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Abstrakt

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra biologických a lékařských věd

Kandidát: Bc. Miroslav Černý

Vedoucí: Mgr. Ilona Fátorová

Konzultant: Mgr. Filip Vrbacký

Název diplomové práce: Sledování exprese mRNA pro CD105 u pacientů s chronickou 

lymfocytární leukémií

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je heterogenní onemocnění s velmi 

variabilním klinickým průběhem. Správné stanovení prognózy tohoto onemocnění může 

pomoci k nalezení a zahájení adekvátních individuálních terapeutických postupů. 

Jednou z oblastí, která má prognostický potenciál a je pravděpodobně spojena 

s patogenezí CLL, je angiogeneze. Mezi angiogenní molekuly patří i endoglin (CD105) 

a angiopoetin 2 (Ang-2). Dat, týkajících se jejich exprese v průběhu CLL, je však velmi 

málo.

Proto jsme kvantifikovali mRNA CD105 a Ang-2 v B lymfocytech 49 neléčených 

pacientů s CLL pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase. Následně jsme 

statisticky porovnali expresi těchto molekul s klasickými i moderními biologickými 

prognostickými faktory (klinické stádium dle Raie, klinický průběh, mutační stav IgVH, 

exprese ZAP70 a CD38). 

Našli jsme statisticky významnou závislost mezi expresí CD105 a všemi 

porovnávanými prognostickými faktory (Rai 0 proti I - IV: p = 0,004; průběh

onemocnění: p = 0,011; mutační stav IgVH: p < 0,001; exprese ZAP70: p = 0,043; 

exprese CD38: p = 0,005). U Ang-2 jsme nalezli statisticky významnou závislost 

s mutačním stavem IgVH (p < 0,001). Závislost mezi expresí Ang-2 a klinickým 

stádiem dle Raie (p = 0,421), klinickým průběhem (p = 0,463), expresí ZAP70 (p = 

0,389) a CD38 (p = 0,134) nebyla prokázána.

Naše výsledky ukazují, že CD105 a Ang-2 pravděpodobně hrají důležitou roli 

v patogenezi a progresi CLL a jejich zvýšená exprese je spojena s horší prognózou 

tohoto onemocnění. Pro potvrzení výsledků bude ještě nutné provedení dalších analýz 

na větším souboru pacientů. 
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with the chronic lymphocytic leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is heterogenous disease with very variable 

clinical course. Early determination of prognosis of this disorder can be helpful for 

finding and initiation of adequate individual therapy. 

Angiogenesis has prognostic potential and plays probably important role in 

pathogenesis of CLL. Endoglin (CD105) and angiopoietin 2 (Ang-2) also belong to 

angiogenic molecules. Data about expression of these molecules are still insufficient.

Therefore, we quantitated CD105 and Ang-2 mRNA in B cells of 49 untreated CLL 

patients by using the method of real-time quantitative PCR. Subsequently, we compared 

the expression of these angiogenic molecules to traditional as well as modern biological 

prognostic factors(Rai clinical stage, disease course, IgVH mutation status, expression 

of ZAP70 and CD38).

We found statistical significant association between expression of CD105 and all 

traditional or modern prognostic factors (Rai0 versus I - IV: p = 0,004; disease course: p 

= 0,011; IgVH mutation status: p < 0,001; expression of ZAP70: p = 0,043; expression 

of CD38: p = 0,005). We found significant association between expression of Ang-2 

and IgVH mutation status (p < 0,001) as well. Association between Ang-2 and Rai 

clinical stage (p = 0,421), disease course (p = 0,463), expression of ZAP70 (p = 0,389) 

and expression of CD38(p = 0,134) was not significant. 

Our results show, that CD105 and Ang-2 play important role in pathogenesis and 

progression of CLL and increase expression is associated with poor prognosis of this 

disorder. But further analysis are needed to confirm the results in larger groups of 

patients. 
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Seznam použitých zkratek

A adenin

Ang-2 angiopoetin 2

β2M β2mikroglobulin

Bcl-2 protein odvozen od B lymfomu 2 (B-cell lymphoma 2)

BCR receptor B lymfocytů (B cell receptor)

bFGF bazický růstový faktor fibroblastu (basic fibroblast growth factor)

C cytosin

CD shluky stejných antigenních znaků na povrchu buněk (cluster of 

designation)

cDNA komplementární DNA (complementary DNA)

CLL chronická lymfocytární leukémie (chronic lymphocytic leukemia)

Ct cyklus, ve kterém je dosaženo zvolené hranice (threshold cycle) 

DAPK1 proteinkináza asociovaná se smrtí 1 (death associated protein kinase 

1)

DEPC dietyl-pyrokarbonát

DNA kyselina deoxyribonukleová (deoxyribonucleic acid)

dNTP deoxynukleotid-trifosfáty

dsDNA dvouvláknová DNA (double-stranded DNA)

ELISA imunoanalýza s protilátkou značenou enzymem (enzyme-linked 

immunosorbent assay)

FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové

FRET přenos rezonanční fluorescenční energie (fluorescence-resonance 

energy transfer

G guanin

G-CSF faktor stimulující granulocyty (granulocyte-colony-stimulating factor)

GM-CSF faktor stimulující granulocyty a makrofágy (granulocyte-macrophage-

stimulating factor)

HLA lidský leukocytární antigen (human leukocyte antigen)

HPRT-1 hypoxantin fosforibosyltransferáza 1

Ig imunoglobulin

IgVH variabilní část těžkého řetězce imunoglobulinu (immunoglobulin 

variable heavy chain region)

IL interleukin

INF interferon

IWCLL Mezinárodní workshop pro chronickou lymfocytární leukémii 

(International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia)

KD kostní dřeň

K3EDTA draselná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové

KO krevní obraz

LDH laktát-dehydrogenáza

LDT zdvojovací čas lymfocytů (lymhocyte doubling time)



LPL lipoproteinová lipáza

M-B CLL B CLL s mutovaným stavem IgVH genů (mutated B-cell CLL)

MBL monoklonální B lymfocytóza (monoclonal B-cell lymphocytosis)

Mcl-1 protein odvozen od leukemie myeloidních buněk 1 (Myeloid-cell 

leukemia 1)

MMP metaloproteinázy matrice (matrix metalloproteinase)

MRN minimální reziduální nemoc

mRNA mediátorová RNA (messenger RNA)

MVD denzita mikrocév (microvessel density)

NCI-WG Národní institut pro rakovinu – Pracovní skupina (National Cancer 

Institute – Working Group)

PBS pufrovaný fyziologický roztok (phosphate buffered saline)

PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

PLL prolymfocytární leukemie (prolymphocytic leukemia)

RAG gen aktivující rekombinaci (recombination activating gene)

resp. respektive

RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)

RT-PCR reverzně transkripční PCR

SCF faktor stimulující kmenové buňky (stem cell factor)

sIg povrchový imunoglobulin (surface immunoglobulin)

SLL lymfomy z malých lymfocytů (small lymphocytic lymphoma)

T thymin

TCR receptor T lymfocytů (T cell receptor)

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor)

Th lymfocyty T pomocné lymfocyty (T helper)

TK tymidinkináza

Tm teplota tání (temperature melting)

TNF faktor nekrotizující nádor (tumor necrosis factor)

TSP-1 trombospondin 1

U-B CLL B CLL s nemutovaným stavem IgVH genů (unmutated B-cell CLL)

VEGF vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth 

factor)

WBC bílé krvinky (white blood cell)

WHO Světová zdravotnická organizace (World health organization)

ZAP-70 proteinkináza asociovaná s zeta řetězcem 70 (zeta-chain-associated 

protein kinase 70)
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1 Úvod

Chronická lymfocytární leukémie patří mezi nejčastěji se vyskytující typ leukémie u 

dospělých v západním světě. Tvoří 25 – 30 % všech leukémií. Patofyziologie nebyla 

zatím úplně prozkoumána. Onemocnění se vyznačuje velmi variabilním klinickým 

průběhem s dobou přežití nemocných od několika měsíců až po několik desítek let. 

Dosud používané klinické systémy určování stádia (Rai, Binet) nejsou schopny určit ty 

nemocné, zachycené v časném stádiu, kteří budou mít celkově špatnou prognózu a 

rychlou progresi onemocnění. Jedinci zachycení v časném stádiu však tvoří 70 – 80 % 

všech nově diagnostikovaných případů. Proto se zkoumají a hledají nové prognostické 

faktory. Ty mohou pomoci k přesnějšímu určení vývoje choroby a k nasazení adekvátní 

individuální terapie.

Jednou z oblastí, která se již delší dobu intenzivně zkoumá, je i angiogeneze. Ta 

hraje důležitou roli nejen u solidních tumorů, ale podle dosavadních výzkumů i u 

hematologických malignit. Zvýšená produkce a aktivita určitých angiogenních molekul 

může mít vliv na patogenezi a progresi chronické lymfocytární leukémie. Mezi tyto 

angiogenní molekuly patří mimo jiné i endoglin (CD105) a angiopoetin 2. Oblast 

angiogeneze v chronické lymfocytární leukémii není stále příliš dobře prozkoumána, 

proto se budeme jí a měřením exprese endoglinu a angiopoetinu 2 dále zabývat.
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2 Teoretická část

2.1 Chronická lymfocytární leukémie

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastěji diagnostikovaný typ leukémie 

dospělých v západním světě. Je charakterizována akumulací zralých CD5+ B lymfocytů 

v periferní krvi, kostní dřeni a sekundárních lymfoidních orgánech (lymfatické uzliny, 

slezina). Přes morfologickou a imunofenotypovou homogennost se vyznačuje velmi 

variabilním klinickým průběhem a prognózou. Někteří pacienti mohou mít indolentní 

průběh s délkou přežití několik desítek let a bez potřeby terapie, jiní naopak mají 

agresivní průběh s délkou přežití jen několik málo měsíců i přes intenzivní terapii. 

(Ghia, 2007; Kozák, 2008) 

CLL tvoří 25 – 30 % všech leukémií v Evropě a Spojených státech amerických. 

V asijských zemích je to jen 3 – 5 %. Průměrný věk nově diagnostikovaného pacienta 

činil 72 let za období 1975 – 2005. Až 85 % pacientů je starších 55 let v době diagnózy. 

Jen zřídka se vyskytuje pacient mladší 40 let. Incidence představuje zhruba 3 - 4 nové 

případy na 100 000 obyvatel a rok a s věkem stoupá. (Doubek, 2010) Muži bývají 

postiženi asi dvakrát častěji než ženy a mají obvykle horší průběh a prognózu. (Kozák, 

2008)

Dle klasifikace lymfoidních neoplázií Světové zdravotnické organizace (WHO) 

z roku 2008 se považuje CLL za malignitu vycházející výhradně z B buněk. (Campo, 

2011) Jednotka CLL vycházející z T buněk byla změněna pro svůj agresivní průběh na 

T prolymfocytární leukémii (T PLL). (Kozák, 2008)

Dříve byla CLL považována za maligní lymfoproliferaci vycházející z nezralých, 

imunologicky nekompetentních B lymfocytů s nízkou schopností sebeobnovy, které se 

pasivně akumulují v dané tkáni v důsledku poškození mechanismů apoptózy. 

(Chiorazzi, 2005)

V posledních letech se pohled na biologickou a genetickou podstatu CLL změnil 

v důsledku četných nových informací o leukemických buňkách. Na CLL je 

v současnosti pohlíženo jako na heterogenní chorobu B lymfocytů, které se mohou lišit 

stupněm aktivace, zralosti nebo buněčným podtypem. B lymfocyty prošly kontaktem 

s antigenem a liší se ve stupni mutace genů pro těžké řetězce imunoglobulinů. Příčina 

akumulace leukemických klonů je v přenosu signálů potřebných k přežití z vnějšího 

mikroprostředí k buňkám přes řadu receptorů a jejich ligandů (solubilní, na buňku 
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vázané). Kromě dominující akumulace nádorových buněk probíhá i aktivní buněčná 

proliferace a obnova. (Chiorazzi 2005) Proliferace a obnova dává předpoklad ke vzniku 

a hromadění nových cytogenetických aberací a genových mutací, které dále ovlivňují 

sílu expanze leukemických buněk a klinický vývoj choroby. (Papajík, 2006a)

Zahrnutím hlavních biologických a genetických charakteristik CLL do 

prognostických faktorů, lze přesněji stratifikovat rizikové skupiny nemocných, kteří 

potřebují odlišný léčebný přístup. Tyto poznatky mohou přispět také k vývoji specifické 

a cílené terapie. (Papajík, 2006a)



13

2.1.1 Příčina a rizikové faktory

I přes intenzivní vědecké bádání není příčina onemocnění dosud úplně známá. 

Nevíme, proč se u někoho nemoc vyvine a u jiného nikoliv. CLL je jedinou leukémií, 

jejíž incidence se nezvyšuje vlivem zevních faktorů (ionizují záření, magnetická pole, 

infekce onkogenními viry nebo chemické alkylační látky). (Kozák 2008) Změna 

nenastane ani u pacientů trpící nějakou imunodeficiencí. (Ghia, 2007)

Výjimkou je lehce zvýšená incidence CLL u pracovníků v zemědělství (pesticidy, 

herbicidy, expozice zvířaty) a v gumárenském průmyslu (benzen). (Goldin, 2007)

Epidemiologické studie naopak potvrdily možný výskyt CLL a dalších malignit 

v rodině. Děje se tak u 5 – 10 % pacientů s CLL. Riziko vzniku onemocnění je u 

přímých příbuzných těchto pacientů 2 – 7krát vyšší než u sporadických pacientů nebo 

kontrol. (Ghia 2007) Specifické geny a jejich dědičné mutace, které by vysvětlily 

familiární výskyt CLL, nebyly dosud studiemi spolehlivě prokázány. (Goldin, 2007) 

Byly popsány i některé epigenetické změny v CLL a jejich akumulace v rodině. 

Calin a kol. (2005) popsal zárodečné mutace v mikroRNA genu (miR-16-1). Raval a 

kol. (2007) zase objevil zárodečné změny v blízkosti DAPK1 genu (Death-associated 

protein kinase 1), jehož zvýšená metylace vede k poklesu regulace apoptózy a k rozvoji 

leukémie.   

Pozornost je také směřována k antigenům, jako počátečním impulzům, které vedou 

k specifické stimulaci a expanzi leukemického prekurzoru. (viz 2.1.3 Biologické 

souvislosti). Přesný antigen zatím není znám.  Zvažuje se vliv autoantigenů, antigenů 

vnějšího prostředí (exoantigeny) a superantigenů (potenciálně patogenní 

mikroorganismy – latentní viry, komenzální bakterie). (Papajík, 2006a)

2.1.2 Klinický obraz, příznaky a komplikace

CLL je často diagnostikována u jedinců v počáteční fázi až v rámci rutinního 

lékařského vyšetření. Tito jedinci tvoří 70 – 80 % všech nově diagnostikovaných, 75 % 

ze všech nemocných nemají žádné příznaky. Klinický průběh je však velmi různorodý. 

(Papajík, 2006b)

Někteří pacienti mají velkou progresi onemocnění již v době diagnózy nebo krátce 

po ní, s výraznými příznaky a okamžitou potřebou léčby. Jiní naopak prodělávají 

indolentní, bezpříznakovou formu a jsou schopni bez léčby přežít několik let. (Ghia, 

2007)
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Z příznaků jsou nejčastěji popisovány lehčí únava, slabost, snadnější unavitelnost 

po fyzické námaze, zvětšení lymfatických uzlin na různých místech (krk, axily) a 

splenomegalie. V pokročilejších fázích se může projevit úbytek hmotnosti, opakující se 

infekce, noční pocení, horečky. V důsledku masivní infiltrace kostní dřeně a selhávání 

krvetvorby se rozvíjí anémie a trombocytopenie s krvácením. (Papajík, 2006b, Ghia, 

2007)

Komplikace CLL jsou způsobeny narůstající patologickou masou B buněk, která 

způsobuje humorální a buněčný deficit. Následkem je snížená obranyschopnost. K té 

také významně přispívají radikální léčebné postupy (imunoterapie, chemoterapie). 

(Kozák, 2008)

Nemocní nejčastěji trpí nejrůznějšími infekcemi bakteriálního, virového (herpes, 

cytomegalovirus), ale i mykotického (Aspergillus, Pneumocystis) původu. Bývají také 

ohroženi sekundárními nádory (melanom; karcinom plic, žaludku, žlučníku, aj.) a

nevyhýbají se jim ani autoimunitní onemocnění v podobě autoimunitní hemolytické 

anémie nebo autoimunitní trombocytopenické purpury. (Kozák, 2008) 

Asi u 10 % pacientů dochází k rozvoji Richterova syndromu – transformace CLL na 

vyšší stupeň malignity (agresivnější lymfoproliferace), nejčastěji na difúzní 

velkobuněčný B lymfom. (Kozák, 2008)

2.1.3 Biologické souvislosti

2.1.3.1 Vývoj B lymfocytů

Vývoj B lymfocytů probíhá v kostní dřeni z lymfoidních progenitorových buněk. 

Dokončuje se po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních orgánech (uzliny, 

slezina, Peyerovy plaky). Konečným stádiem diferenciace jsou plazmatické buňky 

produkující imunoglobuliny (Ig). Část B lymfocytů se po setkání s antigenem mění na 

paměťové buňky. Při vývoji hrají důležitou roli cytokiny, četné mezibuněčné kontakty a 

Th2 lymfocyty. (Hořejší, 2009)

Imunitní odpověď B lymfocytu je založena na rozpoznání antigenu receptorem B 

lymfocytů (BCR – B cell receptor). BCR je povrchově vázaný imunoglobulin a skládá 

se ze dvou těžkých (IgH) a dvou lehkých řetězců (IgL). Molekula BCR se rozděluje na 

dvě části: variabilní, která specificky váže antigen a konstantní, která určuje typ těžkého 

řetězce. Geny kódující těžké a lehké řetězce jsou složeny z několika částí (genových 

segmentů): V (variability), D (diversity), J (joining) pro variabilní část a C (constant) 
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pro konstantní část. Při vývoji B lymfocytů podléhají genové segmenty variabilní části 

procesu nazvanému přeskupování (rearrangement) neboli V(D)J rekombinace (VJ pro 

lehké řetězce, VDJ pro těžké řetězce). Tento proces umožňuje vznik rozmanitého 

repertoáru BCR a solubilních imunoglobulinů pro rozpoznání co největšího počtu 

antigenů. Přeskupování genových segmentů se děje pod vlivem specifických 

rekombináz RAG-1 a RAG-2 (recombination activating gene). (Hořejší, 2009; Alberts, 

2008)

Pro-B lymfocyt se po úspěšném přeskupení genů variabilních částí těžkých řetězců 

(IgVH – Immunoglobulin variable heavy chain region) stává pre-B lymfocytem. 

Expresí povrchového IgM vzniká nezralý B lymfocyt. Ten podléhá selekčním procesům 

(autotoleranci), exprimuje povrchové IgM a IgD a přestupuje do stádia naivního zralého 

B lymfocytu. (Hořejší, 2009)

Teprve v této fázi migruje B lymfocyt z kostní dřeně do sekundárních lymfatických 

orgánů a zde probíhá jeho další vyzrávání v přítomnosti antigenu. Po kontaktu naivního 

zralého B lymfocytu s daným antigenem na povrchu folikulárních dendritických buněk 

v germinálním centru lymfoidního folikulu jsou zahájeny intenzivní bodové mutace 

přeskupených genových segmentů (somatické hypermutace), což přispívá k ještě vyšší 

afinitě protilátek k antigenu. Tento proces probíhá pod vlivem interleukinu-4 (IL-4) a 

četných membránových interakcí s Th2 lymfocyty (interakce CD40 a CD40L). Vznikají 

izotypy imunoglobulinů IgG, IgA a IgE. Jaký izotyp nakonec převáží, rozhoduje vliv 

cytokinů a kostimulační interakce. (Hořejší, 2009; Alberts, 2008)

Alternativně může tento děj proběhnout i mimo germinální centrum, v marginální 

zóně lymfoidního folikulu, bez přítomnosti Th2 lymfocytů, nejčastěji jako odpověď na 

antigenní stimulaci sacharidy opouzdřených bakterií nebo virů. (Chiorazzi, 2005)

2.1.3.2 Vývoj a původ leukemických B lymfocytů

Buněčný původ u CLL je dosud nejasný. Leukemické B lymfocyty mají podobný 

imunofenotyp jako fyziologické paměťové B lymfocyty marginální zóny. Je u nich 

zvýšená exprese aktivačních znaků CD23, CD25, CD69 a zároveň snížená exprese 

znaků CD22, CD79b a IgD. Typickým znakem pro CLL buňky je exprese znaku CD5. 

