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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
BCR Receptor pro antigen na B lymfocytech 

CD Clusters of Differentiation 

CLL Chronická Lymfocytární Leukémie 

FISH Fluorescent In Situ Hybridization 

FITC Fluoresceinisothiokianat 

FS Forward scatter 

IgVH Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

M-IgVH Mutated-Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

NCI-WG National Cancer Institute sponsored Working Group 

OS Overal Survival 

PCR Polymerase Chain Reaction 

PE Phycoerytrin 

SS Side scatter 

TCR Receptor pro antigen na T lymfocytech 

TTT Time to Treatment 

U-IgVH Unmutated-Immunoglobulin Heavy chain Variable genes 

ZAP-70 Zeta-chain-associated Protein kinase 70 
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2 SOUHRN 

Úvod: Chronická lymfocytární leukémie má velmi variabilní klinický průběh. Proto je nutné 

ke každému pacientovi přistupovat individuálně, dle prognostických faktorů. Cílem naší práce 

bylo zhodnotit 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 

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 molekuly ZAP-70 byla hodnocena pomocí průtokové cytometrie 

s využitím monoklonální protilátky značené fykoerytrinem (klon 1E7.2). Exprese ZAP-70 

byla analyzována dvěma způsoby; metodou izotypové kontroly a metodou střední 

fluorescenční intenzity (MFI). Stabilitu exprese molekuly Z AP-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 bez léčby (p=0,0003) i celkové přežití (p=0,01) statisticky 

významně kratší u ZAP-70 pozitivních pacientů v porovnání se ZAP-70 negativními pacienty. 

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 geny. Kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a CD38 jsme také prokázali nejdelší 

období bez léčby (p=0,0001) i celkové přežití (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, byla spojena s nemutovanými IgVH geny a provázena 

progresí či relapsem onemocnění. 

Závěr: Z naší práce vyplývá, že stanovení exprese 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 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. 
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3 SUMMARY 

Introduction: Chronic lymphocytic leukaemia displays 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 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).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 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 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. 

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. 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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4 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

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. Mezi nejčastěji 

využívaný moderní prognostický faktor bezpochyby patří mutační stav variabilních částí 

těžkých řetězců (IgVH). Mutační stav IgVH CLL buněk rozděluje pacienty do dvou skupin, 

významně se lišící průběhem onemocnění. První skupina nemocných má CLL buňky, u 

kterých nedošlo k somatickým hypermutacím genových v segmentů (U-IgVH, nemutované 

IgVH geny). Druhá skupina, prognosticky výrazně příznivější, má CLL buňky, které prošly 

mutačním procesem v germinálním centru lymfoidních foliklů (M-IgVH, mutované IgVH 

geny). Vzhledem k finanční náročnosti na vybavení i provedení testu není tato metoda pro 

výraznou část klinických pracovišť dostupná (1). 

V průkopnické studii Rosenwalda a spol. byl pomocí metody DNA mikročipů identifikován 

gen pro proteinovou tyrozinovou kinázu ZAP-70 (zeta-associovaný-protein o molekulové 

hmotnosti 70 kilodaltonů), který by mohl nahradit technicky a finančně velmi náročné 

stanovení mutačního stavu IgVH, jednoho ze zásadních prognostických faktorů u CLL (2). 

ZAP-70, je nitrobuněčná tyrozinová kináza úzce příbuzná s rodinou Src (Sarcoma kinase). 

Účastní se začátku buněčné aktivace T lymfocytů a NK buněk. Exprese ZAP-70 nebyla 

zaznamenána v normálních zralých B lymfocytech v periferní krvi. Bylo ale prokázáno, že 

část buněk u Burkittova lymfomu, akutní lymfoblastické leukémie a CLL je ZAP-70 pozitivní 

(3). 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 (4). 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 (4). 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. 
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Hlavní nevýhodou představuje absence jednotně užívané, standardizované metodiky, jejíž 

výsledky by byly vzájemně dobře intralaboratorně i interlaboratorně porovnatelné. 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). Ani 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), (4-6) jiní se drží standardního přístupu pomocí negativní (izotypové) kontroly 

(7, 8). Hodnocení pomocí střední fluorescenční intenzity (Mean Fluorescence Intensity, MFI) 

může eliminovat subjektivní chybu způsobenou při nastavování hranice pozitivity. Stanovuje 

se MFI exprese ZAP-70 na T lymfocytech a CLL buňkách, ze které se vypočítává poměr MFI 

T lymfocytů a CLL buněk. 

Cílem naší práce bylo zhodnotit pomocí průtokové cytometrie prognostický význam 

stanovení exprese ZAP-70 u nemocných s CLL. 
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5 CÍLE DIZERTAČNÍ 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 do 

léčby, celkové přežití 

3. Zhodnotit souvislost exprese molekuly ZAP-70 s prognosticky významnými ukazateli: 

mutační stav IgVH a exprese povrchové molekuly CD38 

4. Ověřit stabilitu exprese molekuly ZAP-70 v průběhu onemocnění 

5. Zhodnotit metodický přístup k hodnocení exprese molekuly ZAP-70 

pozitivity / negativity 

6 NEMOCNÍ A METODIKY 

6.1 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 diagnostikována chronická lymfocytární leukémie dle 

klasických kritérií National Cancer Institute – Sponsored Working Group (NCI-WG) 

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 cytometrie 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. 

