279-87. 

65. Ishibe N, Sgambati MT, Fontaine L, Goldin LR, Jain N, Weissman N, Marti GE, 
Caporaso NE. Clinical characteristics of familial B-CLL in the National Cancer 
Institute Familial Registry. Leuk Lymphoma 2001;42(1-2):99-108. 

66. Brown LM, Blair A, Gibson R, Everett GD, Cantor KP, Schuman LM, Burmeister LF, 
Van Lier SF, Dick F. Pesticide exposures and other agricultural risk factors for 
leukemia among men in Iowa and Minnesota. Cancer Res 1990;50(20):6585-91. 

67. Boice JD, Jr., Lubin JH. Occupational and environmental radiation and cancer. Cancer 
Causes Control 1997;8(3):309-22. 

68. Smolej L, Žák P, Belada D, Malý J. Diagnostika a léčba chronické lymfocytární 
leukémie. Lék Zpr LF UK HK 2007;52(1):23-34. 

69. Weinbergerova B, Ráčil Z, Kocmanová I, Mayer J. Podpůrná léčba jako součást 
terapie chronické lymfocytární leukemie. Transfuze Hematol dnes 2010;16(1):103-11. 

70. Byrd JC, Stilgenbauer S, Flinn IW. Chronic lymphocytic leukemia. Hematology Am 
Soc Hematol Educ Program 2004;163-83. 

71. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Dohner H, 
Hillmen P, Keating MJ, Montserrat E, Rai KR, Kipps TJ. Guidelines for the diagnosis 
and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International 
Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-
Working Group 1996 guidelines. Blood 2008;111(12):5446-56. 

72. Matutes E, Wotherspoon A, Catovsky D. Differential diagnosis in chronic 
lymphocytic leukaemia. Best Pract Res Clin Haematol 2007;20(3):367-84. 

73. Hallek M. State-of-the-art treatment of chronic lymphocytic leukemia. Hematology 
Am Soc Hematol Educ Program 2009;440-9. 



93 

74. Smolej L. Fludarabine-induced autoimmune hemolytic anemia in a CLL patient: 
rituximab as the treatment of choice? Leuk Res 2007;31(2):267-9. 

75. Kozák T. Chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba v terapii chronické 
lymfocytární leukemie (CLL). Transfuze Hematol dnes 2010;16(1):70-3. 

76. Robak T, Blonski JZ, Wawrzyniak E, Gora-Tybor J, Palacz A, Dmoszynska A, 
Konopka L, Warzocha K, Jamroziak K. Activity of cladribine combined with 
cyclophosphamide in frontline therapy for chronic lymphocytic leukemia with 
17p13.1/TP53 deletion: report from the Polish Adult Leukemia Group. Cancer 
2009;115(1):94-100. 

77. Smolej L. Modern concepts in the treatment of chronic lymphocytic leukemia. 
Hematology 2009;14(5):249-54. 

78. Hallek M. New menus for CLL treatment. Oncology (Williston Park) 
2009;23(12):1046, 1051, 1056. 

79. Robak T. Novel drugs for chronic lymphoid leukemias: mechanism of action and 
therapeutic activity. Curr Med Chem 2009;16(18):2212-34. 

80. Robak T. Ofatumumab, a human monoclonal antibody for lymphoid malignancies and 
autoimmune disorders. Curr Opin Mol Ther 2008;10(3):294-309. 

81. Weiss MA, Maslak PG, Jurcic JG, Scheinberg DA, Aliff TB, Lamanna N, Frankel SR, 
Kossman SE, Horgan D. Pentostatin and cyclophosphamide: an effective new regimen 
in previously treated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 
2003;21(7):1278-84. 

82. Chanan-Khan A, Miller KC, Musial L, Lawrence D, Padmanabhan S, Takeshita K, 
Porter CW, Goodrich DW, Bernstein ZP, Wallace P, Spaner D, Mohr A, Byrne C, 
Hernandez-Ilizaliturri F, Chrystal C, Starostik P, Czuczman MS. Clinical efficacy of 
lenalidomide in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: 
results of a phase II study. J Clin Oncol 2006;24(34):5343-9. 