(Bertilaccio, 2010)

Podle dosavadních výzkumů klíčovou roli sehrává BCR. V případě normálních B 

lymfocytů vazbou specifického antigenu aktivuje řadu dějů, které vedou k zajištění 

protilátkové obrany organismu (viz 2.1.3.1 Vývoj B lymfocytů). U maligních B 
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lymfocytů má vliv na aktivaci dějů vedoucích k jejich přežití a proliferaci. (Bertilaccio, 

2010)

To, zda je tento děj aktivován pouze náhodným antigenem nebo jde o konkrétní, 

selektující antigen, není dosud úplně jasné. Dosavadní poznatky se ale přiklánějí 

k druhé možnosti. Je to podpořeno opakovanými nálezy přednostně používaných 

genových segmentů při V(D)J rekombinaci pro tvorbu variabilní oblasti BCR u 

leukemických buněk. Jde především o nálezy genů VH 1-69, VH 3-07 a VH 4-34. To 

vylučuje náhodný výběr a podporuje teorii přímé nebo nepřímé specifické antigenní 

stimulace a selekce. (Kienle, 2006; Papajík, 2006a)

V souvislosti s touto problematikou je také důležitý objev přítomnosti somatických 

hypermutací IgVH genů pro BCR. Ten vedl k rozdělení CLL na dva subtypy: CLL 

s mutací v IgVH genech (M-B CLL) a CLL bez mutací v IgVH genech (U-B CLL). 

(Papajík, 2006a)

M-B CLL je tvořena lymfocyty, které mají geny pro IgVH mutovány a které prošly 

antigenní stimulací v germinálním centru lymfoidního folikulu. Mutované geny mají 2 a 

více % rozdíl v nukleotidových sekvencích než zárodečná (mateřská) linie. M-B CLL je 

nalézána asi u 50 % pacientů. Jejich stav je spojen s příznivou prognózou, pomalejší 

progresí a vyšším mediánem přežití (25 let). (Mráz, 2010; Klein, 2010)

U-B CLL je formována lymfocyty, které nemají geny pro IgVH mutovány. Tyto 

lymfocyty se transformují buď z antigen-naivních pregerminálních B lymfocytů nebo 

z postgerminálních paměťových lymfocytů, které neprošly procesem aktivace 

v lymfoidním folikulu. Geny mají 98 a více % shodu v nukleotidových sekvencích jako

zárodečná linie. U-B CLL je spojena s horší prognózou, agresivnější progresí a nízkým 

mediánem přežití (8 – 10 let). (Mráz, 2010; Papajík, 2006a; Klein, 2010)

V případě výskytu genu VH 3-21 je prognóza obvykle špatná, bez ohledu na 

mutovaný či nemutovaný stav IgVH. Průběh choroby se podobá U-B CLL. (Kienle, 

2006)

Dodnes nelze přesně určit, ze které subpopulace buňky CLL pocházejí. Oba dva 

subtypy CLL můžou mít prekurzor v B lymfocytu marginální zóny. Buňky M-B CLL 

mohou vznikat z B lymfocytu germinálního centra. (Mráz, 2010; Papajík, 2006I) 

Dalšími možnými prekurzory CLL jsou B1 lymfocyty (společné vlastnosti s buňkami 

marginální zóny) nebo nezralé pre-B lymfocyty. (Chiorazzi, 2005) 

S BCR signalizací je také spojena exprese molekul CD38 a ZAP-70. ZAP-70 (Zeta-

chain-associated protein kinase 70), tyrosin kináza, která se podílí na buněčné 
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signalizaci T lymfocytů přes T buněčný receptor (TCR), byla později objevena i u B 

lymfocytů a u CLL moduluje signalizaci BCR nepřímo přes jiné asociované molekuly. 

Membránový antigen CD38 B-lymfocytů je rovněž začleněn do BCR signalizace a 

spolupracuje se ZAP-70. CD38 působí jako receptor pro ligand CD31 na stromálních, 

dendritických, pomocných (nurse-like) buňkách a endoteliích. Vazba aktivuje 

proliferaci buněk CLL. CD38 a ZAP-70 nemají jen funkční význam, ale i prognostický 

(viz 2.1.5.2 Biologické prognostické ukazatele). (Mráz, 2010; Bertilaccio, 2010)

Cytoplazmatickou signalizaci maligních B lymfocytů zprostředkovávají hlavně 

kinázy Lyn a Syk a na ně navazující další dráhy (MEK/ERK, PI3K, PKC, Akt/Mlc-1). 

Důležitá je především dráha aktivace kinázy Akt a tím zvýšení exprese 

antiapoptotického proteinu Mcl-1 (patří ke skupině Bcl-2). (Mráz, 2010)

2.1.3.3 Porucha apoptózy

U normálních B lymfocytů je apoptóza přísně řízená proteolytická degradace 

buněčných struktur. Známá vnější cesta aktivace apoptózy jde přes navázání ligandu 

(FasL) na povrchový receptor Fas (součást povrchového receptrou TNF-α) a spuštění 

kaspázové kaskády vedoucí k degradaci proteinů. Vnitřní cesta aktivace je nejčastěji 

spuštěna poškozením struktury DNA a aktivací proteinu p53, což vede opět k zahájení 

působení kaspázové kaskády. Apoptóza se reguluje interakcemi specifických 

proapoptotických (Bax, Bad) a antiapoptotických proteinů (Bcl-2, Mcl-1). (Alberts, 

2008)

U CLL byly pozorovány změny v apoptotických drahách a převaha 

antiapoptotických molekul, především zvýšená exprese antiapoptotického proteinu Bcl-

2. Proč tomu tak je, není dosud úplně jasné. Pravděpodobně není ani tak důležitá 

hladina Bcl-2, ale poměr mezi proteinem Bcl-2 (antiapoptotický vliv) a proteinem Bax 

(proapoptotický vliv). Podle některých teorií jsou buňky CLL v průběhu vývoje 

selektovány podle množství proteinu Bcl-2, aby bylo zajištěno dostatečné vyvázání 

proapoptotických molekul během klonální expanze. U CLL byl popsán i nadbytek 

dalšího antiapoptotického proteinu Mcl-1. Ten je spojován s agresivnějším fenotypem 

choroby. (Mráz, 2010; Bertilaccio, 2010) Nadměrná exprese Bcl-2 a Mcl-1 je rovněž 

vysvětlována působením BCR, mikroprostředím (viz 2.1.3.5 Mikroprostředí) a 

poruchou exprese mikroRNA (miR-15a, miR-16-1). (Mráz, 2010; Klein, 2010)

Někteří pacienti mají defekty v tumor supresorovém genu p53 (delece 17p13) a 

ATM kináze (delece 11q23). Fyziologicky je protein p53 fosforylován kinázou ATM 
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(ataxia teleangiectasia mutated) a tím dojde mimo jiné k transkripci dalších 

proapoptotických molekul (např. Bax). Porušení apoptotické dráhy p53/ATM nastává 

pravděpodobně až později v progresi CLL. (Mráz, 2010; Klein, 2010)

2.1.3.4 Mitotická aktivita

  Délka telomer a aktivita enzymu telomerázy obecné vypovídají o proliferační 

aktivitě a historii buňky. S každým dělením buňky se délka telomer zkracuje. 

Telomeráza je schopna tyto zkracující se konce chromosomu prodlužovat. Normálně se 

tak děje jen v zárodečných buňkách během embryonálního vývoje nebo 

v hematopoetických buňkách kostní dřeně. V normálních tělních buňkách je její aktivita 

utlumena. Buňka, která má už příliš krátké telomery, směřuje k indukci apoptózy. 

(Alberts, 2008)

Buňky U-B CLL mají mnohem kratší telomery a vyšší aktivitu telomerázy oproti 

buňkám M-B CLL. To naznačuje vyšší proliferační aktivitu a zároveň horší medián 

přežití. Je zde i zvýšené riziko vzniku dysfunkce telomer s následnými 

chromozomálními aberacemi a dysfunkcemi genů. (Papajík, 2006a) Chromozomální 

aberace se vyskytují až u 80 % pacientů s CLL (Bertilaccio, 2010) a patří spolu 

s analýzou délky telomer k možným prognostickým faktorům nemoci. (Van Bockstaele, 

2009)

Původní teorie pracovaly s myšlenkou minimálního buněčného dělení, blokace 

apoptózy a akumulace buněk. Novější výzkumy však ukázaly čilý buněčný obrat, který 

se pohybuje mezi 0,1 – 1% klonů za den. (Chiorazzi, 2005; Papajík, 2006a) Caligaris –

Cappio a kol. (2003) přišli s hypotézou, že buňky M-B CLL jsou závislé na interakcích 

s mikroprostředím, zatímco buňky U-B CLL jsou závislé na mikroprostředí minimálně, 

spíše jejich vývoj odráží stav uvnitř populace. U M-B CLL se mohou leukemické buňky 

dostat do stavu klonální anergie, v důsledku porušení vazby signalizačních molekul 

(např. CD79a/CD79b) nebo působením dlouhodobé expozice exoantigenu nebo 

autoantigenu. To může do jisté míry vysvětlovat rozdíl v mitotické aktivitě mezi U-B 

CLL a M-B CLL. (Chiorazzi, 2005; Bertilaccio, 2010)

2.1.3.5 Mikroprostředí kostní dřeně a lymfoidních orgánů

   Mikroprostředí hraje klíčovou úlohu pro přežití, akumulaci a proliferaci 

leukemických klonů B lymfocytů. Tyto buňky se v mikroprostředí kostní dřeně a 
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lymfoidních orgánů dostávají do těsného kontaktu s T lymfocyty a dalšími buňkami 

(stromální, pomocné, dendritické, endotelové), které jsou pro jejich vývoj klíčové. 

Prokázaly to některé studie. Pokud byly kultivovány in vitro lymfocyty CLL 

samostatně, velmi rychle podlehly apoptóze. (Caligaris – Cappio, 2003) Mikroprostředí 

leukemickým buňkám poskytuje i ochranu před chemoterapíí a prostor pro navození 

relapsu onemocnění. (Mráz, 2010)

V současné době je na problematiku buněk CLL pohlíženo jako na rovnováhu mezi 

klidovými lymfocyty (odolné apoptóze) cirkulujícími v periferní krvi a proliferujícími 

buňkami v kostní dřeni a lymfoidních orgánech. (Smolej, 2010)

Proliferující buňky představují prolymfocyty a paraimunoblasty, které sídlí 

v pseudofolikulech (proliferační centra) lymfatických uzlin, bílé dřeně sleziny a kostní 

dřeně. Buňky CLL v pseudofolikulech jsou CD5+ a Ki67+, exprimují protein Bcl-2 a 

survivin a jejich shluky jsou obklopeny cévami nebo jsou roztroušeny mezi nimi. 

Pseudofolikuly obsahují také velké množství neleukemických buněk, především 

CD3+CD4+ Th lymfocytů. (Caligaris – Cappio, 2003)

Důležitou signální dráhou CLL aktivace proliferace a blokace apoptózy je interakce 

mezi ligandem CD40L aktivovaného T lymfocytu a receptorem CD40 B lymfocytu. 

Tato interakce vede k zvýšené produkci Bcl-2, survivinu a cytokinů (INF-α, INF-γ, IL-

4). Survivin plní důležitou roli v kontrole proliferace a akumulace u CLL. (Caligaris –

Cappio, 2003)

Buňky CLL také exprimují specifické receptory pro chemokiny, které jsou 

produkované elementy mikroprostředí. Významná je interakce mezi receptorem 

CXC4R a ligandem (chemokinem) CXCL12 stromálních a pomocných buněk. 

(Caligaris – Cappio, 2003) Výsledkem je směřování maligních buněk do, pro ně 

výhodného, mikroprostředí. (Smolej, 2010)

Již dříve byla zmíněna interakce mezi ligandem CD31 stromálních buněk a 

receptorem CD38 na B lymfocytech CLL, který je funkčně spojen s molekulou ZAP-70. 

B lymfocyty CLL, CD38+ a ZAP-70+, mají po stimulaci CXCL12 zvýšenou snahu 

migrovat do lepšího mikroprostředí. (Smolej, 2010) 

Důležitou úlohu také plní nejrůznější adhezivní molekuly, zprostředkovávající 

kontakt mezi leukemickými buňkami a buňkami stromálními, pomocnými či 

endotelovými. Interakce mají opět pozitivní vliv na přežití buněk CLL. Příkladem může 

být vazba mezi β1/α4-integrinem a ligandem VCAM-1 (vascular-cell adhesion 

molecule) na povrchu endotelových buněk. (Caligaris – Cappio, 2003) Zvýšená exprese 
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α4-integrinu (CD49d) byla publikována jako nezávislý nepříznivý prognostický

ukazatel u CLL. (Gattei, 2008; Shanafelt, 2008) 

Jiným faktorem pozitivně ovlivňujícím životnost leukemických buněk je i vazba 

mezi folikulárními dendritickými buňkami a antigenem CD44, indukující expresi 

antiapoptotického proteinu Mcl-1. (Caligaris – Cappio, 2003)

2.1.3.6 Angiogeneze

  Angiogeneze je proces tvorby nových cév z již existujících. Fyziologicky probíhá 

v období embryogeneze, při hojení ran či ve sliznici dělohy během menstruace, 

patologicky pak např. při procesu diabetické retinopatie, při revmatické artritidě nebo 

ateroskleróze. (Smolej, 2010) 

Folkman (1971) prokázal zásadní roli angiogeneze i v patogenezi solidních nádorů. 

Solidní nádory jsou závislé na adekvátní síti cév, která dopravuje maligním buňkám 

potřebné množství kyslíku a živin pro jejich růst. (Letilovic, 2006)

Na základě toho, že jsou kostní dřeň a lymfoidní orgány převažujícími místy 

výskytu buněk CLL, považoval se zde (ale i u jiných hematologických malignit) vliv 

tvorby nových cév za méně relevantní než u solidních nádorů. Že by mohla mít význam 

angiogeneze i u hematologických malignit, prokázal jako první Perez-Atayde a kol. 

(1997), pak následovaly další studie a výzkumy. K významu angiogeneze u CLL 

přispěly hlavně dva poznatky. Autokrinní a parakrinní působení cytokinů ovlivňuje 

interakce mezi buňkami endotelu, maligními buňkami CLL a stromálními buňkami. 

Nově vznikající cévy a zvýšení jejich permeability usnadňuje uvolňování leukemických 

buněk do systémové cirkulace. (Letilovic, 2006)

Indukce a rozsah angiogeneze záleží na rovnováze mezi angiogenními a 

angiostatickými (antiangiogenními) faktory (cytokiny). Mimo to je závislý i na 

interakcích buňka s buňkou a buňka s mimobuněčnou matricí. Do těchto interakci jsou 

zapojeny i integrální membránové proteiny a mimobuněčné proteinázy. (Letilovic, 

2006) Přehled základních angiogenních a angiostatických faktorů uvádí tabulka 1.
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Angiogenní faktory Angiostatické faktory

VEGF (vascular endothelial growth factor) Angiostatin

bFGF (basic fibroblast growth factor) Endostatin

aFGF (acidic fibroblast growth factor) TSP-1 (trompospondin-1)

PDGF (platelet-derived growth factor) PF4 (platelet factor 4)

TGFα (transforming growth factor α) Restin

PGF (placental growth factor) Canastatin

GM-CSF (granulocyte-macrophage-colony-
stimulating factor)

Vasostatin

HGF (hepatocyte growth factor)

Endoglin (CD105)

Ang-1, Ang-2 (angiopoietin-1, 2)

Tab. 1: Přehled angiogenních a angiostatických faktorů 

(upraveno podle Letilovic, 2006 a Kay, 2002)

Nádorové cévy jsou klikaté, rozšířené a s velkým počtem větvení. Při bližším 

pohledu na jejich strukturu nalezneme rozšířené meziendoteliální spoje a přerušenou či 

chybějící bazální membránu. Endotelové buňky mají abnormální tvar, přerůstají se 

navzájem, vyklenují se do lumen a činí cévy propustnější. Na luminálním povrchu se 

utváří tzv. „mozaika“ z endotelových a leukemických buněk. Hladké svalové buňky 

okolo nádorových cév neplní funkci normálních kontraktilních elementů. (Letilovic, 

2006)  

V případě angiogeneze u CLL mluvíme o angiogenním přepnutí (switch), kdy se 

rovnovážný stav vychýlí ve prospěch angiogenních faktorů a v neprospěch inhibitorů 

angiogeneze. Děje se tak pravděpodobně kvůli hypoxickému mikroprostředí a 

genetickým mutacím B lymfocytů CLL. Hypoxie vede k aktivaci genové exprese a tím 

k tvorbě hypoxií indukovaných faktorů, které vedou v konečném důsledku k uvolnění 

angiogenních cytokinů působících na aktivaci endotelových buněk. Genetická mutace 

p53 může být příčinou poklesu exprese angiostatického faktoru trombospondinu-1 

(TSP-1). (Smolej, 2010; Kay, 2002) Vysvětlení, že angiogenní přepnutí jen odráží 

vysoký počet CLL buněk produkujících přirozeně velké množství angiogenních faktorů, 

nebylo přijato. (Letilovic, 2006) 

   B lymfocyty CLL jsou schopny produkovat oba typy angiogenních molekul. 

V důsledku hypoxie v mikroprostředí silně produkují angiogenní faktory jako je VEGF 

a bFGF, které mají na B lymfocyty CLL antiapoptotický efekt a podporují expresi 
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antiapoptotického proteinu Bcl-2. Endotelové buňky začnou zvýšeně vytvářet 

hematopoetické růstové faktory, jako je G-CSF (granulocyte-colony-stimulating factor), 

GM-CSF (granulocyte-macrophage-colony-stimulating factor), SCF (stem cell factor) a 

IL-6 (interleukin-6). Tyto hematopoetické růstové faktory pak zpětně, autokrinním 

působením, stimulují proliferaci a migraci buněk endotelu. Hematopoetické růstové 

faktory jsou produkovány i stromálními buňkami pod vlivem angiogenních molekul. 

Leukemické B lymfocyty mají na svém povrchu receptory pro VEGF (VEGFR-1, 

VEGFR-2), tím je umožněna rovněž jejich autokrinní aktivace. (Letilovic, 2006; Kay, 

2002)

Endotelové buňky pod vlivem působků produkují také metaloproteinázy, nejčastěji 

MMP-2 a MMP-9 (matrix metalloproteinase), které účinkují jako proteolytické enzymy. 

Mají schopnost rozrušovat mezibuněčnou membránu a tím podporovat remodelaci a 

proliferaci cév. (Letilovic, 2006)

Další důležité interakce v mikroprostředí mezi buňkami leukemickými, endotelu a 

stromálními, které se také podílí na angiogenezi, např. CD31/CD38, byly popsány již 

v předchozích kapitolách.

Stanovení míry exprese různých angiogenních molekul přináší možné využití 

angiogeneze jako diagnostického, ale především prognostického, nástroje onemocnění. 

Pochopení změn v angiogenních parametrech přináší také nové možnosti léčebného 

přístupu, jako je antiangiogenní terapie. (Letilovic, 2006) Význam hodnocení 

mikrovaskulární denzity (MVD), jako průkazu angiogeneze u CLL, je zatím 

nejednoznačný. (Smolej, 2010)  

2.1.4 Laboratorní diagnostika

Diagnóza CLL vychází z původních doporučení National Cancer Institute –

Working group (NCI-WG) z roku 1996. Tato doporučení byla v roce 2008 revidována 

podle International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL). Důležité 

je ověřit, že pacient má CLL a ne jiné lymfoproliferativní onemocnění maskující se za 

CLL, jako je vlasatobuněčná leukémie, lymfom plášťových buněk, lymfom marginální 

zóny, splenický lymfom nebo folikulární lymfom. Základem je vyšetření krevního 

obrazu, krevního nátěru a imunofenotypizace cirkulujících lymfocytů. (Cheson, 1996; 

Hallek, 2008)
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2.1.4.1 Krevní obraz

Pro diagnózu CLL je vyžadováná přítomnost nejméně 5x109 B lymfocytů/l 

(5000/µl) v periferní krvi. Klonalita B lymfocytů musí být ověřena průtokovou 

cytometrií. Podezření na CLL nebo lymfom z malých lymfocytů (Small lymphocytic 

lymphoma, SLL) může být i v případě, že zdravý dospělý člověk má zvýšený absolutní 

počet klonálních B lymfocytů, ale má méně než 5x109/l B lymfocytů v krvi. Při absenci 

lymfadenopatie, organomegalie (fyzikální vyšetření, CT), cytopenie a symptomů 

nemoci a výskytu méně než 5x109 B lymfocytů/l hovoříme o monoklonální B 

lymfocytóze (MBL). Z MBL do CLL může přecházet 1 – 2 % případů za rok. SLL se 

od MBL liší přítomností splenomegalie a/nebo organomegalie. (Hallek, 2008)

2.1.4.2 Krevní nátěr

Leukemické buňky nalézané v krevním nátěru jsou malé, homogenní, zralé 

lymfocyty s úzkým lemem cytoplasmy, denzním jádrem s částečně agregovaným 

chromatinem a chybějícími jadérky. Mezi lymfocyty mohou být přimíchány velké nebo 

atypické buňky, buňky se zářezy a prolymfocyty. Pokud prolymfocyty tvoří více než 55 

% lymfoidních buněk, mluvíme o prolymfocytární leukémii (PLL). Typická je u CLL 

přítomnost Gumprechtových stínů („smudge cells“), což jsou zbytky rozpadlých buněk, 

resp. jejich jader, které vznikají při přípravě preparátu pro barvení jako důsledek křehké 

cytoplazmatické stěny. (Hallek, 2008)

Obr. 1: Krevní nátěr u B CLL, modrá šipka – B lymfocyt CLL, šedá šipka – Gumprechtův stín 

(http://moon.ouhsc.edu/kfung/jty1/HemeLearn/HemeCase/Image/PB-001-01-b.gif)
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2.1.4.3 Imunofenotypizace

CLL buňky koexprimují T buněčný antigen CD5 a B buněčné povrchové antigeny 

CD19, CD20 a CD23. Oproti normálním B buňkám je slabá exprese povrchového 

imunoglobulinu (sIg), CD20 a CD79b. Exprese lehkých řetězců je buď kappa, nebo 

lambda s ohledem na monoklonální charakter buněk. (Hallek, 2008)

Matutes a kol. (1994) zavedli skórovací systém na základě exprese a intenzity 5 

imunofenotypových znaků: sIg, CD5, CD23, FMC7 a CD22. Skóre je založeno na 

expresi CD5 (1 bod), CD23 (1 bod), nízké expresi sIg (1 bod), chybění znaku FMC7 (1 

bod) a negativní nebo nízké expresi CD22 (1 bod). Většina případů CLL má vysoké 

skóre (4 – 5 bodů), ostatní B lymfoproliferace naopak nízké (0 – 1 bod). Přidáním znaku 

CD79b lze přesnost diagnostiky CLL ještě zvýšit. Většinou znak CD79b u CLL není 

exprimován. (Klabusay, 2010)

Imunofenotypizace je užitečná i při rozlišení B PLL a B CLL. Buňky B PLL silně 

exprimují CD19, CD20 a také silně, oproti B CLL, znaky CD22, CD79b, FMC7 a sIg. 

