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Kandidát: Bc.Markéta Kupčová 

Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslav Pecka CSc. 

Konzultant: Mgr. Filip Vrbacký 

Název diplomové práce: Zavedení nových metod detekce vybraných polymorfismů u 

pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených Imatinib mesylátem. 

 

Chronická myeloidní leukémie je nádorové onemocnění krvetvorby 

charakteristické přítomností BCR/ABL fúzního genu s patologickou tyrozinkinázovou 

aktivitou, která způsobuje neřízenou proliferaci především buněk granulocytární řady. 

Revoluci v léčbě této choroby, ale také v prognóze, zaznamenal objev inhibitorů 

tyrozinkináz, které se v posledních letech používají s velkým úspěchem. Prvním 

z inhibitorů byl Imatinib mesylát, který tlumí aktivitu této tyrozinkinázy, nicméně u 

některých pacientů dochází k rezistenci a k selhání léčby, což může být způsobeno 

řadou vlivů, mezi které patří i polymorfismy v genech zodpovědných za transport a 

metabolizmus této látky. 

Pro diplomovou práci proto byly vybrány geny ABCB1, ABCG2, SLC22A1 a 

CYP3A5, jejichž produkty se podílejí na transportu a biotranformaci Imatinib mesylátu. 

U těchto genů byla provedena genotypizace vybraných jednonukleotidových 

polymorfismů pomocí alelické diskriminační PCR v reálném čase s hydrolyzačními 

TaqMan sondami. Analýza byla provedena celkem u 64 pacientů. U 56 z nich byla 

navíc stanovena plazmatická hladina Imatinib mesylátu. U pacientů byla hodnocena 

odpověď na léčbu Imatinib mesylátem dle European Leukemia Net, tedy dosažená 

kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících a velká molekulární odpověď po 18 

měsících. 

Statistickou analýzou nebyl u jednotlivých polymorfismů zjištěn významný vliv 

na léčebnou odpověď Imatinib mesylátem. Pouze u alely CYP3A5*3 v genu CYP3A5 

vykazovali heterozygoti a non-CYP3A5*3  homozygot tendenci k selhání léčby (p = 

0,065).  
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Title of diploma thesis: The introduction of new methods for detection of selected 

polymorphisms in patients with chronic myeloid leukemia treated with Imatinib 

mesylate. 

 

Chronic myelogenous leukemia is a hematopoetic cancer characterized by the 

presence BCR / ABL fusion gene with pathological tyrosine kinase activity which 

causes uncontrolled proliferation of cells primarily granulocytic line. Revolution in the 

treatment of this disease, but also in the forecast, recorded discovery of inhibitors of 

tyrosine kinases, which in recent years has used with great success. The first inhibitor 

was Imatinib mesylate, which inhibit the activity of tyrosine kinases, however in some 

patients could arise resistance and treatment failure, which can be caused by many 

factors, which include the polymorphisms in the genes responsible for the transport and 

metabolism of the substance. 

For the thesis were selected genes whose products are involved in the transport 

and biotransformation Imatinib mesylate. Genes ABCB1, ABCG2, SLC22A1 and 

CYP3A5. These genes were genotyped chosen SNP by allelic discrimination real-time 

PCR with TaqMan probes. The analysis was performed in a total of 64 patients. In 56 of 

them were also provided plasma levels of imatinib mesylate. The patients were 

evaluated in response to imatinib mesylate according to the European Leukemia, 

achieving a complete cytogenetic response after 12 months of a major molecular 

response at 18 months. 

Statistical analysis not revealed a significant effect on treatment response 

Imatinib mesylate. Only heterozygotes and non-CYP3A5*3 homozygot tend to 

treatment failure (p = 0.065). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 