83. Smolej L. Nové léky a léčebné přístupy u chronické lymfocytární leukémie. Transfuze 
Hematol dnes 2010;16(1):88-96. 

84. Knauf W. Bendamustine in the treatment of chronic lymphocytic leukemia. Expert 
Rev Anticancer Ther 2009;9(2):165-74. 

85. Pettitt AR. Glucocorticoid-based combination therapy for chronic lymphotic leukemia: 
new tricks for an old dog. Leuk Lymphoma 2008;49(10):1843-5. 

86. Dungarwalla M, Evans SO, Riley U, Catovsky D, Dearden CE, Matutes E. High dose 
methylprednisolone and rituximab is an effective therapy in advanced refractory 
chronic lymphocytic leukemia resistant to fludarabine therapy. Haematologica 
2008;93(3):475-6. 

87. Pettitt AR, Matutes E, Oscier D. Alemtuzumab in combination with high-dose 
methylprednisolone is a logical, feasible and highly active therapeutic regimen in 
chronic lymphocytic leukaemia patients with p53 defects. Leukemia 2006;20(8):1441-
5. 

88. Válková V, Cetkovský P. Současná role transplantace hematopoetických kmenových 
buněk v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Transfuze Hematol dnes 
2010;16(1):81-7. 



94 

89. Moreno C, Montserrat E. New prognostic markers in chronic lymphocytic leukemia. 
Blood Rev 2008;22(4):211-9. 

90. Molica S. Sex differences in incidence and outcome of chronic lymphocytic leukemia 
patients. Leuk Lymphoma 2006;47(8):1477-80. 

91. Montserrat E, Sanchez-Bisono J, Vinolas N, Rozman C. Lymphocyte doubling time in 
chronic lymphocytic leukaemia: analysis of its prognostic significance. Br J Haematol 
1986;62(3):567-75. 

92. Van BF, Verhasselt B, Philippe J. Prognostic markers in chronic lymphocytic 
leukemia: a comprehensive review. Blood Rev 2009;23(1):25-47. 

93. Vroblova V, Smolej L, Vrbacky F, Jankovicova K, Hrudkova M, Maly J, Krejsek J. 
Biological prognostic markers in chronic lymphocytic leukemia. Acta Medica (Hradec 
Kralove) 2009;52(1):3-8. 

94. Molica S, Cutrona G, Vitelli G, Mirabelli R, Molica M, Digiesi G, Ribatti D, Ferrarini 
M, Vacca A. Markers of increased angiogenesis and their correlation with biological 
parameters identifying high-risk patients in early B-cell chronic lymphocytic 
leukemia. Leuk Res 2007;31(11):1575-8. 

95. Dohner H, Stilgenbauer S, Benner A, Leupolt E, Krober A, Bullinger L, Dohner K, 
Bentz M, Lichter P. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic 
leukemia. N Engl J Med 2000;343(26):1910-6. 

96. Chena C, Avalos JS, Bezares RF, Arrossagaray G, Turdo K, Bistmans A, Slavutsky I. 
Biallelic deletion 13q14.3 in patients with chronic lymphocytic leukemia: cytogenetic, 
FISH and clinical studies. Eur J Haematol 2008;81(2):94-9. 

97. Calin GA, Dumitru CD, Shimizu M, Bichi R, Zupo S, Noch E, Aldler H, Rattan S, 
Keating M, Rai K, Rassenti L, Kipps T, Negrini M, Bullrich F, Croce CM. Frequent 
deletions and down-regulation of micro- RNA genes miR15 and miR16 at 13q14 in 
chronic lymphocytic leukemia. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;99(24):15524-9. 

98. Mraz M, Pospisilova S, Malinova K, Slapak I, Mayer J. MicroRNAs in chronic 
lymphocytic leukemia pathogenesis and disease subtypes. Leuk Lymphoma 
2009;50(3):506-9. 

99. Dohner H, Fischer K, Bentz M, Hansen K, Benner A, Cabot G, Diehl D, Schlenk R, 
Coy J, Stilgenbauer S, . p53 gene deletion predicts for poor survival and non-response 
to therapy with purine analogs in chronic B-cell leukemias. Blood 1995;85(6):1580-9. 