Asi u poloviny případů B PLL je exprimován i znak CD5. Znak CD23 naopak chybí. 

(Klabusay, 2010)

2.1.4.4 Kostní dřeň

Od cytologického a histologického vyšetření kostní dřeně se v současnosti ustupuje 

a není nezbytné pro diagnostiku. Jedním z důležitých kritérií byla přítomnost více než 

30 % charakteristických leukemických buněk. Nicméně vyšetření může být užitečné pro 

určení typu infiltrace dřeně (difúzní, nedifúzní) a tím rozsahu nádoru, a pro objasnění 

etiologie cytopenií (leukemická infiltrace, autoimunitní cytopenie, aplastická anémie). 

(Hallek, 2008)

Provedení vyšetření biopsie kostní dřeně je doporučováno také před zahájením 

léčby (možná indukce cytopenie léky) a v jejím průběhu (ověření odpovědi pacienta na 

léčbu). (Hallek, 2008)

2.1.4.5 Další laboratorní testy

Další laboratorní testy jsou doporučovány pro potvrzení diagnózy, posouzení 

rozsahu nemoci a pro vyhnutí se případným komplikacím. 

Zahrnujeme sem elektroforézu sérových proteinů pro odhalení paraproteinu, 

elektroforézu sérových imunoglobulinů pro odhalení hypogamaglobulinémie a 
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Coombsův test pro odhalení antierytrocytárních autoprotilátek. Měření kreatininu, urey, 

elektrolytů, kyseliny močové, bilirubinu a transamináz ze séra by mělo být provedeno 

před zahájením léčby. Před zahájením léčby s použitím imunosupresiv je nutné ověřit u 

pacienta nepřítomnost aktivní infekce, způsobené běžnými virovými patogeny. (Binet, 

2006)

2.1.5 Prognostické ukazatele

   Jak již bylo zmíněno dříve, CLL je obecně indolentní onemocnění a u většiny 

pacientů není indikována terapie bezprostředně po stanovení diagnózy. Uplatňuje se tzv. 

strategie „watch and wait“. Ta vychází z výsledků klinických studií, které odhalily, že 

časné zahájení terapie nemusí mít vždy pozitivní vliv na přežití pacientů oproti 

posunuté léčbě. 

Díky novým diagnostickým možnostem je až u 80 % případů odhalena diagnóza 

CLL v časném stádiu. Z toho asi u poloviny pacientů dochází během sledování k rychlé 

progresi, kdy je léčba nakonec indikována v relativně časném stádiu. Proto se 

v posledních letech intenzivně zkoumají různé nové, především biologické, 

prognostické ukazatele, které by pomohly odhalit včas ty pacienty, pro které má 

nasazení včasné terapie smysl a je pro ně prospěšné. (Kozák, 2010)

Aby mohly být nové prognostické faktory nasazeny do běžné klinické praxe, 

potřebují ještě projít procesem standardizace a jejich prognostický přínos musí být 

ověřen na dostatečném počtu prospektivních klinických studií. Proto léčba pacientů na 

základě těchto nových biologických ukazatelů je možná pouze v rámci již zmíněných 

studií. Pacienti, kteří nejsou zařazeni do těchto studií, jsou dále léčeni podle 

doporučených standardních kritérií IWCLL. (Van Bockstaele, 2009)

2.1.5.1 Klasické prognostické ukazatele

A) Stážovací systémy

Už tři desítky let jsou široce akceptovány a používány dva stážovací systémy dle 

Raie (1975) a dle Bineta (1981). Zakládají se na odhadu prognózy na základě 

fyzikálního a laboratorního vyšetření, kdy se vyšetřuje palpačně lymfadenopatie, 

hepatomegalie a splenomegalie, a z krevního obrazu anémie a trombocytopenie. Systém 

dle Raie (viz tab. 2) je široce používán především v Severní Americe, systém dle Bineta 

(viz tab. 3) naopak v Evropě. Oba tyto systémy jsou jednoduché, levné, dobře 
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použitelné v klinické praxi a stratifikují pacienty do 3 prognostických (rizikových) 

skupin. (Hallek, 2008; Binet, 2006) Pacienty v časném stádiu s rizikem rychlé progrese 

choroby však nezachytí. (Van Bockstaele, 2009)

Riziko
Stádium 

(Rai)
Klinický nález

Medián 
přežití 

(měsíce)

nízké 0
Lymfocytóza v PK a/nebo KD 

(lymfoidní buňky > 30 %)
> 150

střední I Lymfocytóza, lymfadenopatie 101

střední II
Lymfocytóza, splenomegalie a/nebo 
hepatomegalie, přítomna/nepřítomna 

lymfadenopatie
71

vysoké III Lymfocytóza, anémie (Hb < 110 g/l) 19

vysoké IV
Lymfocytóza, trombocytopenie (PLT 

< 100 x 109/l)
19

PK - periferní krev, KD - kostní dřeň, Hb - hemoglobin, PLT - trombocyty

Tab. 2: Systém dle Raie (Rai, 1975)

Riziko
Stádium 
(Binet)

Klinický nález
Medián 
přežití 

(měsíce)

nízké A
postižení méně než 3 oblastí, Hb > 

100 g/l, PLT > 100 x 109/l
nedosažen

střední B
postižení 3 a více oblastí, Hb > 100 

g/l, PLT > 100 x 109/l
84

vysoké C
anémie a/nebo trombocytopenie (Hb 

< 100 g/l, PLT < 100 x 109/l)
24

Postižené oblasti jsou definovány přítomností zvětšených lymfatických uzlin větších 
než 1cm v průměru nebo organomegalií

Oblasti: 1 - hlava a krk včetně Waldeyerova okruhu, 2 - axily, 3 - třísla včetně
povrchové femorální oblasti, 4 - hmatná slezina, 5 - hmatná játra (klinicky zvětšená)

Hb - hemoglobin, PLT - trombocyty

Tab. 3: Systém dle Bineta (Binet, 1981)
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B) Zdvojovací čas lymfocytů

Zdvojovací čas lymfocytů (LDT – lymphocyte doubling time) udává dobu, za 

kterou se počet lymfocytů v periferní krvi zvýší o 100 % původní hodnoty. LDT kratší 

než 12 měsíců je u časných stádií (Rai 0-II, Binet A) spojen s horší prognózou a kratší 

dobou přežití. Pokud je LDT naopak delší než 12 měsíců, onemocnění má více 

indolentní průběh. (Kozák, 2010)

Dynamiku nárůstu počtu lymfocytů lze brát i jako faktor pro posuzování potřeby 

zahájit léčbu, kdy se posuzuje nárůst počtu lymfocytů o 50 % za méně než 2 měsíce 

nebo LDT za méně než 6 měsíců. (Kozák, 2010) 

V obou případech se musejí ale tato kritéria posuzovat pečlivě s ohledem na možné 

ovlivnění počtu lymfocytů různými faktory (např. infekce) a v celkovém kontextu 

klinického stavu pacienta. (Van Bockstaele, 2009)

C) Ostatní klasické prognostické ukazatele

Typ infiltrace kostní dřeně (difúzní, nedifúzní) odráží sice množství nádorové masy 

a poskytuje určitá prognostická data, ale v dnešní době je biopsie kostní dřeně 

nahrazována novějšími prognostickými faktory. Difúzní typ infiltrace koreluje s horší 

prognózou a kratší dobou přežití. Přesto může být vyšetření biopsie kostní dřeně 

v některých případech užitečné (viz 2.1.4.4 Kostní dřeň).

Pohlaví a věk pacienta mohou také být prognostickými ukazateli. CLL u mužů je 

častější a mají kratší dobou přežití než ženy. Biologická podstata tohoto rozdílu není ale 

známa. Pohlaví není zahrnuto do faktorů indikující zahájení terapie.

Lidé staršího věku mají kratší absolutní délku a delší relativní délku přežití než 

mladší pacienti. U mladších lidí se podílí na úmrtí přímo leukemický stav, u starších lidí 

hraje roli v příčině jejich smrti jiná primární choroba (např. kardiovaskulární, jiné 

nádory). V mladší věkové skupině převažuje výskyt CLL u mužů. Věk nepatří mezi 

nezávislé prognostické faktory. (Kozák, 2010; Van Bockstaele, 2009)

2.1.5.2 Biologické prognostické ukazatele

A) Sérové markery

Zvýšená hladina sérových markerů je obvykle spojena s horším průběhem 

onemocnění a špatnou prognózou. Problémem jejich použití je chybějící standardizace 
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nebo validace v prospektivních studiích, rozdílné cut-off hodnoty mezi laboratořemi a 

možnost ovlivnění jinými faktory jako je věk nebo funkce ledvin. 

Sérová hladina laktát-dehydrogenázy (LDH) je považována za ukazatel buněčného 

obratu a zvýšená hladina je běžně zvýšená u hematopoetických malignit a jiných 

neoplázií. Zvýšená hladina LDH u CLL představuje pro pacienty horší prognózu a 

kratší dobu přežití a je spojena s dalšími nepříznivými faktory jako jsou del17p, vysoká 

exprese CD38 a ZAP-70. (Van Bockstaele, 2009)

β2mikroglobulin (β2M), spojen s α řetězcem, je součástí HLA antigenu I. třídy. 

Zvýšená hladina β2M odráží pokročilý klinický stav CLL a velkou lymfadenopatii. 

V některých klinických studiích bývá označován jako silný nezávislý prognostický 

faktor, který koreluje s velikostí nádorové masy. Vyšší hladina β2M je spojena s vyšší 

expresí CD38 a ZAP-70. (Kozák, 2010; Van Bockstaele, 2009)

Sérová hladina solubilního CD23 (sCD23) je asociována s prognózou CLL a ve 

stádiu Binet A predikuje progresi onemocnění. Vysoká hladina sCD23 odráží difúzní 

infiltraci kostní dřeně, kratší LDT, zvýšenou sérovou hladinu tymidinkinázy (TK) a 

vysokou expresi CD38 a ZAP-70. (Kozák, 2010; Van Bockstaele, 2009)

Hladina solubilního CD27 (sCD27) je spojena s rozsahem nádoru, klinickým 

stavem, hladinou β2M a LDH. (Kozák, 2010)

Množství cirkulujícího antigenu CD20 v plazmě CLL pacientů koreluje s klinickým 

stavem, hladinou β2M, expresí CD38 a celkovým přežitím. Prognostický význam nebyl 

dosud dostatečně prokázán různými výzkumnými skupinami. Pravděpodobně 

interferuje s vazbou monoklonálních protilátek na CLL buňky, čímž má významný 

dopad na efektivnost imunoterapie. (Kozák, 2010; Van Bockstaele, 2009)

Zvýšená hladina solubilního CD44 (sCD44) je spojena se zvýšenou hladinou β2M a 

LDH, splenomegalií, pokročilým stavem nemoci, potřebou terapie a kratší dobou 

přežití. (Van Bockstaele, 2009)

I některé cytokiny (interleukiny - IL-6, IL-8, IL-10, trombopoetin) mohou plnit 

úlohu jako prognostické markery. Výsledky jsou ale zatím protichůdné. (Kozák, 2010)

Tymidinkináza (TK) je buněčný enzym s důležitou úlohou v syntéze DNA. 

Izoformu TK1 nalézáme v dělících se buňkách. Zvýšená hladina sérové TK (sTK) je 

asociována s pokročilejším stádiem onemocnění a rychlejší progresí. Ačkoliv byla sTK 

ověřena jako významný prognostický faktor U-B CLL, její použití je limitováno 

především pracností metody jejího stanovení. (Kozák, 2010; Van Bockstaele, 2009)
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B) Cytogenetické markery

U více než 80 % pacientů můžeme detekovat jeden nebo více cytogenetických 

defektů pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Nejčastějšími 

cytogenetickými změnami jsou delece 13q14, trisomie 12, delece 11q22-23 a delece 

17p13. (Kozák, 2010; Papajík, 2006a)

Delece 13q14 (del13q14) se vyskytuje u 40 – 60 % případů, z toho u 2/3 jako 

monoalelická, u 1/3 jako bialelická. Většinou se vyskytuje jako samostatná 

chromozomální aberace, u asi 1/3 případu je výskyt dalších genetických změn. Výskyt 

samostatné del13q14 má příznivou prognózu onemocnění. V oblasti delece leží několik 

genů (RB1, D13S25, DLEU), ale korelace mezi jejich stupněm exprese a CLL se jeví 

jako malá a dosud se nepodařilo odhalit významnou molekulární podstatu a roli této 

delece při vzniku a vývoji onemocnění. Del13q14 zasahuje i do oblasti genů pro 

mikroRNA (miR15a, miR16-1) a zvyšuje expresi antiapoptotického proteinu Bcl-2. 

Nemocní jsou diagnostikováni nejčastěji v časném stádiu nemoci, leukemické buňky 

mají většinou mutované IgVH geny, choroba zůstává dlouhodobě stabilní a medián 

celkového přežití se pohybuje okolo 11 let. (Van Bockstaele, 2009; Kozák, 2010; 

Papajík, 2006a)

Trisomie 12 chromozomu (tris12) se vyskytuje u 15 – 30 % pacientů. Duplikované 

úseky leží nejčastěji v oblasti 12q13-21, kde bylo identifikováno několik významných 

genů. Žádný z těchto genů ale nebyl dosud shledán jako důležitý ve vysvětlení 

patogeneze CLL. Tris12 je spojována s horší prognózou. (Van Bockstaele, 2009)

Deleci 11q22-23 (del11q22-23) má 15 – 20 % nemocných. Delece zasahuje do 

oblasti genu ATM (ataxia teleangiectasia mutated). Protein ATM se účastní detekce 

poruchy DNA, v signalizační kaskádě je nad proteinem p53 (aktivuje jej fosforylací). 

Mutace ATM je spojována se špatnou prognózou. Del11q22-23 bývá diagnostikována 

nejčastěji u mladých jedinců v pokročilém stádiu choroby s výrazným uzlinovým 

syndromem. (Van Bockstaele, 2009; Papajík, 2006a)

Deleci 17p13 (del17p13) nacházíme v asi 10 % případů. Je známá ve spojení 

s delecí proteinu p53. Gen p53 plní důležitou úlohu v indukci apoptózy, resp. zástavě 

buněčného cyklu při poškození DNA. Ztráta funkce tohoto genu se projevuje 

agresivnějším průběhem onemocnění. Pacienti mají velmi špatnou prognózu 

onemocnění, krátkou délku celkového přežití a jsou rezistentní vůči léčbě alkylačními 

látkami a purinovými analogy. (Van Bockstaele, 2009; Kozák, 2010; Papajík, 2006a)
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C) Mutační stav IgVH

Jak již bylo popsáno v kapitolách výše, mohou mít leukemické B lymfocyty dva 

odlišné stavy IgVH, mutovaný a nemutovaný. Mutační stav IgVH patří mezi významné 

nezávislé prognostické faktory. 

CLL u pacientů s nemutovanými IgVH (U-B CLL) má malignější a agresivnější 

průběh, objevuje se atypická morfologie buněk v periferní krvi, nepříznivé 

cytogenetické abnormality (11q-, 17p-) a rezistence na terapii. Pacienti mají také kratší 

dobu celkového přežití (medián přežití se pohybuje okolo 9 let). To vše v porovnání 

s pacienty s mutovanými IgVH (M-B CLL). (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

Více než 20 % maligních buněk s nemutovanými IgVH může exprimovat molekulu 

CD38 a mít mutaci nebo ztrátu v genu p53. U asi 5 – 17 % pacientů s CLL bylo 

zjištěno, že může být mutovaný i více než 1 gen IgVH. Jedná se pravděpodobně o 

poruchu alelické exkluze (protilátkové monospecifity) v biologii nádorového klonu a 

tím má buňka funkčních více těžkých řetězců (alelická inkluze). (Van Bockstaele, 2009)

Pacienti s genem VH3-21, patřícím do mutované podskupiny genů pro IgVH, mají 

stejnou nepříznivou prognózu jako nemocní s U-B CLL a vykazují vyšší frekvenci 

mutací pro protein p53. Neplatí to ale vždy 100%. (Van Bockstaele, 2009)

Stanovení mutačního stavu IgVH sice není již tak drahé a technicky náročné jako 

dříve, přesto se stále do běžné klinické praxe nehodí. V současnosti se hledají ukazatele, 

které by mohly určení mutačního stavu IgVH zastoupit a jejich měření by bylo 

jednodušší. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

D) Exprese CD38

Molekula CD38 je transmembránový glykoprotein s enzymatickou aktivitou, který 

katalyzuje syntézu cyklické ADP ribózy (cADPR) z nikotinamid adenin dinukleotidu 

(NAD+). Tato reakce je esenciální pro intracelulární regulaci kalcia. CD38 se vyskytuje 

na površích mnoha hematopoetických i nehematopoetických buněk v závislosti na jejich 

aktivaci nebo diferenciaci. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

Pacienti s CLL a expresí CD38 na více než 30 % buněk klonu mají často 

nemutovaný stav IgVH, horší prognózu, agresivnější průběh nemoci a kratší délku 

přežití. I jejich odpověď na terapii je horší. To vše v porovnání s pacienty s nižším % 

exprese CD38 na jejich leukemických buňkách. Proto míru exprese znaku CD38 lze 

považovat za prognostický faktor. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)
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Přesto je zde mnoho pochybností týkajících se cut-off hodnoty pro CD38 pozitivitu. 

Hranice cut-off 30 % byla vybrána empiricky, přesto některé výzkumy navrhují nižší 

hranici 20 % nebo 7 %. Optimální hodnota cut-off zůstává nejasná. (Van Bockstaele, 

2009; Vroblová, 2009)

Míra exprese CD38 se může měnit i v čase. Působit na ni mohou např. infekce a 

imunopatologické choroby pomocí interferonů a dalších cytokinů. Exprese se může 

v čase měnit bez ohledu na progresi onemocnění. Bylo také zjištěno, že exprese CD38 u 

jednoho pacienta může být bimodální (v rámci jednoho klonu existuje biologicky 

odlišná populace). Pacienti s bimodální expresí CD38 mají špatnou prognózu jako 

pacienti s homogenní vyšší expresí CD38. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

Ačkoliv se ukazuje exprese CD38 jako hodnotný prognostický ukazatel, 

prognostický význam mutačního stavu IgVH není schopen plně nahradit, i přes 

jednodušší stanovení pomocí průtokové cytometrie. Může ale poskytnout dodatečné 

prognostické informace. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

E) Exprese ZAP70

Zeta asociovaný protein 70 (zeta-associated protein 70, ZAP70) je protein s tyrosin-

kinázovou aktivitou, normálně se nacházející v T a NK buňkách, kde plní důležitou 

úlohu v signálních drahách spojených s T buněčným receptorem (TCR). V B 

lymfocytech se vyskytuje velmi málo. (Kozák, 2010)

Přítomnost ZAP70 u více než 20 % maligních buněk u pacientů s CLL bývá 

spojována s agresivnějším průběhem a kratší dobou přežití. Byla popsána i zvýšená 

exprese ZAP70 v buňkách s nemutovaným stavem IgVH. Shoda ale není 100%. 