ABC ATP binding cassette - ATP vazebná kazeta 

ABC1 ATP-binding cassette, sub-family B member 1 - ATP vazebná 

kazeta B1 

ABCG2 ATP-binding cassette, sub-family G member 2 - ATP vazebná 

kazeta G2 

AGP Alpha-1-acid glycoprotein - Alfa-1-kyselý glykoprotein 

ALL Acute lymphoblastic leukemia - Akutní lymfatická leukémie 

ATP Adenosine triphosphate - Adenosintrifosfát 

BCRP Breast cancer resistance protein - Protein rezistence karcinomu prsu 

CCyR Complete cytogenetic response - Kompletní cytogenetická odpověď 

CML Chronic myelogenous leukemia - Chronická myeloidní leukémie 

CYP2C8 Cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 8 - 

Cytochrom P450 2C8 

CYP2C9 Cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9 - 

Cytochrom P450 2C9 

CYP2D6 Cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6 - 

Cytochrom P450 2D6 

CYP3A4 Cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 4 - 

Cytochrom P450 3A4 

CYP3A5 Cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 5 - 

Cytochrom P450 3A5 

dATP Deoxyadenosine triphosphate - Deoxyadenosin trifosfát 

dGTP Deoxyguanosine triphosphate - Deoxyguanosin trifosfát 

DNA Deoxyribonucleic acid - Deoxyribonukleová kyselina 

dsDNA Double-stranded deoxyribonucleic acid - Dvouvláknová 

deoxyribonukleová kyselina 

dCTP Deoxycytidine triphosphate - Deoxycytidin trifosfát 

dTTP Deoxythymidine triphosphate - Deoxythymidin trifosfát 

E255V Záměna kyseliny glutamové za valin v pozici 255 genu 

ELN European leukemia net - Evropská leukémická síť 

FDA Food and Drug Administration - Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 



FISH Fluorescence in situ hybridization - Fluorescenční in situ 

hybridizace 

GvHD Graft - versus - host disease - Reakce štěpu proti hostiteli 

GVL Graft - versus - leukemia - Reakce štěpu proti leukémii 

HLA Human leukocyte antigen - Hlavní histokompatibilní systém 

hOCT – 1 Human organic cationic transporter - Lidský organický kationický 

transportér 

kDa Kilodalton 

Mg
2+

 Hořečnatý iont 

MMR Major molecular response - Velká molekulární odpověď 

PCR Polymerase chain reaction - Polymerázová řetězová reakce 

PDGFR Platelet derived growth factor receptor - Receptor destičkového 

růstového faktoru 

Ph Philadelphia chromozome - Philadelphský chromozóm 

RNA Ribonucleic acid - Ribonukleová kyselina 

RT-Q-PCR Kvantitativní polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí 

SH1 Src homologní doména 1 

SH2 Src homologní doména 2 

SH3 Src homologní doména 3 

SLC22A1 Solute carrier family 22, member 1 -  

SNP Single nucleotide polymorphism - Jednonukleotidový 

polymorfismus 

ssDNA Single - strand deoxyribonucleic acid - jednořetězcová 

deoxyribonukleová kyselina 

T315I Záměna threoninu za za isoleucin v pozici 315 genu 

Taq polymeráza Polymeráza z bakterie Thermus aquaticus 

TKI Tyrozinkinázové inhibitory 

USFDA U.S. Food and drug administration - Úřad pro kontolu potravin a 

léčiv 

WHO World health organization - Světová zdravotnická organizace 

Y253H Záměna tyrosinu za histidin v pozici 253 genu 
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1 ÚVOD 
 

Chronická myeloidní leukémie je jednou z nejčastějších leukémií, která se 

vyskytuje u pacientů ve středním věku a představuje asi 25 % všech leukémií 

v dospělosti. Je to klonální maligní myeloproliferativní onemocnění charakterizované 

přítomností abnormálního fúzního genu BCR/ABL, který kóduje patologický protein se 

zvýšenou aktivitou ABL tyrozinkinázy, způsobující nadměrnou proliferaci leukocytů.  

Imatinib mesylát (Glivec, Gleevec), specifický inhibitor BCR/ABL 

tyrozinkinázy, se stal lékem první volby u nemocných s nově diagnostikovanou 

chronickou myeloidní leukémií díky své vysoké efektivitě a poměrně nízké toxicitě. 

Jedním z problémů, který se však objevil u pacientů léčených Imatinib mesylátem, byla 

snížená odpověď nebo rezistence a selhání podávané léčby. Mechanismy rezistence 

mohou být asociovány jak s přítomností mutace tak se zvýšenou expresí abnormálního 

proteinu BCR/ABL.  

V posledních letech se vedou diskuze, že vznik rezistence může být zapříčiněn 

přítomností jednonukleotidových polymorfismů (SNP) genů, které se zapojují do 

metabolismu a transportu Imatinib mesylátu. Jedná se především o geny ABCB1 a 

ABCG2 kódující transportní proteiny, gen SLC22A1 kódující protein eliminující léky a 

toxiny a gen CYP3A5, jehož enzymy se podílejí na biotransformaci Imatinib mesylátu v 

játrech. 

I přes mnoho klinických studií, zabývajících se problematikou polymorfismů 

těchto genů, je jejich vliv na léčebnou odpověď Imatinib mesylátem stále nejasný. 