100. Geisler CH, Philip P, Christensen BE, Hou-Jensen K, Pedersen NT, Jensen OM, 
Thorling K, Andersen E, Birgens HS, Drivsholm A, Ellegaard J, Larsen JK, Plesner T, 
Brown P, Andersen PK, Hansen MM. In B-cell chronic lymphocytic leukaemia 
chromosome 17 abnormalities and not trisomy 12 are the single most important 
cytogenetic abnormalities for the prognosis: a cytogenetic and immunophenotypic 
study of 480 unselected newly diagnosed patients. Leuk Res 1997;21(11-12):1011-23. 

101. Hillmen P, Skotnicki AB, Robak T, Jaksic B, Dmoszynska A, Wu J, Sirard C, Mayer 
J. Alemtuzumab compared with chlorambucil as first-line therapy for chronic 
lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2007;25(35):5616-23. 

102. Hallek M. Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia. Ann Oncol 2008;19 
Suppl 4:iv51-iv53. 



95 

103. Malcikova J, Smardova J, Rocnova L, Tichy B, Kuglik P, Vranova V, Cejkova S, 
Svitakova M, Skuhrova FH, Brychtova Y, Doubek M, Brejcha M, Klabusay M, Mayer 
J, Pospisilova S, Trbusek M. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in 
chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA 
damage. Blood 2009;114(26):5307-14. 

104. Mraz M, Malinova K, Kotaskova J, Pavlova S, Tichy B, Malcikova J, Stano KK, 
Smardova J, Brychtova Y, Doubek M, Trbusek M, Mayer J, Pospisilova S. miR-34a, 
miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. 
Leukemia 2009;23(6):1159-63. 

105. Dreger P, Corradini P, Kimby E, Michallet M, Milligan D, Schetelig J, Wiktor-
Jedrzejczak W, Niederwieser D, Hallek M, Montserrat E. Indications for allogeneic 
stem cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia: the EBMT transplant 
consensus. Leukemia 2007;21(1):12-7. 

106. Montserrat E. New prognostic markers in CLL. Hematology Am Soc Hematol Educ 
Program 2006;279-84. 

107. Schroeder HW, Jr., Dighiero G. The pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia: 
analysis of the antibody repertoire. Immunol Today 1994;15(6):288-94. 

108. Oscier DG, Thompsett A, Zhu D, Stevenson FK. Differential rates of somatic 
hypermutation in V(H) genes among subsets of chronic lymphocytic leukemia defined 
by chromosomal abnormalities. Blood 1997;89(11):4153-60. 

109. Klein U, Tu Y, Stolovitzky GA, Mattioli M, Cattoretti G, Husson H, Freedman A, 
Inghirami G, Cro L, Baldini L, Neri A, Califano A, Dalla-Favera R. Gene expression 
profiling of B cell chronic lymphocytic leukemia reveals a homogeneous phenotype 
related to memory B cells. J Exp Med 2001;194(11):1625-38. 

110. Rosenwald A, Alizadeh AA, Widhopf G, Simon R, Davis RE, Yu X, Yang L, Pickeral 
OK, Rassenti LZ, Powell J, Botstein D, Byrd JC, Grever MR, Cheson BD, Chiorazzi 
N, Wilson WH, Kipps TJ, Brown PO, Staudt LM. Relation of gene expression 
phenotype to immunoglobulin mutation genotype in B cell chronic lymphocytic 
leukemia. J Exp Med 2001;194(11):1639-47. 

111. Howard M, Grimaldi JC, Bazan JF, Lund FE, Santos-Argumedo L, Parkhouse RM, 
Walseth TF, Lee HC. Formation and hydrolysis of cyclic ADP-ribose catalyzed by 
lymphocyte antigen CD38. Science 1993;262(5136):1056-9. 

112. Malavasi F, Funaro A, Roggero S, Horenstein A, Calosso L, Mehta K. Human CD38: 
a glycoprotein in search of a function. Immunol Today 1994;15(3):95-7. 

113. Deaglio S, Mehta K, Malavasi F. Human CD38: a (r)evolutionary story of enzymes 
and receptors. Leuk Res 2001;25(1):1-12. 

114. Zupo S, Rugari E, Dono M, Taborelli G, Malavasi F, Ferrarini M. CD38 signaling by 
agonistic monoclonal antibody prevents apoptosis of human germinal center B cells. 
Eur J Immunol 1994;24(5):1218-22. 