Objevují se neshody asi v 7 – 30 % případů mezi expresí ZAP70 a mutačním stavem 

IgVH. Obecně ale pacienti s nemutovaným stavem a pozitivitou ZAP70 mají horší 

prognózu a průběh onemocnění než pacienti s nemutovaným stavem a negativitou 

v ZAP70. To samé platí i při porovnání mutovaného stavu a přítomnosti ZAP70. (Van 

Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009; Kozák, 2010)

Podobný vliv na prognózu a přežití CLL mají i pacienti při kombinaci s expresí 

CD38. Nemocní s CLL CD38+/ZAP70+ mají nejhorší prognózu ve srovnání 

s nemocnými CD38-/ZAP70-, CD38+/ZAP70- nebo CD38-/ZAP70+. (Kozák, 2010; 

Vroblová, 2009)

Stanovení ZAP70 ale přináší několik problémů. Podobně jako CD38 se může v čase 

měnit. Chybí standardizace a shoda v určení hranice pozitivity ZAP70 při stanovení 
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pomocí průtokové cytometrie. Vzorek se musí také rychle zpracovat. (Van Bockstaele, 

2009; Vroblová, 2009; Kozák, 2010)

F) Markery angiogeneze

VEGF a bFGF

Bazický růstový faktor pro fibroblasty (bFGF) a vaskulární endotelový růstový 

faktor (VEGF) a jejich hladina v séru jsou spojovány s klinickým stavem a progresí 

CLL. Množství intracelulárního bFGF koreluje více s klinickým stavem, zatímco 

hladina intracelulárního VEGF je spojována více s přežitím. Hladiny bFGF a VEGF 

jsou zvýšené u pacientů s CLL při porovnání se zdravými kontrolami. (Van Bockstaele, 

2009; Letilovic, 2006)

Různé studie se zabývaly vztahem těchto dvou markerů s dalšími prognostickými 

ukazateli, jako jsou mutační stav IgVH, exprese CD38 a ZAP70. Byly však získány 

protichůdné výsledky. (Van Bockstaele, 2009; Vroblová, 2009)

Vyšší hladina bFGF v séru koreluje s pokročilejším stádiem CLL. Pacienti ve stádiu 

Rai III – IV mají významně vyšší hladiny sérového bFGF než pacienti ve stádiu Rai 0 –

II. CLL buňky s vyšším intracelulárním bFGF jsou rezistentnější vůči léčbě purinovým 

analogem fludarabinem. (Van Bockstaele, 2009; Letilovic, 2006; Vroblová, 2009)

Hladina VEGF v séru pozitivně koreluje s fází nemoci, lymfocytózou, histologií 

kostní dřeně a β2M. Pacienti v časném stádiu s vyšší mírou VEGF mají třikrát vyšší 

riziko progrese onemocnění. Zvýšení VEGF spolu s β2M přináší špatnou prognózu. 

Rovněž pokles intracelulárního VEGF je asociován s kratší dobou přežití v podskupině 

CLL pacientů s dobrou prognózou nebo časným stádiem nemoci. (Letilovic, 2006; 

Vroblová, 2009)

Receptory pro VEGF (VEGFR-1, VEGFR-2) a jejich zvýšená hladina jsou rovněž

spojeny s vyšším počtem lymfocytů, vysokou hladinou β2M, pokročilejším stádiem 

nemoci a kratším přežitím. (Van Bockstaele, 2009; Letilovic, 2006; Vroblová, 2009)

Angiopoetin 2 

Angiopoetiny jsou angiogenní faktory zapojené do vývoje a maturace cév. Jak 

angiopoetin 1 (Ang-1), tak i angiopoetin 2 (Ang-2) se váží na receptor s tyrosin 

kinázovou aktivitou Tie2, který je exprimován na endotelových buňkách. Tie2 receptor 

spolu s angiopoetinem (ligand) tvoří signální dráhu pro regulaci angiogeneze. Vazba 
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mezi Ang-1 a Tie2 funguje jako ochrana před porušením strukturní integrity cév a 

nechtěnou aktivací endotelu cytokiny. (Burger, 2010)

Ang-2 je primárně produkovaný a skladovaný v endotelových buňkách. Po jejich 

aktivaci se uvolní a naruší vazbu mezi Ang-1 a Tie2 receptorem, což vede k rozvoji 

nových cév. Ang-2 je produkován také B lymfocyty CLL a dalšími leukemickými 

buňkami, které spolu s ním vylučují i VEGF a podněcují tím další rozvoj angiogeneze a 

další aktivaci buněk endotelu. Sekrece těchto faktorů může vysvětlovat zvýšenou 

denzitu mikrocév v kostní dřeni u CLL. (Burger, 2010)

Ang-2 se od ostatních prognostických ukazatelů liší v tom, že je spojen 

s angiogenezí a tím odráží komplex interakcí mezi CLL buňkami a jejich 

mikroprostředím. (Burger, 2010)

Ang-2 se považuje za nezávislý prognostický ukazatel CLL, který může být 

užitečný pro stanovení rizika choroby. CLL buňky jsou pravděpodobně zdrojem 

zvýšené hladiny Ang-2 u pacientů s CLL. Přesto ale nebyla nalezena korelace mezi 

stupněm infiltrace kostní dřeně a hladinou Ang-2, stejně tak nebyla hladina Ang-2 

ovlivněna léčbou. To naznačuje, že velikost nádorové masy nemá vliv na hladinu Ang-

2. (Maffei, 2010a; Maffei, 2010b)

Pacienti s CLL ve stádiu Binet A mají nižší hladinu Ang-2, zatímco vyšší hladina je 

nalezena u pacientů ve stádiu Binet B a C. U pacientů ve stádiu Binet A koreluje 

pozitivita Ang-2 s mutačním stavem IgVH, expresí CD38, klinickým stavem a délkou 

přežití. (Martinelli, 2008) Zvýšená exprese Ang-2 u pacientů s nemutovanými IgVH a 

zvýšenou expresí CD38 byla potvrzena i Vrbackým a kol. (2010). Asociace hladiny 

Ang-2 s Rai stádiem, expresí ZAP70, počtem leukocytů nebo LDH nebyla 

zaznamenána.

Závěry dosavadních výzkumů v této oblasti potvrzují roli zvýšené exprese Ang-2 

jako ukazatele nepříznivé prognózy CLL. Přesto je potřeba tyto údaje dále ověřit 

v dalších studiích na větším počtu pacientů.   

Endoglin 

Endoglin (CD105) je buněčný membránový glykoprotein, který je exprimován 

hlavně na endotelových buňkách. Vyskytuje se ve dvou izoformách, S a L. Gen pro 

CD105 je lokalizován na chromosomu 9. Kromě endotelových buněk je slabě 

exprimován i na hematopoetických progenitorových buňkách, fibroblastech, 

stromálních a mesangiálních buňkách, makrofázích a dalších. (Fonsatti, 2003)
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  Je součástí receptorové rodiny pro transformující růstový faktor beta (TGF-β), 

ovlivňuje buněčnou odpověď na stimulaci TGF-β, hlavně proliferaci a diferenciaci. 

Podílí se také na buněčné migraci a cévní remodelaci a má význam během angiogeneze 

a vývoje kardiovaskulárního systému a cév. (Fonsatti, 2003)

Zvýšení solubilního CD105 (sCD105) bylo zaznamenáno u pacientů se solidními 

nádory a hematologickými malignitami. (Smolej, 2009) Důkazy o možné roli CD105 

v patogenezi a prognóze CLL jsou zatím velmi omezené, některá pozorování to ale 

naznačují.

Kay a kol. (2002) diagnostikovali přítomnost mRNA pro CD105 na B lymfocytech 

CLL, ale na malém počtu vzorků. 

Smolej a kol. (2009) se zabývali stanovením sCD105 a jeho možným použitím jako 

prognostického faktoru CLL. Solubilní CD105 byl významně zvýšen u pacientů s CLL 

v porovnání s kontrolami. Pacienti s progresivní formou CLL měli hladinu sCD105 

vyšší než s indolentní formou. Významné byly i rozdíly v sCD105 mezi jednotlivými 

Rai stádii. Solubilní CD105 pozitivně koreloval s plazmatickým bFGF a nebyla 

nalezena žádná asociace mezi ním a VEGF, mutačním stavem IgVH nebo 

cytogenetickými aberacemi. U pacientů se sCD105 nad průměrnou hladinou byl 

pozorován významně kratší čas přežití bez progrese. U části pacientů bylo po 

kombinované léčbě s fludarabinem patrné snížení hladiny sCD105. Vliv míry exprese 

sCD105 na celkové přežití nebyl stanoven. (Smolej, 2009)

Další markery angiogeneze

Zvýšená hladina metaloproteinázy 9 (MMP-9) v séru je asociována s kratším 

přežitím bez progrese a vysoká úroveň intracelulární MMP-9 je spojena se stádiem 

Binet C a nepříznivou dobou přežití. 

Angiogenin je protein vycházející z nádoru, který zvyšuje adhezi buněk endotelu 

k extracelulární matrici. Pacienti v časné fázi choroby mají stejnou hladinu angiogeninu 

jako zdravé kontroly. Při stratifikaci pacientů podle mediánu množství sérového 

angiogeninu jako cut-off hodnoty, pacienti s vyšší hladinou měli překvapivě lepší délku 

přežití bez progrese. (Letilovic, 2006; Van Bockstaele, 2009)

G) Další biologické prognostické ukazatele

Exprese genu pro lipoproteinovou lipázu (LPL) může být dalším ukazatelem 

nahrazujícím mutační stav IgVH. Exprese LPL vykazuje asi 84% shodu s mutačním 
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stavem. Vysoká míra LPL je spojována s horším klinickým průběhem, kratší dobou 

přežití a horší odpovědí na terapii. LPL je spojována také s dalšími prognostickými 

ukazateli jako jsou ZAP70, CD38, cytogenetické aberace, LDT a klinický stav. 

Stanovuje se pomocí kvantitativní PCR z mononukleárních buněk periferní krve. (Van 

Bockstaele, 2009)

Často se stanovuje v poměru s ADAM29 (a disintegrin and metalloproteinase 29). 

Poměr LPL/ADAM29 má až 90% shodu s mutačním stavem IgVH. Vysoký poměr 

značí kratší dobu přežití nemoci. (Van Bockstaele, 2009)

AID (activation-induced cytidine deaminase) je jeden z nepříznivých 

prognostických faktorů u CLL. Vysoká exprese mRNA AID je asociována 

s nemutačním stavem IgVH, nepříznivými cytogenetickými abnormalitami, kratším 

LDT, vysokou hladinou LDH a vysokou expresí CD38. Stanovení AID jako 

prognostického ukazatele CLL vyžaduje ještě další validaci. (Van Bockstaele, 2009)

Exprese CLLU1 (CLL upregulated gene 1) je zvýšená u pacientů s nepříznivou 

prognózou, nemutovanými geny pro IgVH a zvýšenou expresí ZAP70, CD38 a 

nepříznivými chromozomálními aberacemi. Prognostický význam je omezen na 

pacienty CLL diagnostikované před 70 rokem věku. Jeho prognostický význam musí 

být ještě dostatečně ověřen v klinických studiích. CLLU1 je první objevený gen, který 

se zdá být přímo specifický pro CLL. (Van Bockstaele, 2009)

2.1.6 Léčba

Indikace k léčbě CLL opět vychází z kritérií NCI-WG (1996), která byla revidována 

IWCLL (2008) a je založena na stádiu nemoci, přítomných symptomech a aktivitě 

nemoci. 

Pacienti bez příznaků v časné fázi (Rai 0; Binet A) nejsou obecně léčeni, ale 

uplatňuje se u nich dříve zmíněná strategie „watch and wait“, dokud se u nich neobjeví 

důkaz o progresi nemoci. Pacienti ve vysokém riziku (Rai III, IV; Binet C) jsou 

indikováni vždy k zahájení léčby. Pacienti ve středním riziku (Rai I, II; Binet B) by měli 

být léčeni pouze při průkazu progresivního nebo symptomatického onemocnění. 

Kritéria pro splnění definice aktivního onemocnění ukazuje tabulka 4 (je nutné splnit 

nejméně jedno kritérium). (Hallek, 2008; Cheson, 1996)
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1
Průkaz progresivního selhání KD projevující se rozvojem nebo zhoršením 
anémie a/nebo trombocytopenie.

2
Masivní (nejméně 6 cm pod levým žeberním okrajem) nebo progresivní 
nebo symptomatická splenomegalie.

3
Masivní uzliny (nejméně 10 cm v nejdelším průměru) nebo progresivní nebo 
symptomatická lymfadenopatie.

4

Progresivní lymfocytóza se vzestupem > 50 % za dobu 2 měsíce nebo LDT 
kratší než 6 měsíců. Především u pacientů, kteří mají počáteční stav 
lymfocytů menší než 30 x 109/l. LDT by neměl být používán jako jediný 
parametr pro indikaci k léčbě. Je potřeba dále vyloučit jiné faktory 
přispívající k lymfocytóze a lymfadenopatii (infekce).

5
Autoimunitní anémie a/nebo trombocytopenie odpovídající špatně na léčbu 
kortikosteroidy nebo jinou standardní léčbu.

6
Minimálně jeden z následujících systémových příznaků souvisejících s 
onemocněním.

a)
Nechtěný úbytek hmotnosti o nejméně 10 % v průběhu předcházejících 6 
měsíců

b) Významná únava, nemožnost pracovat nebo provádět obvyklé činnosti

c) Horečka nad 38°C po dobu 2 nebo více týdnů bez průkazu infekce

d) Noční pocení po dobu delší než 1 měsíc bez průkazu infekce

Tab. 4: Kritéria pro splnění definice aktivního onemocnění CLL 

(Hallek, 2008)

U pacientů, kteří nesplňují ještě podmínky pro zahájení terapie, je možné léčbu 

indikovat v rámci prospektivní klinické studie. Jejím cílem je prověřit efekt léčby u 

pacientů v časném stádiu (Rai 0, I; Binet A). Nové terapeutické přístupy dnes dokážou 

navodit kompletní remisi u pacientů s CLL. Hodnocení odpovědi na terapii je součástí 

léčby. Dnes jsou jednotlivé odpovědi na léčbu (kompletní a parciální remise, stabilní 

choroba a progrese choroby) dobře definovány dle IWCLL (2008).

V poslední době je u CLL předmětem zájmu minimální reziduální nemoc (MRN), 

kdy pomocí citlivých molekulárních metod lze stanovit izolované leukemické buňky u 

pacienta v remisi, které mohou být příčinou relapsu onemocnění. Pokud není MRN po 

léčbě nalezena, pacient má delší trvání remise a delší celkové přežití. (Kozák, 2008)

U pacientů mladších 65 let věku je cílem léčby navození kompletní remise. U 

pacientů starších je cílem léčby udržet dosavadní kvalitu života, má paliativní charakter. 
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Důležitou součástí je i terapie podpůrná, se zaměřením na zmírnění imunodeficitu a 

cytopenií. (Kozák, 2008)

2.1.6.1 Alkylační látky

Jedna z nejstarších cytostatických látek používaná v terapii CLL je chlorambucil. 

Tato látka samostatně nebo v kombinaci s kortikosteroidy navozuje celkovou remisi v 0 

– 5 % případů a celková odpověď se pohybuje mezi 75 – 80 %. Používá se především 

v paliativní léčbě starších nemocných s progredující chorobou. Další používanou 

alkylační látkou je cyklofosfamid, který má stejnou účinnost jako chlorambucil. 

V klinických studiích se dnes používá chlorambucil s monoklonální protilátkou 

rituximab. (Kozák, 2008; Papajík, 2006c)

2.1.6.2 Purinová analoga

Purinová analoga jsou účinná na proliferující buňky a buňky v klidové fázi 

buněčného cyklu. Působí inhibičně na funkci DNA polymerázy a ribonukleotid 

reduktázy a vedou k indukci exprese p53 způsobující apoptózu leukemické buňky.

Nejvýznamnějším purinovým analogem je fludarabin. Kompletní remisi navozuje 

v 11 – 40 % případů, celkovou odpověd v 63 – 89 %. Alternativou je podávání 

fludarabinu také perorálně. Vedlejším efektem léčby může být autoimunitní 

hemolytická anémie (AIHA). 

Fludarabin v kombinaci s chlorambucilem zatěžuje pacienta nadměrnou toxicitou 

vedoucí k myelodysplastického syndromu (MDS) nebo AIHA. Kombinace 

s cyklofosfamidem naopak přináší lepší léčebnou odpověď než samotný fludarabin a je 

dnes považována za základ v standardní léčbě CLL. V kombinaci s rituximabem se 

výsledky ještě zlepšují.

Kladribin má srovnatelný účinek s fludarabinem. V kombinaci s cyklofosfamidem 

nebyly pozorovány významnější změny v počtu léčebných odpovědí. Pentostatin má 

samostatně stejné účinky jako chlorambucil. V kombinaci s cyklofosfamidem jsou 

výsledky podobné jako kombinace fludarabinu s cyklofosfamidem. (Kozák, 2008; 

Papajík, 2006c)
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2.1.6.3 Monoklonální protilátky

Rituximab je chimerická monoklonální protilátka anti-CD20. Váže se na molekulu 

CD20 na povrchu leukemických B lymfocytů, aktivuje komplement a efektorové buňky 

imunitního systému, což vede k lýze a destrukci buněk. Vysoká exprese CD20 je 

především na leukemických buňkách u agresivních a indolentních lymfomů z B buněk. 

B buňky CLL mají na svém povrchu menší hustotu CD20, proto se musí používat 

rituximab ve vyšších dávkách. Velmi dobrých výsledků však dosahuje až v kombinaci 

s fludarabinem nebo fludarabinem a cyklofosfamidem, kdy se kompletní remise blíží 

k 70 % případů a kompletní remise na molekulární úrovni k více než 40 % případů.

Alemtuzumab je humanizovaná protilátka anti-CD52. Váže se na antigen CD52, 

který je exprimován na buňkách CLL, ale také na normálních B a T lymfocytech. 

Mechanismus účinku je podobný jako u rituximabu. Podává se i u pacientů s refrakterní 

odpovědí na předchozí léčbu a pacientů s CLL a cytogenetickými abnormalitami 

s nejhorší prognózou (del17p-). Kompletní remisi navozuje v 19 – 22 % případů, 

celkovou odpověď v 85 – 87 %. Nežádoucím účinkem jsou reaktivace 

cytomegalovirové infekce. Také jsou důkazy pro jeho vysokou účinnost při vymýcení 

MRN, může to být ale spojeno s vysokou toxicitou. (Kozák, 2008; Papajík, 2007a)

2.1.6.4 Transplantace kostní dřeně

Ačkoliv zavedení výše popsaných léčebných postupů zvyšuje počet remisí a trvání 

léčebné odpovědi, u většiny nemocných po čase dochází k relapsu nebo progresi 

onemocnění, především z důvodu MRN. Transplantace, především alogenní, 

představují v současnosti jedinou možnost jak CLL úplně vyléčit. (Papajík, 2007b)

A) Autologní transplantace

Autologní transplantace představuje techniku, kdy jsou pacientovi odebrány 

hematopoetické kmenové buňky ve fázi remise choroby a po myeloablaci (radioterapií, 

chemoimunoterapií) jsou odebrané buňky vráceny zpět. Zatím neexistují jednoznačné 

důkazy, zda je efektivnější než léčba purinovými analogy nebo intenzivní 

chemoimunoterapie. Jedná se o metodu zatíženou nízkou morbiditou a mortalitou, ale 

z dosavadních výsledků vyplývá, že po ní nedochází k prodloužení v přežití bez 

progrese onemocnění. (Kozák, 2008; Papajík, 2007b)
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B) Alogenní transplantace 

U tohoto typu transplantace se využívá cizích (dárcovských) hematopoetických 

kmenových buněk, které jsou pacientovi vpraveny do těla poté, co projde přípravným 

režimem (myeloablací) podobně jako u transplantace autologní. Díky GVL reakci (graft 

versus leukemia, reakce štěpu proti leukémii) dochází k prodloužení v přežití bez 

progrese onemocnění a v celkovém přežití pacientů. 

Má však několik značných nevýhod. Mortalita při výkonu transplantace je vysoká. 

Dostupnost dárců je omezená a významná je i morbidita při reakci GVHD (graft versus 

host disease, reakce štěpu proti hostiteli). I přesto může být alogenní transplantace 

jedinou záchranou u refrakterní CLL u mladého pacienta, která je spojená 

s nepříznivými prognostickými ukazateli (del17p-, nemutovaný stav IgVH, ZAP70+)

Někdy se může volit i nemyeloablativní režim, kdy se v přípravné fázi volí méně 

intenzivnější dávky radioterapie nebo chemoterapie, což redukuje mortalitu při výkonu 

transplantace. (Kozák, 2008; Papajík, 2007b)
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2.2 Polymerázová řetězová reakce

Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction, PCR) je molekulárně 

genetická metoda enzymatické amplifikace vybraného úseku molekuly DNA in vitro. 

Objevil ji v roce 1983 Kary B. Mullis a v roce 1993 získal za tento objev Nobelovu 

cenu za chemii. PCR nahradila dříve používanou metodu klonování DNA pomocí 

vektorů. Pomocí PCR může být velmi rychle a selektivně namnožena konkrétní 

nukleotidová sekvence obsažená v jakékoliv DNA, která je důležitá pro další analýzu. 