 



11 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Chronická myeloidní leukémie 
 

Chronická myeloidní leukémie je klonální myeloproliferativní onemocnění 

hemopoetické kmenové buňky (Kantarjian, 1993), charakterizováno nadměrnou 

proliferací myeloidních buněk a jejich progenitorů  (Champlin, 1985). Jelikož 

transformace postihuje pluripotentní kmenovou buňku, dochází k postižení rovněž 

erytroidní, megakaryocytární, B-lymfoidní a výjimečně T-lymfoidní řady (Kantarjian, 

1993).  

Chronická myeloidní leukémie (CML) byla poprvé popsána v roce 1845 lékařem 

Hughes Bennetem, který se domníval, že se jedná o infekční onemocnění. O pár týdnů 

později publikoval Rudolf Virchow podobný případ onemocnění, i když předpokládal, 

že se jedná o onemocnění neinfekční a nazval jej leukémie. Pojem chronická myeloidní 

leukémie byl zaveden až v roce 1878 doktorem Neumannem (Deininger, 2003). 

Přirozený průběh chronické myeloidní leukémie můžeme rozdělit do 3 fází. 

Počáteční fází onemocnění je fáze chronická, která postupně přechází ve fázi 

akcelerovanou. Akcelerovaná fáze následně progreduje do konečného stádia blastického 

zvratu. V některých případech může však fáze akcelerace zcela chybět (Žáčková, 2012). 

Charakteristickým nálezem u chronické myeloidní leukémie je tzv. 

Philadelphský chromozom (Ph) (Rohoň, 2008). Jeho vznik je důsledkem reciproké 

translokace mezi chromozomy 9 a 22 (Vonka, 2005). Translokací t (9;22)(q34;q11) je 

vytvořen fúzní gen BCR/ABL jehož produktem je patologický chimerický protein p210 s 

tyrozinkinázovou aktivitou (Voglová, 2010), která způsobuje nekontrolované dělení 

buňky s následným vznikem nádorového klonu leukemických buněk (Klamová, 2010). 

U 90 % případů lze prokázat v leukémických buňkách Ph chromozóm. U asi 5 % 

nemocných lze prokázat pouze fúzní gen BCR/ABL (Deininger, 2003).  
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2.1.1 Epidemiologie onemocnění 

 

Chronická myeloidní leukémie se vyskytuje ve všech věkových skupinách, ale 

nejčastěji ve středním a starším věku. Představuje 25 % všech leukémií v dospělosti. 

Její incidence se pohybuje v rozmezí 1–1,5 na 100 000 obyvatel. Podílí se cca 15 % na 

celkovém počtu nově diagnostikovaných leukemii u dospělých (Voglová, 2010). 

Incidence onemocnění stoupá pomalu s věkem. Medián věku při diagnóze CML je 

kolem 60 let (Deininger, 2003). V České republice je ročně nově diagnostikována Ph 

pozitivní CML asi u 150 – 200 osob (Voglová, 2010). Onemocnění postihuje jak muže, 

tak ženy v poměru přibližně 1,5:1 (Vonka, 2005). 

 

2.1.2 Molekulární podstata onemocnění 
 

Chronická myeloidní leukémie byla prvním maligním onemocněním, jehož 

příčina byla popsána na molekulární úrovni. Philadelphský chromozóm byl popsán roku 

1960 Nowellem a Hungerfordem.  Rowleyová v roce 1973 demonstrovala, že tato 

změna vzniká důsledkem reciproké translokace, tedy výměny části nehomologních 

chromozomů bez ztráty genetického materiálu, mezi chromozomy 9 a 22, 

t(9;22)(q34;q11). Při translokaci se přenáší část chromozómu 9, jež obsahuje 

protoonkogen ABL, na chromozom 22, kde splývá s genem BCR (Rohoň, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Philadelphský chromozóm vzniklý reciprokou translokací chromozómu 9 

(9;q34) a 22 (22, q11) 

(Převzato z http://www.mayoclinic.com/health/medical/IM03579) 
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Geny BCR a ABL a fúzní gen BCR/ABL, který tvoří, jsou poměrně dobře 

prozkoumány. Na základě současných poznatků si můžeme představit, jak fúzní gen 

funguje a jaké mechanizmy se uplatňují při maligní transformaci buňky (Vonka, 2005).  

Protoonkogen ABL je umístěn na krátkém raménku chromozómu 9 a je lidským 

homologem onkogenu, který byl původně objeven v Abelsonově viru myší leukémie. 