115. Durig J, Naschar M, Schmucker U, Renzing-Kohler K, Holter T, Huttmann A, 
Duhrsen U. CD38 expression is an important prognostic marker in chronic 
lymphocytic leukaemia. Leukemia 2002;16(1):30-5. 

116. Ibrahim S, Keating M, Do KA, O'Brien S, Huh YO, Jilani I, Lerner S, Kantarjian HM, 
Albitar M. CD38 expression as an important prognostic factor in B-cell chronic 
lymphocytic leukemia. Blood 2001;98(1):181-6. 



96 

117. Hamblin TJ, Orchard JA, Ibbotson RE, Davis Z, Thomas PW, Stevenson FK, Oscier 
DG. CD38 expression and immunoglobulin variable region mutations are independent 
prognostic variables in chronic lymphocytic leukemia, but CD38 expression may vary 
during the course of the disease. Blood 2002;99(3):1023-9. 

118. Eisele L, Haddad T, Sellmann L, Duhrsen U, Durig J. Expression levels of CD38 on 
leukemic B cells but not on non-leukemic T cells are comparably stable over time and 
predict the course of disease in patients with chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res 
2009;33(6):775-8. 

119. Orchard JA, Ibbotson RE, Davis Z, Wiestner A, Rosenwald A, Thomas PW, Hamblin 
TJ, Staudt LM, Oscier DG. ZAP-70 expression and prognosis in chronic lymphocytic 
leukaemia. Lancet 2004;363(9403):105-11. 

120. Thornton PD, Fernandez C, Giustolisi GM, Morilla R, Atkinson S, A'Hern RP, 
Matutes E, Catovsky D. CD38 expression as a prognostic indicator in chronic 
lymphocytic leukaemia. Hematol J 2004;5(2):145-51. 

121. Hus I, Podhorecka M, Bojarska-Junak A, Rolinski J, Schmitt M, Sieklucka M, Wasik-
Szczepanek E, Dmoszynska A. The clinical significance of ZAP-70 and CD38 
expression in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Ann Oncol 2006;17(4):683-90. 

122. Bene MC. What is ZAP-70? Cytometry B Clin Cytom 2006;70(4):204-8. 

123. Mustelin T, Tasken K. Positive and negative regulation of T-cell activation through 
kinases and phosphatases. Biochem J 2003;371(Pt 1):15-27. 

124. Crespo M, Villamor N, Gine E, Muntanola A, Colomer D, Marafioti T, Jones M, 
Camos M, Campo E, Montserrat E, Bosch F. ZAP-70 expression in normal pro/pre B 
cells, mature B cells, and in B-cell acute lymphoblastic leukemia. Clin Cancer Res 
2006;12(3 Pt 1):726-34. 

125. Kong GH, Bu JY, Kurosaki T, Shaw AS, Chan AC. Reconstitution of Syk function by 
the ZAP-70 protein tyrosine kinase. Immunity 1995;2(5):485-92. 

126. Wiestner A, Rosenwald A, Barry TS, Wright G, Davis RE, Henrickson SE, Zhao H, 
Ibbotson RE, Orchard JA, Davis Z, Stetler-Stevenson M, Raffeld M, Arthur DC, Marti 
GE, Wilson WH, Hamblin TJ, Oscier DG, Staudt LM. ZAP-70 expression identifies a 
chronic lymphocytic leukemia subtype with unmutated immunoglobulin genes, 
inferior clinical outcome, and distinct gene expression profile. Blood 
2003;101(12):4944-51. 

127. Crespo M, Bosch F, Villamor N, Bellosillo B, Colomer D, Rozman M, Marce S, 
Lopez-Guillermo A, Campo E, Montserrat E. ZAP-70 expression as a surrogate for 
immunoglobulin-variable-region mutations in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J 
Med 2003;348(18):1764-75. 

128. Chen L, Widhopf G, Huynh L, Rassenti L, Rai KR, Weiss A, Kipps TJ. Expression of 
ZAP-70 is associated with increased B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic 
leukemia. Blood 2002;100(13):4609-14. 

129. Chen L, Apgar J, Huynh L, Dicker F, Giago-McGahan T, Rassenti L, Weiss A, Kipps 
TJ. ZAP-70 directly enhances IgM signaling in chronic lymphocytic leukemia. Blood 
2005;105(5):2036-41. 