Děje se tak díky termostabilní DNA polymeráze, specifickým oligonukleotidovým 

sekvencím – primerům a dalším specifickým složkám a díky optimálním teplotním 

podmínkám, za kterých reakce probíhá. 

Jde o metodu velmi citlivou. Umožňuje detekovat i malé množství DNA ve vzorku, 

právě díky namnožení vybrané sekvence DNA do té míry, že je analyzovatelná dalšími 

molekulárně biologickými technikami (gelová elektroforéza, hybridizace, sekvenace, 

atd.).

Pro PCR jsou jako zdroj DNA používány různé biologické materiály, např. extrakty 

z krve, tělní tekutiny, kultury mikroorganismů, buňky z tkáňových kultur, různé tkáně 

atd.

PCR je dnes široce využívaná metoda v diagnostice genetických chorob, infekčního 

agens, v prenatální diagnostice, v soudním lékařství, kriminalistice a dalších oborech. 

(Alberts, 2008; Šmarda, 2005) 
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2.2.1 Průběh PCR

   Podstatou PCR je cyklicky se opakující enzymová syntéza nových řetězců 

vybraných úseků dvouřetězcové DNA (double stranded DNA, dsDNA) ve směru 5‘→3‘ 

pomocí DNA polymerázy. Vybraný úsek nukleotidové sekvence je vymezen připojením 

dvou primerů. Každý z primerů se váže komplementárně na jeden řetězec DNA tak, že 

jejich 3‘ konce směřují proti sobě. Vybraná nukleotidová sekvence by měla ležet mezi 

těmito primery. Syntéza pak probíhá na obou matricových řetězcích DNA protisměrně. 

K syntéze DNA se používají termostabilní DNA polymerázy izolované 

z termofilních mikroorganismů, aby odolaly teplotám, při kterých dsDNA denaturuje. 

Tím je umožněna syntéza DNA opakovaně v cyklech a automatizovaně. Při PCR se 

pravidelně střídají v 1 cyklu 3 základní kroky. Při každém kroku nastává jiný děj a 

každý krok probíhá při jiné optimální teplotě. (Alberts, 2008; Šmarda, 2005)

Denaturace: Každý cyklus PCR začíná denaturací, kdy se vzorek zahřeje na teplotu 

90 – 98°C po dobu 0,5 – 1 minuty. Při této teplotě dochází k rozrušení vodíkových 

interakcí mezi komplementárními bázemi a k rozvolnění dvouvláknové DNA na dvě 

jednovláknové DNA (templátové DNA). 

Připojení primerů (annealing): Vzorek se ochladí na teplotu 50 – 65°C po dobu 

0,5 – 1 minuty. Oba primery, které jsou v reakční směsi v nadbytku, nasedají na 

komplementární nukleotidové sekvence na jednotlivých řetězcích DNA. 

Extenze (elongace): Vzorek je opět ohřát na teplotu 70 – 74°C po dobu 1 - 2 minut. 

Dochází k nasednutí DNA polymerázy v místě připojených primerů a k postupnému 

syntetizování nového DNA řetězce, komplementárního k templátové DNA, 

z deoxynukleotidtrifosfátů (dNTP), které jsou přítomny volně v reakční směsi.

Na začátku PCR je ještě tzv. iniciace, kdy denaturace v 1. cyklu probíhá při teplotě 

94 – 98°C po dobu 2 – 5 minut, aby došlo k dostatečné denaturaci všech řetězců DNA. 

Na konci PCR v posledním cyklu dochází k závěrečné elongaci, která probíhá při 

teplotě 70 – 74°C několik minut a slouží pro úplné prodloužení všech amplifikovaných 

úseků a dokončení syntézy. (Alberts, 2008; Šmarda, 2005; Bartlett, 2003)
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Obr. 2: A) Schéma jednotlivých kroků 1 cyklu PCR; B) Schéma amplifikace DNA v průběhu PCR 

(upraveno podle Alberts, 2008)

V závislosti na výchozí koncentraci templátové DNA se tento cyklus tří kroků 

opakuje 25 – 35x. Nově vznikající molekuly DNA slouží vždy v dalším cyklu jako 

templáty pro syntézu dalších nových řetězců. Počet molekul se v každém cyklu 

zdvojnásobuje a během reakce exponenciálně narůstá. Počet molekul vyjadřuje 

následující vzorec. Vyjádření je pro ideální průběh reakce, většinou má ale na průběh 

PCR vliv mnoho faktorů.

Počet molekul = 2n (n = počet cyklů)

Reakce PCR probíhá v zařízení – termocykleru, který je schopen rychle a 

automaticky měnit teplotu na požadovanou výši v naprogramovaných časových 

intervalech. Výsledným produktem PCR jsou amplikony. Což jsou naamplifikované 

úseky DNA požadované délky. Dle výše uvedeného vzorce je patrné, že se jich během 

PCR může namnožit až několik miliard. Jejich přítomnost v reakční směsi (úspěšnost 

reakce) je prokazována pomocí gelové elektroforézy (1 – 2% agarózový gel) s 

obarvením nukleových kyselin nespecifickými interkalačními barvivy (např. ethidium 

bromid) a pozorováním výsledného gelu pod UV světlem. Velikost PCR produktů je 

určena porovnáním s DNA markerem (DNA fragmenty o různé, definované délce). 
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Elektroforéza umožňuje zjistit i přítomnost nespecifických produktů a dalších nečistot 

v PCR produktu. (Šmarda, 2005; Bartlett, 2003)

Obr. 3: PCR produkty po gelové elektroforéze (pozice 2 - 4, 6 – 8), DNA marker (pozice 1, 4)

(vlastní zdroj z praktických cvičení z Molekulární genetiky, 2011)

2.2.2 Složení reakční směsi pro PCR

Každá reakční směs pro PCR (tzv. master mix) se většinou skládá z těchto 

komponent: voda, pufrovací roztok, ionty Mg2+, primery, dNTP, DNA polymeráza a 

templátová DNA. Koncentrace a zastoupení jednotlivých složek master mixu není 

univerzální pro všechny PCR, ale musí se pro každou PCR specificky optimalizovat, 

aby byla zaručena co nejefektivnější amplifikace DNA a tím co nejvyšší výtěžnost 

reakce. Reakční objem se volí zpravidla od 20 – 100 µl. Standardní velikost 

amplifikovaných cílových úseků je do 5 kb. (Bartlett, 2003)

Voda

Pro PCR se používá speciálně upravená voda, tzv. ultračistá. Je zbavena veškerých 

iontů, DNáz a RNáz a dalších nečistot, které by mohly znehodnotit reakci. Používá se 

pro doplnění reakční směsi do reakčního objemu.

Pufrovací roztok

Pufrovací roztok se většinou dodává komerčně a je většinou koncentrovaný. Naředí 

se podle potřeby. Hlavní složkou je nejčastěji 10 mmol/l Tris-HCl a 50mmol/l KCl. Při 

pH 8,3 – 8,4 poskytuje podmínky pro optimální aktivitu a stabilitu DNA polymerázy.
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Ionty Mg2+

Ionty Mg2+ se do reakční směsi přidávají většinou ve formě MgCl2. Hořečnaté ionty 

působí jako kofaktor, vytvářejí s dNTP komplexy, které jsou rozpoznávány DNA 

polymerázou. Přítomnost volných hořečnatých iontů ovlivňuje nejen aktivitu DNA 

polymerázy, ale i primery a templátovou DNA. Jejich koncentrace se pohybuje od 0,5 

do 5 mmol/l a podílí se na úspěšnosti nebo neúspěšnosti PCR.

Primery

Primery jsou uměle nasyntetizované krátké oligonukleotidové sekvence, dlouhé 

obvykle kolem 18 – 28 nukleotidů. Měly by být komplementární k danému úseku 

templátové DNA, který je důležitý pro analýzu. Slouží jako počáteční místo pro 

zahájení replikace DNA pomocí polymerázy. Používají se v páru (forward a reverse 

primer) a nasedají v dané oblasti dsDNA protisměrně, každý na jedno vlákno (sense a 

antisense vlákno). Primery jsou dnes obvykle komerčně dodávané. Důležité je vybrat 

správný návrh primerů a stejně tak i jejich koncentraci. Návrhy se provádějí pomocí 

počítačových programů a jejich cílem je dosažení vyváženosti mezi specifitou a 

efektivitou PCR. Koncentrace pro každý primer se pohybuje od 0,05 do 1 µmol/l.

Deoxynukleotidtrifosfáty (dNTP)

   V reakční směsi se dNTP nacházejí volně a v nadbytku. Podle typu báze, kterou 

nesou, se dělí do 4 typů: dATP (adenin), dTTP (tymin), dCTP (cytosin), dGTP (guanin). 

Jsou základními stavebními prvky, pomocí kterých DNA polymeráza syntetizuje nové 

DNA vlákno. Vždy polymeráza připojuje ten nukleotid, který má bázi komplementární 

k bázi na templátové DNA. Pro každý typ dNTP se volí koncentrace od 20 – 200 

µmol/l.

DNA polymeráza

DNA polymeráza je enzym, který umožňuje syntézu DNA v PCR. Váže se na 

primer a postupně vytváří nový řetězec DNA zařazováním volných komplementárních 

dNTP. DNA polymeráza musí odolat vysokým teplotám při denaturaci. Proto se dnes 

používají termostabilní polymerázy, nejčastěji Taq polymeráza, která byla izolována 

z termofilní bakterie Thermus aquaticus. Taq polymeráza je schopná aktivity po dobu 

40 minut při teplotě 95°C. To obvykle stačí pro 30 cyklů PCR. Při teplotě 72°Cpřipojuje 
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35 – 100 nukleotidů za sekundu. Obvyklá koncentrace se pohybuje od 1 – 2,5 U na 100 

µl reakční směsi. 

Templátová DNA

Templátová DNA obsahuje specifickou oblast, která se má amplifikovat a slouží 

jako matrice pro syntézu nových komplementárních řetězců. Její kvalita, čistota a 

koncentrace přímo ovlivňuje výsledek PCR. Doporučené množství templátové DNA je 

104 – 107 molekul, pro amplifikaci z genomické DNA se doporučuje 100 – 500 ng 

templátové DNA. (Šmarda, 2005; Bartlett, 2003)

2.2.3 Optimalizace PCR

Jak bylo zmíněno již výše, neexistuje jednotné nastavení podmínek, které by bylo 

optimální pro všechny PCR. Každá PCR vyžaduje specifickou optimalizaci pro vybraný 

konkrétní pár primerů a templátovou DNA. Jestliže optimalizace je nedostatečná, vede 

to k problémům v podobě nedetekovatelného PCR produktu, nízké efektivnosti 

amplifikace, přítomnosti nespecifických produktů nebo mutací zapříčiněných chybami 

v zabudování nukleotidů. Protože je do PCR zahrnuta celá řada parametrů, může být její 

správná optimalizace zdlouhavá a komplikovaná. Některé parametry již byly popsány 

v předchozích kapitolách, popis některých dalších bude následovat. (Bartlett, 2003)

Důležité je dodržet optimální počet cyklů PCR, který je závislý na počáteční 

koncentraci templátové DNA. Příliš vysoký počet cyklů zvyšuje významně množství 

nespecifických PCR produktů.

Stejně tak je důležitá počáteční úplná denaturace DNA. V případě jen částečné 

denaturace dochází k nespecifické vazbě primerů a k falešným výsledkům. Na druhou 

stanu příliš vysoká teplota a dlouhá denaturace má za následek depurinaci templátové 

DNA a pokles aktivní DNA polymerázy, tím klesá efektivnost amplifikace.

Neméně důležitá je i kvalita a koncentrace templátové DNA. Pro PCR jsou 

používány jako zdroj DNA různé biologické materiály, proto musí být izolace 

provedena co nejdokonaleji. V dnešní době se používají nejčastěji dva způsoby izolace 

DNA – standardní metoda fenol-chloroformové extrakce a vazba na silikátovou 

kolonku v komerčně dodávaných kitech. Přítomnost nečistot může způsobovat inhibici 

Taq polymerázy nebo nepřístupnost polymerázy k templátové DNA. 
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Velký problém představuje i její kontaminace. Už jediná molekula exogenní nebo 

neznámé DNA způsobí falešně pozitivní výsledek. Pro minimalizaci kontaminace jsou 

zavedeny standardní postupy, jako je např. používání autoklávovaných roztoků, 

jednorázových rukavic, oddělení jednotlivých pracovních místností v laboratoři, 

separace PCR reagencií od templátové DNA a PCR produktů, příprava reagencií a 

vzorků do alikvotů, používání stejných pipet pro přípravu master mixů, přidávání DNA 

do reakční směsi jako poslední a podobně. 

Pro každou PCR reakci je potřeba nastavit také optimální koncentraci Mg2+ iontů. 

Přebytek iontů vede k tvorbě nespecifických produktů amplifikace, nedostatek 

k poklesu výsledného množství PCR produktu. 

Koncentrace dNTP ovlivňuje výtěžek, specifitu a přesnost PCR amplifikace. 

Ačkoliv se dNTP přidávají do reakční směsi v nadbytku, neměl by být ale zase příliš 

vysoký, protože se jinak zvyšuje počet syntetizačních chyb DNA polymerázy a stoupá 

počet špatně zařazených nukleotidů.

Zvýšením koncentrace Taq polymerázy nad hodnotu 2,5 U na 100 µl se může 

někdy zvýšit její účinnost, na druhou stranu ale může nastat i tvorba nespecifických 

PCR produktů na úkor očekávaných. Důležitou charakteristikou polymerázy je její 

přesnost. Ta je vyjádřena chybovostí, resp. počtem chybně zařazených 

(nekomplementárních) nukleotidů. Chybovost je u Taq polymerázy odhadována na 1 –

2 x 10-5 na nukleotid za jednu duplikaci (asi 1 – 2 na 5000 bp). Taq polymeráza nemá 3‘ 

– exonukleázovou aktivitu a nemůže proto chybně začleněné báze odstraňovat. Pro 

mnoho PCR to nepřestavuje až takový problém, u některých aplikací (sekvenování, 

klonování) to ale může být klíčové. Tento problém lze snížit použitím většího množství 

templátové DNA při zahájení reakce nebo použít DNA polymerázy s 3‘ –

exonukleázovou aktivitou, např. Pwo (Pyrococcus woesei), Pfu (Pyrococcus furiosus)

nebo Tth (Termus thermofilus) polymerázu. Tyto DNA polymerázy se také hodí pro 

použití, často v kombinaci s Taq polymerázou, při amplifikaci cílových úseků delších 

než 5 kb, kdy vznikají častěji chybně začleněné nukleotidy.

Jak již bylo zmíněno dříve, jsou optimálně navržené primery nejdůležitějším 

parametrem úspěšné PCR. Existuje celá škála počítačových programů pro návrh 

primerů. Cílem návrhu je dosažení rovnováhy mezi specifitou a efektivitou amplifikace. 

Návrh primerů se řídí několika důležitými pravidly.

Optimální délka primerů je obvykle mezi 18 – 28 nukleotidy. Kratší primery jsou 

obecně méně specifické a více efektivní a naopak delší primery přinášejí vyšší specifitu 
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na úkor nižší efektivity amplifikace. Obsah G+C párů bazí by měl být 40 – 60% a mělo 

by být rovnoměrné rozložení oblastí bohatých na G+C a T+A páry bazí. 

Teplota tání (Tm, temperature melting), definovaná jako teplota, při které dochází 

k separaci komplementárních vláken DNA, by u primerů měla být alespoň 50°C a měla 

by se mezi oběma primery lišit maximálně o 2 – 5°C. Dále primery musí být specifické, 

tzn., nesmí být na templátové DNA nespecifická vazebná místa. Zároveň primery 

nesmějí být vůči sobě komplementární, tím se redukuje přítomnost primer-dimerů, a 

neměly by obsahovat repetitivní sekvence.

Vysoké koncentrace primerů vedou k jejich nespecifické vazbě na templátovou 

DNA a tvorbě primer-dimerů, nízké zase k nepříznivému ovlivnění efektivity PCR. 

Optimální teplota pro připojování primerů v 2. kroku PCR se volí asi o 5°C nižší než je 

jejich předpokládáná Tm. (Šmarda, 2005; Bartlet, 2003)

Pro většinu PCR stačí pro úspěšnou amplifikaci optimalizovat výše uvedené 

parametry. Někdy ale může nastat situace, kdy potřebujeme amplifikovat např. templát 

s velkým obsahem G+C bazí nebo se stabilní sekundární strukturou. V tomto případě se 

volí jako nejvíce efektivní přidání různých organických aditiv nebo spolurozpouštědel. 

Mezi nejvíce používaná patří dimetylsulfoxid (DMSO), glycerol, formamid, albumin, 

polyetylenglykol, síran amonný nebo želatina.

Mohou pozitivně ovlivňovat Tm primerů, teplotní aktivitu a stabilitu Taq

polymerázy, specifickou vazbu primerů nebo prostředí v reakční zkumavce. (Bartlett, 

2003)

DNA polymeráza katalyzuje syntézu řetězců i při laboratorní teplotě. Tím mohou 

vznikat nespecifické produkty, primer-dimery a nespecifické vazby primerů. Problém je 

to zvláště u nízkých koncentrací výchozí templátové DNA. Specifičnost a výtěžek 

reakce může zvýšit modifikace PCR nazvaná „ Hot start PCR“. 

V současnosti se používají jako standard protilátky proti Taq polymeráze, které 

blokují její aktivitu. Zvýšená teplota během denaturace (ohřátí na 95°C na 3 – 15 minut) 

disociuje a degraduje vazbu protilátky na Taq polymerázu a iniciuje PCR amplifikaci.

Dříve bylo využíváno oddělení některých složek reakce od ostatních do té doby, než 

teplota ve zkumavce nepřekročila optimální teplotu pro připojení primerů. Některé 

složky, jako DNA polymeráza nebo Mg2+ ionty, byly z reakční směsi vynechány a 

dodaly se manuálně až po dosažení optimální teploty pro připojení primerů. Další 
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možný způsob bylo rozdělení reakčních komponent do dvou směsí, které byly odděleny 

fyzikální bariérou (vosková přepážka nebo voskové kuličky s MgCl2), kdy vosk během 

počáteční denaturace roztál a umožnil smíchání obou směsí. (Šmarda, 2005; Bartlett, 

2003)
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2.3 Kvantitativní PCR v reálném čase

Kvantitativní PCR v reálném čase (real-time PCR) je molekulárně biologická 

technika objevená v letech 1991 – 1992 Higuchim a kol. (1993). Jedná se o laboratorní 

metodu vycházející z PCR, která umožňuje amplifikaci, detekci a kvantifikaci určitého 

úseku DNA nebo RNA v reálném čase. Jde o nový přístup v porovnání s klasickou 

PCR, kde je produkt detekován až na konci reakce (metoda end-point). 

Možnost sledovat průběh PCR již během reakce je dána použitím fluorescenčních 

barviv nebo sond, které detekují množství PCR produktu během reakce změnou své 

fluorescenční aktivity. Fluorescenční aktivita se měří v každém cyklu PCR a její 

intenzita je obvykle přímo úměrná množství vznikajících amplikonů v reakční směsi. 

Higuchi a kol. (1993) využívali jako barvivo ethidium bromid, což je interkalační 

barvivo vázající se na nově vznikající dsDNA, které pod UV fluoreskuje. V upraveném 

cykleru byly vzorky během amplifikace ozařovány UV zářením s vlnovou délkou 530 

nm a vznikající fluorescence byla snímána kamerou s CCD čipem, která byla propojena 

s počítačem. Dnes se ethidium bromid pro jeho nízkou specifitu a citlivost nepoužívá a 

byl nahrazen jinými detekčními systémy. Používají se buď jiná, nespecifická, 

interkalační barviva nebo specifické fluorescenční sondy a primery.

Aby se mohla real-time PCR uplatnit v praxi, bylo potřeba vymyslet a sestrojit 

speciálně konstruované termocyklery. Ty jsou schopné kromě klasické PCR 

amplifikace, i detekce fluorescence v každém cyklu a následného vyhodnocení.

Real-time PCR umožňuje přesně, rychle a spolehlivě určit výchozí počet kopií 

cílové templátové DNA, tzn. ji kvantifikovat. Tím je tato metoda vhodná pro 

kvantifikaci genové exprese nebo pro detekci specifických mikroorganismů. Další 

použití lze nalézt v oblasti detekce mutací, resp. polymorfismů pomocí analýzy teploty 

tání fluorescenčních sond. Můžeme také amplifikovat a analyzovat více různých úseků 

DNA v jedné reakci, mluvíme tak o multiplexové real-time PCR. Kvantifikace může 

být buď absolutní, nebo relativní.