6.1.1 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 
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44 nemocných s CLL (34 mužů, 10 žen; medián věku: 62 let, rozmezí: 36-81 let). Medián 

časového období mezi prvním a druhým odběrem byl 13 (rozmezí 2-36) měsíců. 

6.2 Vzorky pro průtokovou cytometrií 

Všechny vzorky periferní krve byly odebrány do zkumavky s heparinem (BD Vacutainer, LH 

68 I.U.) a zpracovány nejpozději do 6 hodin od náběru. 

6.3 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 

6.4 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 

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. 

6.5 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 přidáním 

5µl příslušné monoklonální protilátky (ZAP70-PE nebo IgG1-PE). Po proběhlé inkubaci 
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(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 a do 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 nižší než 3.0. 

6.6 Vyšetření chromozomálních aberací 

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 interfázické fluorescenční in situ 

hybridizace (FISH) s využitím lokus specifických nebo alfa satelitních DNA sond, dle 

protokolů doporučovaných výrobcem. Fluorescenční signály v interfázních 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 

6.7 Vyšetření mutačního stavu IgVH 

Mutační stav IgVH byl vyšetřován na oddělení lékařské hematologie, biochemie a imunologie 

Nemocnice Na Homolce a v laboratořích Chambon Praha standardní metodikou. Z každého 

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). 

6.8 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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7 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 terapie 

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.1. 

Podle očekávání byl potvrzen prognostický význam Raiova stagingu na TTT (p<0,0001) i OS 

(p=0,005). 

Pohlaví nemocných mělo významný vliv na období do léčby (ženy významně delší TTT než 

muži, p=0,035), rozdíl v celkovém přežití nebyl statisticky významný (p=0,13). 

Celkové přežití bylo statistiky významně závislé na věku; nemocní starší 65 let měli 

významně kratší OS (p=0,026), rozdíl v období do léčby nebyl statisticky významný (p=0,37). 

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 (TTT p<0,0001; OS p=0,0002). 

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 a p=0,03). 

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). U 

celkového přežití nebyl rozdíl statisticky významný (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 32 140 

Věk > 65 let 
 

35 25 43 
0,37 

125 
0,026 

Ženy 44 32 54 nedosažen 

Muži 
 

94 68 31 
0,035 

125 
0,13 

Rai 0  58 42 68 162 

Rai I/II  68 49 22 125 

Rai III/IV  12 9 0 

<0,0001 

72 

0,005 

del 13q, trisomie 12, negativní.  85 73 47 nedosažen 

del 11q  25 21 5 97 

del 17p  7 6 31 

0,0001 

79 

0,03 

IgVH mutované  44 38 68 nedosažen 

IgVH nemutované  73 62 19 
<0,0001 

116 
0,0002 

ZAP-70neg 89 65 44 174 

ZAP-70poz 

Izotypová 

metoda 49 35 29 
0,06 

125 
0,13 

ZAP-70neg 88 67 54 174 

ZAP-70poz 

MFI 

metoda 43 33 24 
0,0003 

97 
0,01 

CD38neg  98 29 47 140 

CD38poz  40 71 18 
0,0004 

97 
0,20 

Tab.1: 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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7.1 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 %). 

7.1.1 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.1) 

 

 

 

 

Obr.1: 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.2). 

 

 

 

Obr.2: Vliv exprese molekuly ZAP-70 hodnocené izotypovou metodou na celkové přežití 
(p=0,13). 

 

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.3), tak i OS (p=0,01,Obr.4) u ZAP-70 pozitivních nemocných. 

 

 

 

Obr.3: 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.4). 

 

 

 

 

Obr.4: 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.1. 
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7.1.2 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.2). 

 

 
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.2: 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 MFI metoda. 

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.3. 

 

 

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 10 33 116 

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 

<0,0001 

1 3 nedosažen 

0,008 

Tab.3: Kombinovaná analýza exprese 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.5, Obr.6) 

 

 
 

Obr.5: Období do léčby hodnocené kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a 
mutačního stavu IgVH. Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / M-IgVH = skupina 1, 

ZAP-70poz / U-IgVH = skupina 4; pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70poz / M-IgVH = 

skupina 2, ZAP-70neg / U-IgVH = skupina 3. 

 

 

Obr.6: Celkové přežití hodnocené kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a mutačního 
stavu IgVH. Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / M-IgVH = skupina 1, 

ZAP-70poz / U-IgVH = skupina 4; pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70poz / M-IgVH = 

skupina 2, ZAP-70neg / U-IgVH = skupina 3. 
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Konkordance mezi expresí molekul CD38 a ZAP-70 hodnocenou izotypovou metodou byla 

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.2). 

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.4. 