130. Richardson SJ, Matthews C, Catherwood MA, Alexander HD, Carey BS, Farrugia J, 
Gardiner A, Mould S, Oscier D, Copplestone JA, Prentice AG. ZAP-70 expression is 



97 

associated with enhanced ability to respond to migratory and survival signals in B-cell 
chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Blood 2006;107(9):3584-92. 

131. Boelens J, Philippe J, Offner F. B-CLL cells from lymph nodes express higher ZAP-
70 levels than B-CLL cells from peripheral blood. Leuk Res 2007;31(5):719-20. 

132. Sheridan R, Mounajjed T, Ehrmann DE, Hurtubise PE, Schrager JA. Comparison of 
bone marrow and peripheral blood ZAP-70 status examined by flow cytometric 
immunophenotyping in patients with chronic lymphocytic leukemia. Cytometry B 
Clin Cytom 2006;70(4):320-1. 

133. Le Garff-Tavernier M, Ticchioni M, Brissard M, Salmon C, Raynaud S, Davi F, 
Bernard A, Merle-Beral H, Ajchenbaum-Cymbalista F, Letestu R. National 
standardization of ZAP-70 determination by flow cytometry: the French experience. 
Cytometry B Clin Cytom 2007;72(2):103-8. 

134. Rassenti LZ, Huynh L, Toy TL, Chen L, Keating MJ, Gribben JG, Neuberg DS, Flinn 
IW, Rai KR, Byrd JC, Kay NE, Greaves A, Weiss A, Kipps TJ. ZAP-70 compared 
with immunoglobulin heavy-chain gene mutation status as a predictor of disease 
progression in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med 2004;351(9):893-901. 

135. Letestu R, Rawstron A, Ghia P, Villamor N, Boeckx N, Boettcher S, Buhl AM, 
Duerig J, Ibbotson R, Kroeber A, Langerak A, Le Garff-Tavernier M, Mockridge I, 
Morilla A, Padmore R, Rassenti L, Ritgen M, Shehata M, Smolewski P, Staib P, 
Ticchioni M, Walker C, Ajchenbaum-Cymbalista F. Evaluation of ZAP-70 expression 
by flow cytometry in chronic lymphocytic leukemia: A multicentric international 
harmonization process. Cytometry B Clin Cytom 2006;70(4):309-14. 

136. Orchard J, Ibbotson R, Best G, Parker A, Oscier D. ZAP-70 in B cell malignancies. 
Leuk Lymphoma 2005;46(12):1689-98. 

137. Shankey TV, Forman M, Scibelli P, Cobb J, Smith CM, Mills R, Holdaway K, Bernal-
Hoyos E, Van Der Heiden M, Popma J, Keeney M. An optimized whole blood method 
for flow cytometric measurement of ZAP-70 protein expression in chronic 
lymphocytic leukemia. Cytometry B Clin Cytom 2006;70(4):259-69. 

138. Bojarska-Junak A, Giannopoulos K, Kowal M, Dmoszynska A, Rolinski J. 
Comparison of methods for determining zeta-chain associated protein - 70 (ZAP-70) 
expression in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Cytometry 
B Clin Cytom 2006;70(4):293-301. 

139. Bekkema R, Tadema A, Daenen SM, Kluin-Nelemans HC, Mulder AB. An improved 
flow cytometric method using FACS Lysing Solution for measurement of ZAP-70 
expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Cytometry B Clin Cytom 
2008;74(1):40-4. 

140. Gibbs G, Bromidge T, Howe D, Hopkins J, Johnson S. Comparison of flow cytometric 
methods for the measurement of ZAP-70 expression in a routine diagnostic laboratory. 
Clin Lab Haematol 2005;27(4):258-66. 

141. Del Principe MI, Del PG, Buccisano F, Maurillo L, Venditti A, Zucchetto A, Marini 
R, Niscola P, Consalvo MA, Mazzone C, Ottaviani L, Panetta P, Bruno A, Bomben R, 
Suppo G, Degan M, Gattei V, de FP, Cantonetti M, Lo CF, Del PD, Amadori S. 
Clinical significance of ZAP-70 protein expression in B-cell chronic lymphocytic 
leukemia. Blood 2006;108(3):853-61. 