U studia genové exprese se často analyzuje RNA, resp. mRNA. Výhoda použití 

mRNA spočívá v tom, že ukazuje, jak je daný gen regulován v prvním kroku 

proteosyntézy (transkripci), která je důležitým regulačním stupněm. RNA je ale jako 

templát pro PCR nevhodná, proto musí být převedena pomocí enzymů reverzní 

transkriptázy do komplementární DNA (cDNA). Jelikož je reverzní transkriptáza 

termolabilní enzym, je zpětná transkripce RNA do cDNA relativně nízká. Na druhou 
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stranu jde o metodu velmi citlivou, umožňuje detekovat mRNA vyskytující se 

v buňkách i ve velmi nízkých hladinách. V tomto případě mluvíme o reverzně 

transkripční PCR (RT-PCR). (Šmarda, 2005; VanGuilder, 2008; Roche applied science, 

2006)

Obr. 4: Schéma syntézy cDNA 

(upraveno podle Alberts, 2008)
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2.3.1 Detekční systémy

V současnosti existuje celá řada detekčních systémů. Všechny jsou založeny na 

detekci a měření množství fluorescenčního signálu. Fluorescenční signál odráží přímo 

množství vznikajícího PCR produktu. Dříve se používala jako detekční systém 

nespecifická interkalační barviva, dnes jsou často nahrazována specifickými 

fluorescenčními sondami a primery. (VanGuilder, 2008)

2.3.1.1 Nespecifická interkalační barviva

Nespecifická interkalační barviva fungují na principu vazby na dsDNA při 

amplifikačním procesu. Při zvyšujícím se množství vznikající dsDNA se přímo úměrně 

zvyšuje i detekční signál. Dříve se používal ethidium bromid, který byl, pro jeho malou 

specifitu a citlivost, nahrazen jinými interkalačními barvivy, nejčastěji SYBR Green I. 

SYBR Green I se váže na nově vznikající dsDNA během PCR a emituje 

fluorescenční signál, jehož intenzita se s narůstajícím počtem amplifikovaných úseků 

DNA zvyšuje. Pokud se barvivo na DNA nenaváže, intenzita zůstává nízká. Intenzita 

fluorescence se zaznamenává v každém PCR cyklu. 

Obr. 5: Princip detekčního systému pomocí interkalačního barviva SYBR Green I 

(http://www.dkfz.de/gpcf/lightcycler480.html)

Použití interkalačních barviv je levné a jednoduché. Protože nejsou specifická jen 

pro určitou sekvenci nukleotidů, mohou být použita v jakékoliv real-time PCR. Na 

druhou stranu, tím se mohou vázat na jakoukoliv dsDNA. To s sebou nese riziko 

nechtěné detekce i jiné DNA při kontaminaci a detekce nespecifických produktů reakce 

v podobě dimerů primerů. Může tak totiž vznikat falešně zvýšený fluorescenční signál. 

Interkalační barviva nejsou také vhodná pro použití v multiplexové real-time PCR. 

Specifitu detekce určují pouze specifické primery a nastavené podmínky amplifikace.
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Výsledky je nutné ověřovat pomocí gelové elektroforézy, resp. analýzy křivky tání, 

kdy lze zjistit povahu PCR produktů a odhalit přítomnost produktů nespecifických. 

(VanGuilder, 2008; Roche applied science, 2004)

2.3.1.2 Specifické fluorescenční sondy

Fluorescenční sonda je krátká oligonukleotidová sekvence značená fluoroforem 

(fluorofory), která se váže do oblasti vymezené specifickými primery na určitou cílovou 

sekvenci řetězce DNA. Tím se významně zvyšuje specifita a citlivost reakce a není 

většinou nutná další analýza PCR produktů pomocí křivky teploty tání. Intenzita 

fluorescenčního signálu je přímo úměrná množství nově vznikajících amplikonů. Sond 

je v současnosti celá řada, liší se konstrukcí a principem poskytování fluorescenčního 

signálu. U většiny těchto sond se uplatňuje princip FRET (fluorescence-resonance 

energy transfer), přenos energie fluorescenční rezonancí, který je založen na přenosu 

energie z jedné fluorescenční molekuly na druhou. Použití kombinace různých sond s 

odlišnými fluorescenčními značkami se uplatňuje v multiplexové real-time PCR. 

Nejčastěji rozlišujeme specifické sondy hydrolyzační a hybridizační. (VanGuilder, 

2008; Roche applied science, 2004)

Hydrolyzační sonda (TaqMan)

TaqMan sonda obsahuje na 5‘ konci fluorescenční značku (fluorofor, zelená, kratší 

vlnová délka) a na 3‘ konci zhášeč (červená, delší vlnová délka). Zhášeč zabraňuje 

emisi fluorescenčního záření fluoroforu po jeho předchozí excitaci. Sonda není schopna 

v tomto neporušeném stavu fluoreskovat. Principem FRET je zde potlačení emise 

fluoroforu zhášečem.

Jestliže je TaqMan sonda komplementární k dané sekvenci řetězce DNA, 

vymezeném primery, dochází k její hybridizaci na tuto sekvenci v průběhu PCR. 

Následně je tato sonda pomocí Taq DNA polymerázy s 5‘ – 3‘ exonukleázovou 

aktivitou rozštěpena (hydrolyzována). Tím se zhášeč vzdálí od fluoroforu a dochází 

k emisi fluorescenčního signálu. Stoupající intenzita tohoto signálu, měřená v reálném 

čase, je přímo úměrná zvyšujícímu se množství amplifikované DNA. (VanGuilder, 

2008; Roche applied science, 2004)
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Obr. 6: Princip detekčního systému pomocí sondy TaqMan 

(upraveno, http://www.atdbio.com/content/20/Sequencing-forensic-analysis-and-genetic-analysis)

Hybridizační sonda

Technika hybridizačních sond je založena na použití dvou oligonukleotidových 

sond. Jedna sonda je značena na 3’konci fluoresceinem (zelená), funguje jako dárce 

energie, a druhá sonda je značena na 5‘ konci fluoroforem (červená), funguje jako 

příjemce energie a je na svém 3‘ konci blokována, aby nedocházelo k jejímu 

prodlužování během PCR.

Principem FRET je zde přenos emitovaného záření z dárce na příjemce, s následnou  

exitací a emisí červeného záření příjemce. To se děje v případě, že jsou tyto sondy 

v těsné blízkosti, typicky při jejich vazbě na specifickou sekvenci řetězce amplifikované 

DNA. 

Obr. 7: Princip detekčního systému pomocí hybridizační sondy 

(upraveno, http://www.gene-quantification.de/chemistry.html)

Intenzita červeného záření příjemce je úměrná množství vznikajícího PCR 

produktu. V reakční směsi jsou obě sondy odděleny. Detekce fluorescenčního signálu 
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nastává jen v případě správné hybridizace obou sond na cílovou komplementární 

sekvenci DNA. To významně přispívá ke zvýšení specifity reakce. 

Tento typ sond je díky reverzibilní reakci (sondy nejsou hydrolyzovány) vhodný, 

kromě kvantifikace genové exprese, i k odhalení mutací pomocí analýzy křivky tání. 

(VanGuilder, 2008; Roche applied science, 2004)

Molekulové signály (molecular beacons)

Opět se jedná o hybridizační a vysoce specifické sondy. Sonda má podobu 

vlásenky, kdy její 3‘ a 5‘ konec je navzájem komplementární a proto dochází ke spojení 

těchto konců. Vzniklá smyčka obsahuje nukleotidy komplementární k cílové sekvenci 

DNA. Zároveň je na jednom konci připojen fluorofor a na druhém zhášeč. Jestliže tyto 

sondy jsou volné v roztoku, zaujímají podobu vlásenky a zhášeč potlačuje díky blízkosti 

emisi záření fluoroforu, podobně jako v případě výše uvedených hydrolyzačních sond.

Když sonda hybridizuje na cílovou sekvenci DNA, dochází k rozbalení vlásenky a 

zhášeč s fluoroforem se od sebe vzdálí. Tím dochází k emisi fluorescenčního záření 

fluoroforu. Opět se jedná o přímou úměru mezi zářením a množstvím vznikajícího PCR 

produktu. Jestliže není sonda komplementární, k vazbě nedojde a záření nevzniká. Je 

nutné ověření konečného PCR produktu pomocí analýzy křivky teploty tání. 

(VanGuilder, 2008)

Obr. 8: Princip detekčního systému pomocí sondy molekulového signálu 

(upraveno, http://www.atdbio.com/content/20/Sequencing-forensic-analysis-and-genetic-analysis)
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2.3.1.3 Specifické fluorescenční primery

LUX technologie (Light Upon eXtension)

LUX technologie se do jisté míry podobá molekulovým signálům. Nevyžaduje 

použití specifických sond. Pracuje na principu dvou primerů, z nichž jen jeden je 

fluorescenčně značený a má podobu vlásenky. Zhášení záření fluoroforu je umožněno 

díky sekundární struktuře vlásenky a koncovým dG-dC nebo dC-dG párům na 3‘ konci 

primeru. K emisi a nárůstu intenzity fluorescenčního záření dochází po hybridizaci 

primeru na cílovou sekvenci DNA a jeho následném prodloužení (extenzi).

Současná LUX technologie je vysoce citlivá a umožňuje detekovat méně než 100 

kopií cílových genů. Je vhodná i pro použití v multiplexové real-time PCR. Primery lze 

snadno navrhnout. Podobně jako v případě molekulových signálů, i zde je nutné provést 

ověření PCR produktu pomocí analýzy křivky teploty tání. (VanGuilder, 2008)

Obr. 9: Princip detekčního systému pomocí LUX primeru 

(upraveno, http://www3.bio-

rad.com/B2B/vanity/gexp/content.do?BV_SessionID=@@@@1637264510.1331498748@@@@&BV_EngineID=ccccadfgegjjkeec

fngcfkmdhkkdfll.0&root=/Product%20Family/GX/Home&pcatoid=-35468&ccatoid=-

36527&country=US&language=English&BV_SessionID=@@@@1637264510.1331498748@@@@&BV_EngineID=ccccadfgegj

jkeecfngcfkmdhkkdfll.0)

2.3.2 Popis termocykleru pro PCR v reálném čase

Pro kvantitativní PCR v reálném čase se využívá speciálně konstruovaný 

termocykler, který je schopen pomocí měření fluorescence detekovat množství PCR 

produktu v průběhu reakce. Měření fluorescence navíc umožňuje další aplikace, jako je 

např. detekce mutací či analýza PCR produktu pomocí analýzy křivky teploty tání. 
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V současnosti je na trhu celá řada termocyklerů pro PCR v reálném čase od řady 

výrobců. Lze zmínit například LightCycler Instrument od firmy Roche (Německo) nebo 

Rotor Gene 6000 od firmy Qiagen (Německo).

Oba výše uvedené přístroje používají k ohřevu a chlazení komory se vzorky pouze 

vzduch místo tepelných bloků. Vzduch je nasáván z okolí a ohříván pomocí tepelné 

spirály či tepelných těles. Účinnou cirkulaci vzduchu a teplotní vyváženost zajišťuje 

ventilátor v tepelné komoře nebo samotný karusel, který se vzorky během procesu 

rotuje. Ohřev a chlazení díky tomu probíhá asi desetkrát rychleji než v běžném 

termocykleru.

Vzorky jsou umístěny v kruhovém karuselu buď ve speciálních kapilárách (Roche 

systém) nebo v klasických mikrozkumavkách (Qiagen systém). Kapiláry mají navíc 

díky konstrukci vynikající poměr povrchu a objemu, který zajišťuje rychlý přenos tepla 

uvnitř reakční směsi. 

Oba termocyklery měří fluorescenci přes dno mikrozkumavky resp. kapiláry a 

vzorky jsou vždy směřovány do optimální polohy vůči ohnisku optiky fotometru. Což 

představuje výhodu oproti řadě jiných (blokových) termocyklerů, protože si lze bez 

omezení napsat popisky na víčko mikrozkumavek či kapilár a ani tolik nevadí případná 

přítomnost bublin. (Roche applied science, 2005; Corbet Life Science, 2006)

Obr. 10: Ukázka vnitřního uspořádání LightCycleru 2.0 Instrument 

(upraveno podle Roche applied science, 2005)
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2.3.3 Vyhodnocení dat

Vyhodnocení dat, resp. kvantifikace se provádí z analýzy amplifikačních křivek, 

které vznikají vynesením naměřené fluorescence proti pořadovému číslu daného PCR 

cyklu.

Klasická amplifikační křivka má esovitě zahnutý tvar a rozděluje se na 3 fáze. Při 

první, „background“ (lag), fázi je vytvořených amplikonů ještě tak málo, že 

fluorescence není měřitelná. Druhá, exponenciální, fáze již vykazuje měřitelnou 

fluorescenci, která postupně exponenciálně roste s přibývajícím množstvím amplikonů. 

Třetí, plató, fáze se vyznačuje konstantním fluorescenčním signálem, kdy se množství 

amplifikovaných produktů již nemění. Čím více bylo templátové DNA na začátku 

reakce, tím dříve (za kratší počet amplifikačních cyklů) se dostane amplifikační křivka 

do své exponenciální fáze, resp. překročí určitý fluorescenční práh v této fázi.

Obr. 11: Amplifikační křivka

(http://www.generi-biotech.com/real-time-pcr-sondy-kvantitativni-real-time-pcr/)

V současnosti se při analýze pracuje s tzv. hodnotou Ct (threshold cycle), která 

udává cyklus, ve kterém se amplifikační křivka dostane za výše zmíněný fluorescenční 

práh v její exponenciální fázi. Tato analýza umožňuje přesnou kvantifikaci templátové 

DNA v rozsahu až 10 řádů (end-point analýza jen 4 řády). Někdy se můžeme setkat i 

s termínem Cp (crossing point), křížící bod. (Roche applied science, 2003a)

Kvantifikaci dělíme na absolutní a relativní. Po ukončení kvantitativní PCR 

v reálném čase se používá k identifikaci charakteru PCR produktů analýzy křivky 

teploty tání. 



58

2.3.3.1 Kvantifikace

Absolutní kvantifikace

Cílová koncentrace je vyjádřena jako absolutní hodnota (počet kopií molekul, 

µl/µg, atd.). Získává se porovnáním neznámé koncentrace amplifikované DNA ve 

vzorku s externími standardy o známé koncentraci. Z těchto standardů je vytvořena 

kalibrační křivka, která vzniká postupným ředěním těchto standardů a udává závislost 

Ct na koncentraci DNA v jednotlivých standardech. Ze získané kalibrační křivky lze 

poté odečíst výchozí koncentraci DNA v neznámém vzorku. (Roche applied science, 

2003b)

Obr. 12: Kalibrační křivka

(http://www.generi-biotech.com/real-time-pcr-sondy-kvantitativni-real-time-pcr/)

Relativní kvantifikace

Cílová koncentrace je vyjádřena jako poměr mezi relativní expresí cílového genu a 

genu referenčního. Získává se porovnáním změny exprese genu mRNA ve vzorku 

se změnou exprese genu referenčního (tzv. housekeeping genu).  Housekeeping geny 

kódují důležité proteiny v buňce a jejich exprese je stejná ve všech analyzovaných 

vzorcích. Tím jsou vhodnými kandidáty pro korekci odchylek, vznikající během 

přípravy či samotné amplifikace, a pro zajištění porovnatelnosti mezi jednotlivými 

měřenými vzorky. Slouží jako vnitřní kontrola. Není potřeba sestrojovat kalibrační 

křivku. (Roche applied science, 2001)

Pro vyhodnocení relativní kvantifikace se používá nejčastěji metoda delta-delta Ct 

(2-ΔΔCt).
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Metoda delta-delta Ct (2-ΔΔCt)

Jedná se o metodu založenou na matematickém modelu výpočtu relativní 

kvantifikace bez korekce efektivity amplifikace. Porovnává změnu exprese cílového 

genu ve dvou vzorcích (cílový a kontrolní) vůči změně exprese referenčního 

(housekeeping) genu. 

Tato metoda předpokládá stejnou teoretickou efektivitu pro amplifikaci cílového i 

referenčního genu. Výběr kontrolního vzorku závisí na typu experimentu genové 

exprese, může to být vzorek např. od neléčeného nebo zdravého jedince.

Výstupem této metody je poměr genové exprese R, který vyjadřuje kolikrát je vyšší 

exprese cílového genu v cílovém vzorku oproti kontrolnímu vzorku. (Livak, 2001)

Vzorec výpočtu poměru genové exprese R: 

R = 2 –ΔΔCt

ΔΔCt = ΔCt cílový vzorek – ΔCt kontrolní vzorek

ΔCt cílový vzorek = Ct cílový gen – Ct referenční gen

ΔCt kontrolní vzorek = Ct cílový gen – Ct referenční gen 

2.3.3.2 Analýza křivky teploty tání

   Analýzou křivky teploty tání můžeme po skončení PCR v reálném čase zjistit 

povahu PCR produktů a odlišit tak produkty specifické od nespecifických. Lze provádět 

i detekci mutací.

Jako tání DNA označujeme separaci vzájemně komplementárních řetězců dsDNA. 

Tento proces se děje při určité teplotě označované jako teplota tání (Tm). Nejprve je 

vzorek ochlazen na teplotu nižší než je předpokládaná Tm PCR produktů a postupně se 

teplota zvyšuje až nad hodnotu Tm. Současně měříme fluorescenci. Opět platí, že 

intenzita fluorescence je přímo úměrná množství dsDNA v reakci. Intenzita 

fluorescence se vynáší proti příslušné teplotě a tím dostáváme křivku teploty tání, která 

začíná strmě klesat v bodě, který odpovídá Tm. Po derivaci křivky získáváme křivku, 

kde se Tm objevuje jako její vrchol. (Pecka, 2010; Roche applied science, 2006)



60

Obr. 13: Křivka teploty tání (vlevo), derivovaná křivka teploty tání (vpravo)

(http://www.generi-biotech.com/real-time-pcr-sondy-kvantitativni-real-time-pcr/)

U detekce nespecifických produktů se vychází z toho, že mají odlišnou (většinou 

nižší) hodnotu Tm než specifické produkty, proto u nich dochází k poklesu fluorescence 

již při nižší teplotě. Podobné je to i v případě mutací, kdy i jeden nekomplementární 

nukleotid k hybridizační fluorescenční sondě, mění její Tm. Nekomplementární sonda 

taje při nižším Tm než sonda komplementární. 

V případě pacienta, který má obě alely mutované (homozygot), dochází k poklesu 

fluorescence jen při nižší teplotě. U pacienta, který má obě alely divoké – tzv. wild type, 

zdravá alela (homozygot), dochází k poklesu signálu až u teploty vyšší. U pacienta 

s jednou alelou divokou a jednou mutovanou (heterozygot), dochází k částečnému 

poklesu fluorescence již při nižší teplotě a k úplnému až při teplotě vyšší. (Pecka, 2010; 

Roche applied science, 2006)

Obr. 14: Analýza mutace pomocí křivky teploty tání 

(Pecka, 2010)
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3 Zadání - cíle diplomové práce

1. Stanovit míru exprese endoglinu a angiopoetinu 2 u pacientů s chronickou 

lymfocytární leukémií pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase.

2. Vyhodnotit souvislosti mezi expresí endoglinu nebo angiopoetinu 2 a klinickým 

stavem pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.

3. Vyhodnotit souvislosti mezi expresí endoglinu nebo angiopoetinu 2 a dalšími 

významnými prognostickými faktory (CD38, ZAP-70, mutační stav IgVH) u 

pacientů s chronickou lymfocytární leukémií.
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4 Materiál a metody

4.1 Pacienti

Byli vybráni pacienti, kterým byla diagnostikována CLL na základě kritérií NCI-

WG a kteří nebyli léčeni.

Všichni pacienti byli informováni ošetřujícím lékařem a podepsali informovaný 

souhlas.

4.2 Separace CD19+ B buněk z plné krve a 
příprava lyzátů

4.2.1 Použité přístroje

 Programovatelná rotační míchačka zkumavek Biosan

 Box pro práci ve sterilním prostředí Jouan MSC 12

 Centrifuga Eppendorf 5804R

 Automatický hematologický analyzátor Sysmex XE-2100

4.2.2 Použitý materiál

 Periferní plná krev od pacientů s CLL odebraná do zkumavky s K3EDTA 

(fialové víčko)

 Roztok PBS s 2 % fetálního bovinního séra (StemCell Technologies, USA)

 Ficoll-Paque Plus (GE Healthcare, USA)

 RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktails (StemCell Technologies, USA)

 TRIzol Reagent (Invitrogen, USA)

4.2.3 Popis metody

1. Vzorky periferní plné krve pacientů nechat důkladně promíchat na rotační 

míchačce zkumavek.

2. Z důkladně promíchané zkumavky odebrat 5 ml krve a přenést do 15 ml sterilní 

zkumavky s víčkem. V případě vysokého počtu leukocytů lze odebrat menší 

objem krve než 5 ml. 
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3. Přidat RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktails (dále jen RosetteSep) 

v objemu 50 µl na 1 ml krve a dobře promíchat tuto směs opakovaným nasátím 

a vypuštěním ze sterilní pasteurovy pipety. 

4. Nechat směs inkubovat při laboratorní teplotě 20 minut (každých 5 minut 

opatrně a krátce promíchat). Během této inkubační doby dochází k vazbě 

nechtěných buněk plné krve na erytrocyty pomocí RosetteSep tetramerických 

protilátkových komplexů a k tvorbě tzv. rozet.