 

 

ZAP-70/CD38 
Počet 

pacientů 
(%) 

pacientů 
Úmrtí 
(počet) 

Úmrtí 
(%) 

Medián OS 
(měsíce) 

p 
Progrese 
(počet) 

Progrese 
(%) 

Medián TTT 
(měsíce) 

p 

ZAP-70poz CD38poz 23 18 7 30 116 21 91 23 

ZAP-70neg CD38poz 15 11 4 27 81 13 87 16 

ZAP-70poz CD38neg 20 15 10 50 95 17 85 26 

ZAP-70neg CD38neg 73 56 9 12 174 

0,047 

35 48 63 

0,0001 

Tab.4: Kombinovaná analýza exprese 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.7) i celkové přežití (p=0,047, Obr.8) u pacientů s negativní expresí ZAP-70 i 

CD38. 

 

 

 

Obr.7: Období do léčby hodnocené kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a CD38. 
Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg / CD38neg = skupina 1, ZAP-70poz / CD38poz 

= skupina 4; pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70neg / CD38poz = skupina 2, 

ZAP-70poz / CD38neg = skupina 3. 

 

 

Obr.8: Celkové přežití hodnocené kombinovanou analýzou exprese ZAP-70 a CD38. 
Pacienti se shodným výsledkem ZAP-70neg/ CD38neg = skupina 1, ZAP-70poz / CD38poz = 

skupina 4; pacienti s neshodnými výsledky ZAP-70neg / CD38poz = skupina 2; 

ZAP-70poz / CD38neg = skupina 3. 
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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 jako 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. 

7.1.3 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 %buď (z pozitivity do 

negativity či naopak). 

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. 

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. 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. 

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. 

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. 

Při stanovení MFI metodou bylo 19 pacientů při prvním odběru ZAP-70 pozitivní. Při dalších 

vyšetřeních došlo k negativizaci u 4 pacientů. Dva z nich měli současně U-IgVH i progresi 

onemocnění. 
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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. 
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8 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 (1). Mezi jeden z 

nejčastěji využívaný moderní prognostický faktor bezpochyby patří mutační stav IgVH genů. 

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 (9-12). 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 (13, 14). 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. 

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 

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 %). Úvodní 

studie ukazovaly na velmi dobrou shodu mezi mutačním stavem IgVH a ZAP-70 (4, 8, 15). 

Další studie však ukázaly, že až v 30 % případech existuje diskordance (16, 17). 

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 (5). 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. 
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Stejně jako ostatní studie (10, 18-21), 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. (22). 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 / CD38neg 

p=0,0001 a p=0,047). Schroers a spol. identifikovali dle kombinované analýzy exprese ZAP-

70 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 (22). 

Ve studii německých autorů zvýšila kombinovaná analýza ZAP-70 a CD38 prognostickou sílu 

těchto faktorů (19). 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 (23, 24). 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 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 (5). Naše data ukazují, že kombinovaná analýza exprese 

ZAP-70 a CD38 může rozlišit nemocné 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 

ZAP-70, 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 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 být 

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 (4, 5, 8, 15). 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 (4, 8). Ani 

Del Principe ve své práci nepopisuje změny v expresi znaku ZAP-70, které by překročily 20% 

hranici, popisuje 10% rozdíly u 4 pacientů (5). Avšak žádná z těchto prací nepopisuje průběh 
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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) (6, 22, 26). Na rozdíl od naší práce 

Villamor a spol. neobjevili žádnou souvislost ve změnách exprese znaku ZAP-70 s ohledem 

na klinický stav (26). V naší práci byla většina změn z negativity do pozitivity doprovázena 

klinickou progresí nebo relapsem onemocnění. Zároveň měli tito pacienti 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 (27). 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 nemocný, u kterého došlo k významnému snížení exprese ZAP-70 měl 

mutované IgVH geny (28). 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 (29). 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 exprese ZAP-70 pomocí izotypové metody. (Problém zejména 

nastává, jak přesně nastavit hranici pozitivity, dalším problémem jsou hraniční výsledky 

blízké hodnotě 20 %) (30). 

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 může znamenat nejen 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 (31-

33). Vliv interakce T lymfocytů a CLL buněk na expresi ZAP-70 v obou populacích a 

následně na klinický průběh onemocnění není zcela objasněn. 
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9 ZÁVĚR 

V naší práci jsme došli k následujícím poznatkům: 

1. Nemocní s pozitivní expresí molekuly ZAP-70 měli významně kratší období do zahájení 

léčby i celkové přežití. 

2. Kombinovanou analýzou mutačního stavu IgVH a exprese molekuly ZAP-70 došlo ke 

zpřesnění prognózy ve smyslu oddělení podskupiny nemocných s nejdelším TTT a OS, 

kteří měli mutované IgVH geny 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 molekuly 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 molekuly 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 molekuly ZAP-70 lépe předpovídala období do léčby i 

celkové přežití než výsledky hodnocené pomocí s izotypové kontroly. Vzhledem k tomu, 

MFI metoda eliminuje subjektivní chybu způsobenou při nastavování hranice pozitivity, 

doporučujeme tento analyzační přístup pro hodnocení exprese ZAP-70 průtokovou 

cytometrií 
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