98 

142. Durig J, Nuckel H, Cremer M, Fuhrer A, Halfmeyer K, Fandrey J, Moroy T, Klein-
Hitpass L, Duhrsen U. ZAP-70 expression is a prognostic factor in chronic 
lymphocytic leukemia. Leukemia 2003;17(12):2426-34. 

143. Zucchetto A, Bomben R, Bo MD, Nanni P, Bulian P, Rossi FM, Del Principe MI, 
Santini S, Del PG, Degan M, Gattei V. ZAP-70 expression in B-cell chronic 
lymphocytic leukemia: evaluation by external (isotypic) or internal (T/NK cells) 
controls and correlation with IgV(H) mutations. Cytometry B Clin Cytom 
2006;70(4):284-92. 

144. Rossi FM, Del Principe MI, Rossi D, Irno CM, Luciano F, Zucchetto A, Bulian P, 
Bomben R, Dal BM, Fangazio M, Benedetti D, Degan M, Gaidano G, Del PG, Gattei 
V. Prognostic impact of ZAP-70 expression in chronic lymphocytic leukemia: mean 
fluorescence intensity T/B ratio versus percentage of positive cells. J Transl Med 
2010;8:23. 

145. Lin K, Sherrington PD, Dennis M, Matrai Z, Cawley JC, Pettitt AR. Relationship 
between p53 dysfunction, CD38 expression, and IgV(H) mutation in chronic 
lymphocytic leukemia. Blood 2002;100(4):1404-9. 

146. Oscier DG, Gardiner AC, Mould SJ, Glide S, Davis ZA, Ibbotson RE, Corcoran MM, 
Chapman RM, Thomas PW, Copplestone JA, Orchard JA, Hamblin TJ. Multivariate 
analysis of prognostic factors in CLL: clinical stage, IGVH gene mutational status, 
and loss or mutation of the p53 gene are independent prognostic factors. Blood 
2002;100(4):1177-84. 

147. Doubek M., Panovska A., Janča J., Judásková L., Meluzínová I., Hejlová N., 
Bartošová R., Simonides J., Jajtner P., Gaja A., Ingrová L., Mašková M., Veselá H., 
Paprla J., Pražáková L., Zvarová M., Krahulcová E., Bulíková A., Ševčíková I., 
Dostálová V., Brychtová Y., Mayer J. Co víme o incidenci chronické lymfocytární 
leukémie (CLL) a kde a jak jsou nemocní s CLL léčeni? Transfuze Hematol dnes 
2010;16(1):11-5. 

148. Brenner H, Gondos A, Pulte D. Trends in long-term survival of patients with chronic 
lymphocytic leukemia from the 1980s to the early 21st century. Blood 
2008;111(10):4916-21. 

149. Rassenti LZ, Jain S, Keating MJ, Wierda WG, Grever MR, Byrd JC, Kay NE, Brown 
JR, Gribben JG, Neuberg DS, He F, Greaves AW, Rai KR, Kipps TJ. Relative value 
of ZAP-70, CD38, and immunoglobulin mutation status in predicting aggressive 
disease in chronic lymphocytic leukemia. Blood 2008;112(5):1923-30. 

150. Krober A, Bloehdorn J, Hafner S, Buhler A, Seiler T, Kienle D, Winkler D, Bangerter 
M, Schlenk RF, Benner A, Lichter P, Dohner H, Stilgenbauer S. Additional genetic 
high-risk features such as 11q deletion, 17p deletion, and V3-21 usage characterize 
discordance of ZAP-70 and VH mutation status in chronic lymphocytic leukemia. J 
Clin Oncol 2006;24(6):969-75. 

151. Munoz L, Lasa A, Carricondo MT, Hernandez C, Ubeda J, Nomdedeu JF. 
Comparative analysis of ZAP-70 expression and Ig VH mutational status in B-cell 
chronic lymphocytic leukemia. Cytometry B Clin Cytom 2007;72(2):96-102. 

152. Hamblin T. Is chronic lymphocytic leukemia one disease? Haematologica 
2002;87(12):1235-8. 



99 

153. Schroers R, Griesinger F, Trumper L, Haase D, Kulle B, Klein-Hitpass L, Sellmann L, 
Duhrsen U, Durig J. Combined analysis of ZAP-70 and CD38 expression as a 
predictor of disease progression in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 
2005;19(5):750-8. 