5. Mezitím si připravit druhou 15 ml sterilní zkumavku a do ní napipetovat stejný 

objem Ficoll-Paque Plus (dále jen Ficoll) jako byl objem odebrané krve (bod 2.).

6. Po uplynutí doby inkubace naředit krev s RosseteSep roztokem PBS v poměru 

1:1, promíchat a velmi opatrně navrstvit na připravený Ficoll (bod 5.).

7. Následně zkumavku s navrstvenou krví na Ficoll centrifugovat 30 minut, při 400 

g a 20°C a se snížením brzděním centrifugy.

8. V mezičase si připravit další sterilní 15 ml zkumavku s 3 ml Ficollu.

9. Po centrifugaci a odsátí plazmy opatrně pomocí pasteurovy pipety odebrat 

vrstvu oddělených buněk a přemístit do připravené zkumavky s Ficollem (bod 

8.) a resuspendovat.

10. K resuspendovaným buňkám přidat takové množství roztoku PBS, aby celkový 

výsledný objem byl 10ml. 

11. Z 10 ml odebrat 500 μl do mikrozkumavky Eppendorf (dále jen 

mikrozkumavka), ze které pak stanovit KO + diff. na automatickém 

hematologickém analyzátoru Sysmex.

12. Zbylých 9,5 ml resuspendovaných buněk dát centrifugovat 10 minut, při 250 g a 

20°C a se sníženým brzděním centrifugy.

13. Mezitím na základě získaného počtu WBC z analyzátoru (bod 11.) odhadnout 

potřebné množství roztoku PBS pro následnou přípravu suspenze buněk tak, aby 

výsledná koncentrace buněk byla alespoň 35 x 106 buněk na 15 µl (optimální 

koncentrace buněk pro lýzu v TRIzol Reagentu). 

14. Po centrifugaci (bod 12.) odsát přebytečný supernatant. Na základě odhadu (bod 

13.) nasát do špičky pasteurovy pipety daný objem roztoku PBS a k němu 

opatrně nasát všechny buňky, které zůstaly na dně zkumavky. Vše důkladně 

promíchat, celou tuto suspenzi přenést do mikrozkumavky a změřit skutečný 

objem suspenze.
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15. Připravit si 3 nové mikrozkumavky a do každé z nich napipetovat přesně 35 

miliónů buněk (vypočtených z analýzy na hematologickém analyzátoru – bod 

11., a z přesně změřeného objemu výsledné suspenze – bod 14.) a TRIzol 

Reagentu (dále jen TRIzol) do celkového objemu 1 ml.

16. Suspenzi buněk s TRIzolem důkladně promíchat opakovaným nasátím a 

vypuštěním z pasteurovy pipety (15x). Zároveň tím dochází k lýze buněk.

17. Nechat mikrozkumavky odstát 4 minuty při laboratorní teplotě a dát zamrazit při 

– 80°C do doby jejich dalšího použití (viz kapitola 4.3).
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4.3 Izolace celkové RNA

4.3.1 Použité přístroje

 Box pro práci ve sterilním prostředí Jouan MSC 12

 Centrifuga Eppendorf 5804R

 Vortex IKA MS 2 Minishaker

 Suchý termoblok Fischer Scientific Isotemp 125D

4.3.2 Použitý materiál

 Buněčný lyzát (viz kapitola 4.2.3)

 TRIzol Reagent (Invitrogen, USA)

 Chloroform

 Isopropylalkohol

 75% etanol (ve vodě ošetřené dietylpyrokarbonátem – DEPC)

 Voda zbavená RNáz 

4.3.3 Popis metody

Izolace RNA byla provedena pomocí roztoku TRIzol Reagent (Invitrogen, USA) 

dle doporučeného postupu výrobce.

1. Rozmrazit připravené buněčné lyzáty.

2. Přidat 200 μl chloroformu.

3. Zavřít mikrozkumavku a intenzivně s ní 15 vteřin ručně třepat.

4. Následně inkubovat 2 – 3 minuty při laboratorní teplotě.

5. Centrifugovat vzorek 15 minut, při 12000 g a teplotě 4°C.

6. Po centrifugaci odebrat opatrně horní bezbarvou vodnou fázi a přenést ji do 

nové mikrozkumavky pro následnou izolaci RNA.

7. Interfáze a organická fáze, která obsahuje DNA a proteiny může být případně 

uchována pro další potřeby. Organická fáze může být uchována přes noc při 

4°C.

8. K vodné fázi přidat 500 μl 100% isopropylalkoholu.

9. Inkubovat 10 minut při laboratorní teplotě.



66

10. Centrifugovat vzorek 10 minut, při 12000 g a teplotě 4°C.

11. Po centrifugaci opatrně odsát z mikrozkumavky supernatant, aby zůstala na dně 

jen peleta RNA.

12. Do mikrozkumavky k peletě RNA přidat 1 ml 75% etanolu. RNA může být v 

75% etanolu uchována při – 20°C nejméně jeden rok nebo při 4°C jeden týden.

13. Protřepat krátce mikrozkumavku pomocí vortexu a dát centrifugovat na 5 minut, 

při 7500 g a teplotě 4°C.

14. Odstranit přebytečnou tekutinu a sušit peletu RNA po dobu 5 – 10 minut. Dávat 

dobrý pozor, aby se nevysušila úplně. Tím by ztratila schopnost se rozpustit.

15. RNA peletu resuspendovat v 50 μl vody zbavené RNáz pomocí několikerého 

nasátí a vypuštění ze špičky pipety.

16. Inkubovat mikrozkumavku v suchém termobloku 10 minut při teplotě 55°C.

17. Po inkubaci vzorek ihned použít k dalším účelům nebo uchovat při – 80°C.
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4.4 Reverzní transkripce celkové RNA

4.4.1 Použité přístroje

 Box pro přípravu PCR master mixů Captair Bio (Erlab)

 Blokový PCR cykler PTC-200 (MJ Research, USA)

 Centrifuga Eppendorf Minispin Plus

4.4.2 Použitý materiál

 Izolovaná RNA (viz kapitola 4.3.3)

 SuperScript III First-Strand Synthesis System kit (Invitrogen, USA)

4.4.3 Popis metody

Reverzní transkripce byla provedena pomocí komerčně dostupného kitu SuperScript 

III First-Strand Synthesis System (Invitrogen, USA) dle doporučeného postupu výrobce. 

1. Před použitím je potřeba každou komponentu reakce promíchat na vortexu a 

krátce centrifugovat.

2. Do čisté sterilní mikrozkumavky připravit reakční směs A dle následující 

tabulky 5.

Komponenta Objem (1 vzorek)

celková RNA (5 ng) n µl

primer Oligo(dT)20 (50 
µM)

1 µl

směs dNTP (10 mM) 1 µl

voda ošetřená DEPC do objemu 10 µl

Tab. 5: Reakční směs A

3. Inkubovat 5 minut při teplotě 65°C (denaturace).

4. Následně dát na led po dobu nejméně 1 minuty.

5. Připravit do další čisté sterilní mikrozkumavky reakční směs B dle následující 

tabulky 6. Každou komponentu dát v přesně určeném pořadí.
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Komponenta Objem (1 vzorek)

RT pufr (10x) 2 µl

MgCl2 (25 mM) 4 µl

DTT (0,1 M) 2 µl

RNaseOUT (40 U/µl) 1 µl

SuperScript III RT (200 
U/µl)

1 µl

Tab. 6: Reakční směs B

6. Přidat připravených 10 µl reakční směsi A k 10 µl reakční směsi B.

7. Mírně promíchat a krátce centrifugovat.

8. Inkubovat 50 minut při teplotě 50°C (syntéza cDNA).

9. Následně inkubovat 5 minut při teplotě 85°C (zastavení reakce).

10. Zchladit na ledu.

11. Krátce centrifugovat, přidat 1 µl RNázy H a inkubovat 20 minut při teplotě 

37°C (odstranění RNA).

12. Nasyntetizovanou cDNA ihned použít nebo uchovat při – 20°C.
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4.5 Kvantitativní PCR v reálném čase

4.5.1 Použité přístroje

 Termocykler Rotor Gene 6000 (Qiagen)

 Software: Rotor Gene 6000 Series, verze 1.7 (build 87)

 Box pro přípravu PCR master mixů Captair Bio (Erlab)

 Centrifuga Eppendorf Minispin Plus

 Vortex IKA MS 2 Minishaker

4.5.2 Použitý materiál

 Nasyntetizovaná cDNA (viz kapitola 4.4.3)

 TaqMan Gene Expression Master Mix kit (Applied Biosystems, USA)

 Směsi primerů a sond (vše od Applied Biosystems, USA)

o Ang-2: TaqMan® Gene Expression Assays (angiopoietin 2): 

Hs01048042_m1

o CD105: TaqMan® Gene Expression Assays (endoglin): 

Hs00923996_m1

o HPRT1: Human HPRT1 (HGPRT) Endogenous Control (FAM / MGB 

Probe, Non-Primer Limited)

4.5.3 Popis metody

Kvantitativní PCR v reálném čase byla provedena pomocí komerčně dostupného 

kitu TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems, USA) a komerčně 

dostupných směsí primerů a sond (viz 4.5.2) dle doporučeného postupu výrobce. 

1. Nechat rozmrazit všechny komponenty potřebné pro reakci a uchovat je 

v ledničce do doby použití.

2. Stejně tak rozmrazit analyzované cDNA vzorků a normalizačních standardů.

3. Těsně před použitím je potřeba každou komponentu reakce promíchat na 

vortexu a dle potřeby krátce centrifugovat.

4. V chladícím bloku si připravit master mix pro PCR dle následující tabulky 7. 

Tabulka vyjadřuje objemy jednotlivých komponent pro 1 vzorek. Celkový 

objem jednotlivých komponent v master mixu je potřeba násobit počtem vzorků 
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(reakcí) + přidat 1 objem jako negativní kontrolu + přidat 1 objem jako záložní a 

na závěr ještě vše znásobit 3, protože každý vzorek se měří v tripletu.

Komponenta
Objem 

(1 vzorek)
Finální 

koncentrace
TaqMan Gene 

Expression Master Mix 
(2x)

10 µl 1x

jednotlivé směsi primerů 
a sond - viz 4.5.2 (20x)

1 µl 1x

Voda vhodná pro PCR do 18 µl

celkem 18 µl

Tab. 7: Master mix pro PCR cDNA pacientů a normalizačních standardů

5. Připravený master mix opatrně ale pečlivě zamíchat a napipetovat 18 μl do 

každé připravené reakční mikrozkumavky. 

6. Do jednotlivých mikrozkumavek přidat 2 μl cDNA pacientů či normalizačních 

standardů. Do zkumavky s negativní kontrolou přidat místo cDNA jen 2 µl vody 

vhodné pro PCR. Opatrně každou mikrozkumavku promíchat.

7. Vložit všechny mikrozkumavky do termocykleru Rotor Gene 6000 (Qiagen) a 

nastavit časový a teplotní režim dle tabulky 8. Odstartovat PCR.

Krok Čas Teplota

Inkubace 2 min. 50°C

Počáteční 
denaturace

10 
min.

95°C

Denaturace
15 

sec.
95°C

40 
cyklů

Annealing/elongace 1 min. 60°C

Tab. 8: Časový a teplotní režim PCR v reálném čase

8. Vyhodnotit výsledky (viz kapitola 4.6) 
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4.6 Vyhodnocení naměřených dat

Pro vyhodnocení naměřených dat, získaných v podobě amplifikačních křivek a Ct,

byl použit software Rotor Gene 6000 Series, verze 1.7 (build 87), dodávaný přímo

s termocyklerem Rotor Gene 6000 (Qiagen). Analýza byla provedena v módu 

Quantitation. Threshold pro odečet hodnot Ct byl nastaven ručně. Analýza relativní 

kvantifikace delta-delta Ct (2-ΔΔCt) byla provedena v programu Microsoft Excel 2007 

(Microsoft Corp., USA).

Statistická analýza byla provedena pomocí neparametrického statistického Mann-

Whitney U testu ve volně dostupném programu Statistic Open for All, verze 1.1.4 

(Paton-Simpson & Associates Ltd., USA).  Hladina statistické významnosti (p) byla 

stanovena na 0,05. 

Získaná data byla dále graficky zpracována pomocí krabicových grafů v 30-ti denní 

zkušební verzi programu Statistica 10 (StatSoft Inc., USA).



72

5 Praktická část

5.1 Výběr pacientů

Do této studie bylo zařazeno 49 pacientů s B CLL, která jim byla diagnostikována 

na II. Interní klinice LF UK a FN Hradec Králové. Všichni pacienti byli neléčeni, měli 

různý průběh onemocnění a měli různou prognózu, určenou na základě současných 

používaných prognostických ukazatelů (CD38, ZAP-70, IgVH) a na základě klinického 

stádia nemoci dle Raie.

Soubor pacientů byl sbírán v období od prosince 2009 do ledna 2012. V souboru 

bylo 33 mužů a 16 žen. Medián věku v době diagnózy byl 59 let. Věkové rozmezí se 

pohybovalo od 37 do 84 let.
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5.2 Příprava cDNA

Pacientům, zařazeným do této studie (viz kapitola 5.1), bylo odebráno 6 ml plné 

krve do zkumavky s K3EDTA (fialové víčko). Následně po odběru byly v laboratoři ze 

vzorku izolovány CD19+ B buňky pomocí Ficoll-Paque Plus (GE Healthcare) a 

RosetteSep Human B Cell Enrichment Cocktails (StemCell Technologies). Z těchto 

buněk byl připraven lyzát pomocí TRIzol Reagent (Invitrogen). Vše dle postupu 

popsaného v kapitole 4.2.3. 

Lyzát B buněk byl zamražen a uchován při teplotě – 80°C.

Po nasbírání 49 lyzátů byla provedena izolace RNA dle doporučení výrobce (viz 

kapitola 4.3.3).

TRIzol reagent se jako činidlo na bázi fenolů a guanidin izothiokyanátů používá pro 

izolaci vysoce kvalitní celkové RNA (ale i DNA a proteinů). Zachovává vysokou 

integritu izolované RNA díky účinné inhibici aktivity RNáz. Po přidání chloroformu 

vzniká horní vodná fáze (obsahuje RNA), interfáze a spodní červená organická fáze 

(obsahuje DNA a proteiny). RNA je následně precipitována z vodné fáze pomocí 

isopropylalkoholu.

Izolovaná RNA byla zamražena a uchována při teplotě – 80°C.

Závěrečná syntéza cDNA probíhala opět v sériích po více vzorcích pomocí 

komerčně dostupného kitu SuperScript III First-Strand Synthesis System (Invitrogen, 

USA) dle postupu popsaného v kapitole 4.4.3 v konečném objemu 20 µl na 1 vzorek.

SuperScript III First-Strand Synthesis System (dále jen SuperScript III) se používá 

k syntéze prvovláknové cDNA z templátu celkové RNA nebo poly(A)+ RNA. 

SuperScript III reverzní transkriptáza redukuje aktivitu RNázy H, poskytuje zvýšenou 

teplotní stabilitu a používá se pro syntézu cDNA v teplotním rozmezí 42 – 55°C. Jelikož 

není tato reverzní transkriptáza významně inhibována ribosomální nebo transferovou 

RNA, lze ji tak použít k syntéze cDNA z celkové RNA. SuperScript III používá více 

specifické Oligo(dT) primery hybridizující na 3’poly (A) konec RNA, který se nachází 

u drtivé většiny eukaryotních mRNA. Poly(A)+ RNA tvoří 1 – 2 % celkové RNA. 

Získaná cDNA byla zamražena a uchována při teplotě – 20°C. 
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5.3 Kvantifikace pomocí PCR v reálném čase

Kvantifikace pomocí PCR v reálném čase byla provedena s využitím reakční směsi 

TaqMan Gene Expression Master Mix a komerčně dostupných systému pro detekci 

množství cDNA (viz kapitola 4.5.1 a 4.5.2).

Před vlastní kvantifikací cDNA vzorků pacientů a normalizačních standardů bylo 

potřeba připravit master mixy. K jejich přípravě bylo použito komerčně dostupného kitu

TaqMan Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems) a komerčně dostupných

směsí primerů a sond, a příprava probíhala dle postupu uvedeného v kapitole 4.5.3. 

Součástí každého měření byl i vzorek s cDNA kalibrátoru, který sloužil pro 

sjednocení různé míry účinnosti PCR mezi jednotlivými kvantifikačními reakcemi. Jako 

kalibrátor byl použit náhodně vybraný vzorek cDNA s měřitelnou expresí daného genu. 

Pro vyloučení možné kontaminace jinou DNA byla do každé analýzy zařazena i 

negativní kontrola, která obsahovala vodu místo cDNA. Každý vzorek byl měřen 

v tripletu. Teplotní a časový režim byl nastaven podle tabulky 9 v kapitole 4.5.3.

Hodnota fluorescence pro odečtení bodu křížení (tzv. threshold) byla zvolena ručně. 

Software pro termocykler Rotor Gene 6000 automaticky odečetl Ct z amplifikačních 

křivek u jednotlivých měřených vzorků. Hodnoty Ct pak byly exportovány do software 

Microsoft Excel 2007, kde byly vypočteny hodnoty relativní exprese ΔΔCt pro 

jednotlivé vzorky.

Negativní kontrola vykazovala ve všech případech negativní signál, tím bylo 

prokázáno, že reakční směs nebyla kontaminována a nevytvářela falešně pozitivní 

signál. 

Obr. 15: Ukázka výsledných amplifikačních křivek analýzy Ang-2 u jednotlivých vzorků (závislost 

fluorescence na čísle cyklu)
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5.4 Výsledky a jejich zhodnocení

Získané výsledky prognostických faktorů u jednotlivých pacientů ukazuje 

přehledová tabulka 9 na následující straně.

U pacientů byly měřeny nebo určovány tyto prognostické faktory: stádium dle Raie, 

průběh onemocnění, IgVH, ZAP70, CD38, exprese Ang-2 a CD105 (endoglin). Faktory 

Ang-2 a CD105 byly přímo námi měřeny dle výše uvedených postupů. Další údaje pro 

naše potřeby dodal doc. Lukáš Smolej, Ph.D. 

Celkový počet měřených vzorků byl 49. Každý vzorek pocházel od jiného pacienta. 

Základní informace o souboru pacientů byly definovány v kapitole 5.1.

Z celkového počtu 49 pacientů mělo určené střední a vysoké riziko dle Raie (I-IV) 

36 a nízké (0) 13 pacientů. Dále 27 pacientů mělo progresivní vývoj choroby a u 22 

případů onemocnění vykazovalo stabilní průběh.

Měření IgVH bylo prováděno z cDNA standardní metodou využívající databázi 

IgBLAST. (Peková, 2005). Hranice pro označení pacienta jako mutovaného v IgVH 

byla nastavena na 2 a více procentní rozdíl v nukleotidových sekvencích v porovnání se 

zárodečnou (mateřskou) linií. Mutaci v IgVH vykazovalo celkem 17 pacientů, 

nepřítomnost mutace v IgVH byla nalezena u 21 pacientů a u zbylých 11 pacientů 

nebylo toto vyšetření provedeno.

K měření exprese znaků ZAP70 a CD38 byla použita metoda průtokové cytometrie. 

Hodnota cut-off byla nastavena u ZAP70 na 20% a u CD38 na 30% podíl pozitivních

buněk z celkového počtu. Na základě těchto kritérií bylo 19 pacientů ZAP70 

pozitivních, 26 ZAP70 negativních a u 4 nebylo vyšetření provedeno. V případě CD38 

převažovali pacienti negativní, v počtu 41, nad pacienty CD38 pozitivními, v počtu 5. U 

3 nemocných nebylo měření CD38 uděláno.

U jednoho pacienta nebylo současně vyhodnoceno IgVH, CD38, ani ZAP70. Ve 

dvou případech chybělo současné vyšetření CD38 a ZAP70. Ostatní pacienti měli 

určené zároveň alespoň dva ze tří, výše uvedených, faktorů.

K měření exprese Ang-2 a CD105 byla použita metoda kvantitativní PCR v reálném 

čase (viz kapitola 4.5) a míra exprese těchto faktorů byla vyjádřena přímo hodnotou 

poměru R pro relativní kvantifikaci (metoda delta-delta Ct), získanou dle postupu, 

popsaného v kapitole 2.3.3.1 Relativní exprese – Metoda delta-delta Ct a kapitole 4.6. 

Poměr R nabýval u Ang-2 hodnot v rozmezí od 2,6 x 10-5 do 2,713; u CD105 se pak 

hodnoty pohybovaly v rozmezí od 6,053 x 10-4 do 2,445.
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Získané hodnoty z tabulky 9 byly dále statisticky zpracovány pomocí Mann-

Whitney U testu (viz 4.6), na základě postupného porovnání exprese Ang-2 nebo 

CD105 se stádiem dle Raie, s průběhem onemocnění, s expresí IgVH, ZAP70 a CD38. 

Statistická data byla následně graficky zpracována do krabicových grafů (viz dále).