Lidský protonkogen ABL je dlouhý 230 kpb a obsahuje nejméně 11 exonů. Na svém 5’-

konci má exony označované jako e1b a e1a. Protein ABL, který tento gen kóduje má 

molekulovou hmotnost 145 kDa a je lokalizován v jádře. Jeho N-koncová část obsahuje 

3 domény, které se označují SH1, SH2 a SH3 a které jsou homologní s onkogenem Src 

(Vonka, 2005). SH1 doména má tyrozinkinázovou aktivitu, zatímco SH2 a SH3 

domény mají funkci regulační a umožňují interakci s ostatními proteiny (Deininger, 

2000). Ke zlomu, který umožňuje translokaci, dochází mezi exony e1b a a2, nejčastěji 

v intronu, který je mezi e1b a e1a (Vonka, 2005). 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Struktura ABL proteinu 

(Převzato z: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/96/10/3343.full.html) 

 

Protoonkogen BCR je o něco kratší a nachází se na chromozomu 22. Jeho délka 

je 130 kpb a obsahuje více než 20 exonů. Protein, který tento gen kóduje má 

molekulovou hmotnost 160 kDa. Na rozdíl od proteinu ABL je lokalizován 

v cytoplazmě. Jeho hlavní funkcí je nejspíše přenos signálů (Vonka, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Struktura BCR proteinu 

(Převzato z: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/96/10/3343.full.html) 
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Zlomy, které vedou ke vzniku chimerického genu, mohou vzniknout na třech 

různých místech genu BCR. Nejčastěji k nim dochází v oblasti, která se označuje 

písmenem M (major). V závislosti na místě zlomu je druhý exon a2 genu ABL připojen 

buď k exonu b2, nebo exonu b3 genu BCR. V případě prvním se místo spojení označuje 

jako b2a2, ve druhém případě jako b3a2. Molekulární hmotnost vzniklého fúzního 

proteinu je 210 kDa, a proto byl označen jako protein p210 
BCR/ABL

. Další místo zlomu se 

nachází v oblasti genu označovaném jako m (minor). Úsek genu BCR, který se stává 

součástí fúzního genu, zahrnuje v tomto případě pouze první exon e1. Tento fúzní gen 

se pak označuje jako e1a2 a vyskytuje se mnohem méně než fúzní geny b2a2 a b3a2. 

Vzniklý protein má molekulovou hmotnost 190 kDa a označuje se jako p190
BCR/ABL

 

(Vonka, 2005). Tento protein je obvykle spojován s akutní lymfoblastickou leukémií 

(ALL) (Deininger, 2000). Ještě vzácnější je zlom v oblasti μ (mikro) genu BCR. V 

tomto případě dochází ke spojení mezi 19. exonem genu BCR a a2 genu ABL. Vzniklé 

spojení se nazývá e19a2 a výsledný fúzní protein je delší a má molekulovou hmotnost 

230 kDa a označuje se jako p230
BCR/ABL

 (Vonka, 2005). Protein bývá spojován 

s chronickou neutrofilní leukémií (Deininger, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Schématické znázornění lokalizace bodů zlomů v genu BCR a ABL 

(Převzato z: http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/96/10/3343.full.html) 

 



15 

 

Fyziologický gen ABL generuje vznik tyrozinkinázy, která reguluje buněčnou 

populaci v organismu. V důsledku translokace, dochází ke zvýšení tyrozinkinázové 

aktivity, produkt p210
BCR/ABL 

fúzního genu BCR/ABL, fosforyluje řadu buněčných 

substrátů a ovlivňuje velký počet signálních drah. Předpokládá se, že hlavní patologické 

účinky fúzního proteinu p210
BCR/ABL

, které se uplatňují v patogenezí nemoci, jsou 

snížená adhezivita progenitorových buněk ke stromatu kostní dřeně, zvýšená mitotická 

aktivita a snížená tendence k apoptóze (Vonka, 2005, Deininger, 2000). 

 

2.1.3 Etiologie onemocnění 
 

V etiologii chronické myeloidní leukémii je jediným prokázaným rizikovým 

faktorem ionizující záření. Zvýšený výskyt CML byl pozorován po svržení atomových 

bomb v Hirošimě a Nagasaki v roce 1945. Mezi lidmi, kteří přežili, byly zjištěny první 

případy leukémie. Dalším důkazem byli pacienti vystaveni kontrastní látce Thorotrast, 

používané v radiologii. Dnes se již tento preparát obsahující radioaktivní izotop thoria 

nepoužívá (Deininger, 2003). Ostatní rizikové faktory životního prostředí nebyly 

doposud v souvislosti se vznikem CML stejně jako působení virů nebo organických 

rozpouštědel jednoznačně prokázány. (Champlin, 1985). 