154. Hus I, Bojarska-Junak A, Dmoszynska A, Wasik-Szczepanek E, Sieklucka M, 
Trzesniewska W, Glazer M, Rolinski J. ZAP-70 and CD38 expression are independent 
prognostic factors in patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia and 
combined analysis improves their predictive value. Folia Histochem Cytobiol 
2008;46(2):147-52. 

155. Villamor N. ZAP-70 staining in chronic lymphocytic leukemia. Curr Protoc Cytom 
2005;Chapter 6. 

156. Poulain S, Benard C, Daudignon A, Le BF, Morel P, Duthilleul P. Is ZAP-70 
expression stable over time in B chronic lymphocytic leukaemia? Leuk Lymphoma 
2007;48(6):1219-21. 

157. Gibbs G, Bromidge T, Howe D, Johnson S. ZAP-70 expression remains stable in 
chronic lymphocytic leukaemia. Int J Lab Hematol 2007;29(3):225-7. 

158. Vroblova V, Vrbacky F, Hrudkova M, Jankovicova K, Schmitzova D, Maly J, Krejsek 
J, Smolej L. Significant change in ZAP-70 expression during the course of chronic 
lymphocytic leukemia. Eur J Haematol 2010. 

159. Kay S, Herishanu Y, Pick M, Rogowski O, Baron S, Naparstek E, Polliack A, Deutsch 
VR. Quantitative flow cytometry of ZAP-70 levels in chronic lymphocytic leukemia 
using molecules of equivalent soluble fluorochrome. Cytometry B Clin Cytom 
2006;70(4):218-26. 

160. Herishanu Y, Kay S, Rogowski O, Pick M, Naparstek E, Deutsch VR, Polliack A. T-
cell ZAP-70 overexpression in chronic lymphocytic leukemia (CLL) correlates with 
CLL cell ZAP-70 levels, clinical stage and disease progression. Leukemia 
2005;19(7):1289-91. 

 



100 

SEZNAM POUŽITÝCH CD ZNAK Ů 

CD znak Název Popis a funkce molekuly 

CD10 cALLA Zn metaloproteináza; regulace růstu B lymfocytů ; rozkládá biologicky aktivní 

peptidy 

CD154 CD40L kostimulační molekula pro B lymfocyty, tvorba germinálních center, účast na 

izotypovém přepnutí 

CD16 FcγRIII nízkoafinní receptor pro Fc fragment IgG 

CD19  intracelulární přenos signálů v B slymfocytech 

CD20  aktivace a proliferace B lymfocytů 

CD22  aktivace B lymfocytů 

CD23 FcεRII nízkoafinní receptor pro Fc fragment IgE 

CD25 Tac α podjednotka receptoru IL-2R; aktivace T lymfocytů 

CD3  signální molekulový komplex asociovaný s TCR 

CD31 PECAM-1 adhezní molekula; transendotelová migrace leukocytů 

CD38  ADP-ribosyl-cykláza+ regulace buněčné aktivace a proliferace; adheze leukocytů 

k endotelovým buňkám 

CD4  koreceptor, zapojený do rozpoznání antigenu prostřednictvím TCR 

CD40  kostimulační molekula podílející se na diferenciaci B lymfocytů; izotypovém 

přepnutí, stimuluje tvorbu cytokinů v makrofázích 

CD49d VLA-4α integrin 4α2; adhezní receptor; reguluje migraci lymfocytů a homing T lymfocytů 

CD5  podíl na přenosu signálů prostřednictvím TCR a BCR 

CD52  na povrchu zralé lymfocyty; vázán přes GPI kotvu; cílová struktura monoklonální 

protilátky alemtuzumab 

CD69 AIM časný aktivační znak lymfocytů, monocytů a trombocytů 

CD79a Igα součást BCR 

CD79b Igβ součást BCR 

CD8  koreceptor T lymfocytů 

CD95 Apo/Fas receptor pro FasL; regulace a přenos proapoptických signálů 

FMC7  epitop molekuly CD20; na povrchu zralých B lymfocytů 
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