Vzorek 
(Pacient)

Stádium 
dle Raie

Průběh 
onemocnění

IgVH ZAP70 CD38 Ang-2
Endoglin 
(CD105)

1 1 1 0 1 0 6,74E-01 4,54E-01

2 0 0 * 0 0 1,668E-04 7,340E-03

3 1 1 1 1 0 4,005E-01 1,487E-01

4 1 1 0 0 0 1,364E-04 7,955E-01

5 1 0 1 1 0 9,12E-05 3,04E-01

6 1 0 * 0 1 2,352E-02 1,454E+00

7 1 1 0 0 0 8,066E-01 6,113E-01

8 0 0 0 * * 3,235E-02 1,259E-01

9 0 0 1 0 0 2,653E-04 1,675E-02

10 1 0 * 0 0 1,837E-04 6,652E-02

11 1 1 0 1 0 1,223E+00 9,330E-01

12 0 0 * 0 0 1,845E-02 1,209E-02

13 1 1 0 1 0 5,625E-01 3,276E-01

14 0 0 1 0 0 2,388E-03 4,743E-03

15 1 0 1 0 0 5,233E-04 4,353E-01

16 1 0 1 0 0 2,262E-04 3,847E-02

17 0 0 1 0 0 4,493E-04 6,346E-03

18 1 1 1 0 0 3,619E-03 7,433E-02

19 0 0 * 0 0 5,035E-01 9,278E-02

20 1 0 0 0 0 2,071E+00 1,377E-01

21 1 1 0 1 0 2,887E-05 1,165E+00

22 0 0 0 1 0 2,713E+00 4,763E-01

23 1 1 0 1 0 4,263E-01 5,664E-01

24 1 1 1 1 0 2,602E-05 9,303E-04

25 0 0 * 0 0 1,738E-04 2,449E-01

26 1 0 * 0 0 3,322E-01 4,475E-01

27 1 1 0 1 0 1,362E-03 1,248E+00

28 0 0 1 0 0 1,123E-04 2,062E-02

29 1 1 * 0 1 1,29E-03 5,95E-01

30 1 0 0 1 0 1,892E+00 7,120E-01

31 1 1 * 1 0 5,035E-01 4,544E-02

32 0 0 1 1 0 4,072E-03 1,224E-01

33 1 1 1 0 0 2,617E-04 6,172E-03

34 1 1 1 1 0 6,319E-05 6,053E-04

35 1 1 0 0 1 6,598E-01 1,283E+00

36 0 0 1 0 0 2,093E-03 1,696E-01

37 1 0 1 0 0 1,26E-03 2,57E-02

38 1 1 0 1 1 2,144E+00 4,830E-01

39 1 1 0 * * 7,748E-02 2,445E+00

40 1 1 0 0 0 8,269E-04 1,485E+00

41 1 1 0 1 1 1,428E-02 2,219E+00

42 1 1 * 0 0 8,12E-01 5,68E-03
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Vzorek 
(Pacient)

Stádium 
dle Raie

Průběh 
onemocnění

IgVH ZAP70 CD38 Ang-2
Endoglin 
(CD105)

43 0 0 1 1 0 1,889E-04 1,869E-01

44 1 1 0 0 0 4,965E-01 1,921E-01

45 1 1 0 * 0 4,917E-04 8,409E-01

46 1 1 * * * 1,105E-02 1,905E+00

47 1 1 0 1 0 9,779E-05 1,206E+00

48 1 1 1 0 0 5,132E-05 1,884E-02

49 1 1 0 1 0 3,231E-01 1,007E+00

Tab. 9: Přehled získaných výsledků u jednotlivých pacientů

[stádium dle Raie: 0 - nízké riziko (0), 1 – střední a vysoké riziko (I – IV); průběh onemocnění: 0 –

stabilní, 1 – progresivní;  IgVH: 0 – nemutované, 1 – mutované; ZAP70: 0 – negativní, 1 – pozitivní; 

CD38: 0 – negativní, 1 – pozitivní; Ang-2, CD105: hodnota udávaná jako R (2-ΔΔCt
), E – vyjádření 

desetinné mocniny; *: měření nebylo u daného prognostického faktoru provedeno]
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5.4.1 Vztah exprese CD105 a stádia dle Raie

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí CD105 a 

klinickým stádiem dle Raie. Exprese CD105 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

stádium dle Raie hodnotou 0 pro nízké riziko (Rai 0) a hodnotou 1 pro střední a vysoké 

riziko (Rai I – IV).

Z výsledků testu, kdy p = 0,004, vyplývá, že mezi expresí CD105 a klinickým 

stádiem dle Raie je u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Stádium dle 
Raie

CD105

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – nízké riziko 13 0,093 0,0121 0,1696 0,0047 0,4763

1 – střední a 
vysoké riziko

36 0,468 0,0704 1,0858 0,0006 2,4453

Tab. 10: Vztah exprese CD105 a stádia dle Raie 

[p = 0,004]
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Graf 1: Vztah exprese CD105 a jednotlivých stádií dle Raie

[stádium dle Raie 0 – nízké riziko, stádium dle Raie 1 – střední a vysoké riziko; hodnota CD105 

vyjádřena jako poměr R]
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5.4.2 Vztah exprese CD105 a průběhu onemocnění

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí CD105 a 

průběhem onemocnění. Exprese CD105 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

průběh onemocnění hodnotou 0 pro stabilní a hodnotou 1 pro progresivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,011, vyplývá, že mezi expresí CD105 a průběhem 

onemocnění je u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Klinický 
průběh

CD105

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – stabilní 22 0,124 0,0206 0,3035 0,0047 1,4539

1 – progresivní 27 0,595 0,0743 1,2058 0,0006 2,4453

Tab. 11: Vztah exprese CD105 a průběhu onemocnění 

[p = 0,011]
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Graf 2: Vztah exprese CD105 a průběhu onemocnění

[průběh 0 – stabilní, průběh 1 – progresivní; hodnota CD105 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.3 Vztah exprese CD105 a mutačního stavu IgVH

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí CD105 a 

mutačním stavem IgVH. Exprese CD105 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

mutační stav IgVH hodnotou 0 pro nemutovaný a hodnotou 1 pro mutovaný stav.

Z výsledků testu, kdy p < 0,001, vyplývá, že mezi expresí CD105 a mutačním 

stavem IgVH je u našeho souboru pacientů statisticky vysoce významná závislost.

Mutační stav 
IgVH

CD105

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – nemutované 21 0,796 0,4763 1,2059 0,1259 2,4453

1 – mutované 17 0,026 0,0063 0,1487 0,0006 0,4353

Tab. 12: Vztah exprese CD105 a mutačního stavu IgVH 

[p < 0,001]
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Graf 3: Vztah exprese CD105 a mutačního stavu IgVH

[IgVH 0 – nemutované, IgVH 1 - mutované; hodnota CD105 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.4 Vztah exprese CD105 a exprese ZAP70

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí CD105 a expresí 

ZAP70. Exprese CD105 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, u ZAP70 byla 

vyjádřena exprese hodnotou 0 pro negativní a hodnotou 1 pro pozitivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,043, vyplývá, že mezi expresí CD105 a expresí ZAP70 

je u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Exprese 
ZAP70

CD105

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – negativní 26 0,084 0,0167 0,4475 0,0047 1,4845

1 – pozitivní 19 0,476 0,1487 1,0069 0,0006 2,2191

Tab. 13: Vztah exprese CD105 a exprese ZAP70 

[p = 0,043]
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Graf 4: Vztah exprese CD105 a exprese ZAP70

[ZAP70 0 – negativní, ZAP70 1 - pozitivní; hodnota CD105 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.5 Vztah exprese CD105 a exprese CD38

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí CD105 a expresí 

CD38. Exprese CD105 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, u CD38 byla 

vyjádřena exprese hodnotou 0 pro negativní a hodnotou 1 pro pozitivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,005, vyplývá, že mezi expresí CD105 a expresí CD38 je 

u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Exprese
CD38

CD105

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 –negativní 41 0,17 0,0206 0,5664 0,0006 1,4845

1 –pozitivní 5 1,283 0,5946 1,4539 0,4829 2,2191

Tab. 14: Vztah exprese CD105 a exprese CD38 

[p = 0,005]
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Graf 5: Vztah exprese CD105 a exprese CD38

[CD38 0 – negativní, CD38 1 - pozitivní; hodnota CD105 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.6 Vztah exprese Ang-2 a stádia dle Raie

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí Ang-2 a

klinickým stádiem dle Raie. Exprese Ang-2 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

stádium dle Raie hodnotou 0 pro nízké riziko (Rai 0) a hodnotou 1 pro střední a vysoké 

riziko (Rai I – IV).

Z výsledků testu, kdy p = 0,421, vyplývá, že mezi expresí Ang-2 a klinickým 

stádiem dle Raie není u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Stádium dle 
Raie

Ang-2

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – nízké riziko 13 0,002 0,0002 0,0184 0,00011 2,7132

1 – střední a 
vysoké riziko

36 0,013 0,0002 0,5330 0,000026 2,1435

Tab. 15: Vztah exprese Ang-2 a stádia dle Raie 

[p = 0,421]
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Graf 6: Vztah exprese Ang-2 a jednotlivých stádií dle Raie

[stádium dle Raie 0 – nízké riziko, stádium dle Raie 1 – střední a vysoké riziko; hodnota Ang-2 vyjádřena 

jako poměr R]
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5.4.7 Vztah exprese Ang-2 a průběhu onemocnění

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí Ang-2 a 

průběhem onemocnění. Exprese Ang-2 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

průběh onemocnění hodnotou 0 pro stabilní a hodnotou 1 pro progresivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,463, vyplývá, že mezi expresí Ang-2 a průběhem 

onemocnění není u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Klinický 
průběh

Ang-2

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – stabilní 22 0,002 0,0002 0,0324 0,000091 2,7132

1 – progresivní 27 0,014 0,0003 0,5625 0,000026 2,1435

Tab. 16: Vztah exprese Ang-2 a průběhu onemocnění 

[p = 0,463]
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Graf 7: Vztah exprese Ang-2 a průběhu onemocnění

[průběh 0 – stabilní, průběh 1 – progresivní; hodnota Ang-2 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.8 Vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí Ang-2 a 

mutačním stavem IgVH. Exprese Ang-2 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, 

mutační stav IgVH hodnotou 0 pro nemutovaný a hodnotou 1 pro mutovaný stav.

Z výsledků testu, kdy p < 0,001, vyplývá, že mezi expresí Ang-2 a mutačním 

stavem IgVH je u našeho souboru pacientů statisticky vysoce významná závislost.

Mutační stav 
IgVH

Ang-2

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – nemutované 21 0,426 0,0014 0,8066 0,000029 2,7132

1 – mutované 17 0,0008 0,0001 0,0021 0,000026 0,4005

Tab. 17: Vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH 

[p < 0,001]
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Graf 8: Vztah exprese Ang-2 a mutačního stavu IgVH

[IgVH 0 – nemutované, IgVH 1 - mutované; hodnota Ang-2 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.9 Vztah exprese Ang-2 a exprese ZAP70

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí Ang-2 a expresí 

ZAP70. Exprese Ang-2 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, u ZAP70 byla 

vyjádřena exprese hodnotou 0 pro negativní a hodnotou 1 pro pozitivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,389, vyplývá, že mezi expresí Ang-2 a expresí ZAP70 

není u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Exprese 
ZAP70

Ang-2

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – negativní 26 0,001 0,0002 0,3322 0,000051 2,0705

1 – pozitivní 19 0,323 0,00009 0,6736 0,000026 2,7132

Tab. 18: Vztah exprese Ang-2 a exprese ZAP70 

[p = 0,389]
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Graf 9: Vztah exprese Ang-2 a exprese ZAP70

[ZAP70 0 – negativní, ZAP70 1 - pozitivní; hodnota Ang-2 vyjádřena jako poměr R]
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5.4.10 Vztah exprese Ang-2 a exprese CD38

Pomocí Mann-Whitney U testu byl porovnáván vztah mezi expresí Ang-2 a expresí 

CD38. Exprese Ang-2 byla vyjádřena přímo hodnotou poměru R, u CD38 byla 

vyjádřena exprese hodnotou 0 pro negativní a hodnotou 1 pro pozitivní.

Z výsledků testu, kdy p = 0,134, vyplývá, že mezi expresí Ang-2 a expresí CD38 

není u našeho souboru pacientů statisticky významná závislost.

Exprese
CD38

Ang-2

N Medián 25% 75% Min. Max.

0 – negativní 41 0,001 0,0002 0,4965 0,000026 2,7132

1 – pozitivní 5 0,024 0,0143 0,6598 0,0013 2,1435

Tab. 19: Vztah exprese Ang-2 a exprese CD38 

[p = 0,134]
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Graf 10: Vztah exprese Ang-2 a exprese CD38

[CD38 0 – negativní, CD38 1 - pozitivní; hodnota Ang-2 vyjádřena jako poměr R]
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5.5 Diskuze

CLL je velmi heterogenní onemocnění s vysoce variabilním klinickým průběhem u 

každého pacienta. Proto je velmi důležité pacienty rozdělit nejen podle rozsahu 

onemocnění, ale také podle prognózy budoucího rozvoje onemocnění. Použití 

klasických rizikových faktorů, kam řadíme stanovení klinického stádia, je však 

z hlediska prognostického významu velmi omezené, zvláště u těch pacientů, kteří jsou 

diagnostikováni v časném stádiu nemoci. Ti ale v současnosti převažují. Z tohoto 

důvodu se již delší dobu zkoumají nové, převážně biologické, prognostické ukazatele 

CLL, které by mohly ty klasické v běžné klinické praxi v budoucnosti nahradit.

My jsme se zaměřili na dosud málo probádanou oblast, která ale hraje 

pravděpodobně důležitou roli v patogenezi CLL, angiogenezi, resp. na možné 

prognostické faktory z této oblasti, endoglin (CD105) a angiopoetin 2.

Pomocí statistické analýzy jsme zjišťovali vztah mezi expresí angiopoetinu 2 či 

endoglinu, a klasickými prognostickými faktory, jako je klinické stádium dle Raie a 

klinický průběh, stejně tak i moderními prognostickými faktory, jako jsou mutační stav 

IgVH, exprese ZAP70 nebo CD38.

V případě Ang-2 byla statisticky významná závislost zaznamenána jen mezi tímto 

faktorem a mutačním stavem IgVH (p < 0,001). Asociace Ang-2 s ostatními faktory 

statisticky významná nebyla (Rai 0 proti I - IV: p = 0,421; průběh onemocnění: p = 

0,463; exprese ZAP70: p = 0,389; exprese CD38: p = 0,134). Exprese Ang-2 je však 

vždy vyšší v té oblasti porovnávaného faktoru, která má souvislost s horší prognózou 

CLL (Rai: střední a vysoké riziko, progresivní průběh, nemutované IgVH, vysoká 

exprese ZAP70 a CD38).  

Při srovnání našich výsledků exprese Ang-2 s několika málo jinými publikovanými 

pracemi, které se zabývají stejnou problematikou, lze nalézt ve většině aspektů shodu. 

Martinelli a kol. (2008) uvádí, ve shodě s našimi výsledky, vysoce významný vztah 

mezi Ang-2 a nemutovaným stavem IgVH, vyšší expresi Ang-2 u pacientů 

s progresivnějším průběhem a vyšší expresi Ang-2 u nemocných s pozitivní expresí 

CD38 v porovnání s pacienty CD38 negativními. Zvýšenou expresi Ang-2 a statisticky 

významnou závislost ve vztahu k nemutovanému stavu IgVH dokládá i Maffei a kol. 

(2010b) a Vrbacký a kol. (2010). Vrbacký a kol. také zaznamenal statisticky významný 

vztah mezi expresí Ang-2 a expresí CD38. Ten se nám prokázat nepodařilo, přesto byla 
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hodnota p nejblíže hladině statistické významnosti 0,05 ze všech ostatních 

porovnávaných faktorů, s výjimkou mutačního stavu IgVH. 

Výše uvedené analýzy výsledků naznačují, že zvýšená exprese Ang-2 může hrát roli 

v patogenezi a špatné prognóze CLL.

V případě endoglinu (CD105) byla závislost mezi tímto faktorem a porovnávanými 

prognostickými ukazateli statisticky významná ve všech případech (Rai 0 proti I - IV: p 

= 0,004; průběh onemocnění: p = 0,011; mutační stav IgVH: p < 0,001; exprese ZAP70: 

p = 0,043; exprese CD38: p = 0,005). V případě mutačního stavu IgVH šlo o vysoce 

významnou závislost. Podobně jako u Ang-2, vyšší expresi CD105 mají pacienti ve 

skupině s horší prognózou CLL (Rai: střední a vysoké riziko, progresivní průběh, 

nemutované IgVH, vysoká exprese ZAP70 a CD38). Z uvedených výsledků se lze 

domnívat, že CD105 hraje rovněž důležitou roli v patogenezi a v nepříznivé prognóze 

CLL.

Naše výsledky exprese endoglinu nebylo možné korektně porovnat s jinými 

studiemi, protože, dle výsledků hledání v databázi PubMed, se naší problematikou na 

úrovni mRNA dosud nikdo nezabýval. Jedná se o první studii tohoto typu. Pouze Kay a 

kol. (2002) ve své práci, zaměřené primárně na studium exprese různých jiných 

angiogenních faktorů u CLL, zmiňuje, že exprese CD105 byla zaznamenána u všech 

jeho měřených pacientů s diagnózou CLL. Naše výše uvedené tvrzení o prognostickém 

významu CD105 u CLL lze do jisté míry opřít i o práci Smoleje a kol. (2009), který se 

zabýval CD105 na úrovni proteinu kolujícího v krvi, nikoliv však na úrovni mRNA v B 

lymfocytech, a měřil jeho koncentraci imunochemickou metodou ELISA. Jeho výsledky 

se s těmi našimi do značné míry shodují. Ve shodě s našimi výsledky uvádí zvýšenou 

koncentraci CD105 u pacientů v pokročilém stádiu dle Raie a s progresivnějším 

průběhem nemoci. Navíc zaznamenal významně zvýšenou koncentraci u pacientů 

s CLL v porovnání se zdravými kontrolami. Naše výsledky se naopak neshodují 

v případě asociace CD105 s mutačním stavem IgVH, kterou shledala tato výzkumná 

skupina jako statisticky nevýznamnou.

Pokud provedeme vzájemné srovnání CD105 a Ang-2 dle významnosti vztahu k

jednotlivým prognostickým ukazatelům, měla exprese CD105 statisticky významnou 

závislost se všemi faktory. Oproti tomu exprese Ang-2 vykázala významnou shodu jen 

v případě mutačního stavu IgVH. Jednalo se přitom o měření a porovnání ve stejném 

souboru pacientů. Z toho lze usuzovat, že stanovení exprese endoglinu poskytuje 

přesnější výsledky a lépe odráží prognózu onemocnění než stanovení exprese Ang-2. 
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Také je zajímavé, že u CD105 vyšla statisticky významná souvislost s expresí 

ZAP70 (p = 0,043) i mutačním stavem IgVH (p < 0,001). Tyto faktory přitom 

samostatně, např. dle Orchard a kol. 2004, nejsou vždy v úplné shodě.

Naše výsledky podporují teorie, že zvýšená exprese proangiogenních faktorů Ang-2 

a CD105 je spojena s horší prognózou onemocnění, a že hrají důležitou roli 

v patogenezi a progresi CLL. 

Pro potvrzení našich závěrů bude ale ještě nezbytné další studování této 

problematiky a především provedení analýz na větším souboru pacientů. 



91

6 Závěr

Podařilo se nám stanovit expresi Ang-2 a endoglinu pomocí metody kvantitativní 

PCR v reálném čase. Výzkum exprese Ang-2 již nějaký čas v laboratořích II. Interní 

kliniky – oddělení klinické hematologie FNHK běží. V případě exprese endoglinu jsme 

zavedli měřící metodiku a provedli první studii na reálných vzorcích neléčených 

pacientů s diagnostikovanou CLL.

Porovnáním exprese Ang-2 a endoglinu s dalšími klasickými (stádium dle Raie, 

klinický průběh) a moderními (mutační stav IgVH, exprese ZAP70 a CD38) 

prognostickými ukazateli se nám podařilo dosáhnout zajímavých a přínosných dat, a 

doplnit tak značně omezené informace o Ang-2 a CD105. U CD105 jsme byli vůbec 

první, kdo taková data přinesl.

Výsledky mimo jiné ukázaly, že ačkoliv se jedná o oblast, která není u CLL 

dostatečně prozkoumána, může míra exprese Ang-2 a endoglinu odrážet patogenezi a 

progresi CLL lépe, a mít lepší, resp. srovnatelný potenciál pro určení prognózy 

onemocnění, než jiné moderní biologické prognostické faktory typu ZAP70 nebo CD38, 

resp. mutační stav IgVH.

Námi získaná data také naznačila, že endoglin se může jevit jako přesnější ukazatel 

pro stratifikaci nemocných s CLL dle prognózy a průběhu než Ang-2.

Ale aby se tyto angiogenní a prognostické faktory mohly dostat do běžné klinické 

praxe, bude potřebné jejich potenciál a účinek nadále pečlivě ověřovat a zkoumat 

v rámci klinických studií a v rámci většího souboru pacientů. 
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