 

2.1.4 Klinický obraz 
 

 Charakteristickým znakem chronické myeloidní leukémie je leukocytóza 

s posunem k mladším vývojovým formám a subjektivní příznaky, které jsou důsledkem 

splenomegalie a anémie. Klinický obraz a příznaky se liší fází, ve které se onemocnění 

nachází (Deininger, 2003). 

 

 Chronická fáze 

 

Asi 95 % pacientů je diagnostikováno v tomto stádiu, které může trvat několik 

měsíců až několik let. Jedná se o pomalu postupující fázi, ve které mohou být pacienti 

zcela bez projevů nemoci nebo jsou projevy mírné, např. únava, nadměrné pocení, 

hubnutí, anémie, nechutenství apod. V rámci leukocytózy v této fázi převažují zralejší 
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buňky, které si alespoň částečně zachovávají svou funkci. Mladé buňky, tzv. blasty, 

představují jen malou část z nich (Žáčková, 2012). V této fázi choroba dobře odpovídá 

na léčbu podávanou ambulantně. V průměru po 4 až 5 letech, postupuje onemocnění 

obvykle do akcelerované fáze. Přibližně u jedné třetiny pacientů přejde chronická fáze 

do blastického zvratu bez předchozí akcelerace (Deininger, 2003). 

 

 Akcelerovaná fáze 

 

U některých pacientů může být choroba diagnostikována v akcelerované fázi. Je 

to období, kdy je zvýšená aktivita onemocnění, trvající řádově několik měsíců, 

charakterizované výskytem většího počtu nezralých buněk v krvi a objevením se 

příznaků nemoci, např. bolestí kostí, zvýšených teplot, nočního pocení, úbytku na váze, 

zvětšování sleziny, únavy, krvácivých projevů, atd. V této fázi již choroba přestává 

reagovat na podávanou léčbu a je třeba zahájit intenzivnější terapii (Deininger, 2003, 

Žáčková, 2012).  

 

 Blastický zvrat 

 

Fáze blastického zvratu je v mnoha ohledech odlišná od chronické nebo 

akcelerované fáze. S progresí CML dochází k výrazným změnám v procesu proliferace, 

diferenciace, apoptózy a adhezi buněk (Radich, 2007). Ve výjimečných případech je 

CML poprvé diagnostikována v této fázi (Žáčková, 2012). 

Klinický průběh této fáze je v rámci nálezu v kostní dřeni a periferní krvi velmi 

podobný akutní myeloidní leukémii. Často se u pacientů v této fázi vyskytují výrazné 

příznaky, jako např. krvácení, horečky, infekce a onemocnění zcela přestává reagovat 

na dosavadní podávanou léčbu (Žáčková, 2012). Klinické studie uvádějí hodnoty míry 

kompletní cytogenetické odpovědi u léčby tyrozinkinázovými inhibitory zhruba na 20-

40% (Radich, 2007).  

V kostní dřeni a periferní krvi přesahuje procento nezralých buněk a blastů 30 % 

(dle ELN). Snižuje se počet fyziologicky fungujících krevních buněk. U malého 

množství pacientů může blastický zvrat probíhat mimo kostní dřeň. Jedná se o tzv. 
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extramedulární blastický zvrat, který může probíhat ve  kterémkoli orgánu, např. 

v kostech, mozku, lymfatických uzlinách (Žáčková, 2012). 

 

2.1.5 Diagnostika onemocnění 
 

Ani jeden z výše zmíněných příznaků onemocnění není pro diagnózu chronické 

myeloidní leukémie zcela specifický. Je nezbytné tedy dále pátrat po příčině uvedených 

příznaků a nálezů (Žáčková, 2012). Podezření na chronickou myeloidní leukemii 

můžeme vyslovit při nálezu zvětšené sleziny a charakteristických změn v krevním 

obrazu (leukocytóza s přítomnosti nezralých granulocytů, bazofilie a trombocytóza). 

K definitivnímu potvrzení diagnózy je nutný průkaz Philadelphského chromozómu nebo 

fúzního genu BCR/ABL (Klamová, 2010). 

 

2.1.5.1 Fyzikální vyšetření 

 

Fyzikální vyšetření pacienta může lékaři odkrýt některé objektivní známky 

choroby. Pohmat pacienta může nalézt zvětšenou slezinu či játra. Pohledem pacienta 

může odhalit bledost kůže či krvácivé kožní projevy. Velikost sleziny koreluje 

s leukocytózou. S postupující progresí onemocnění se příznaky a obtíže zvýrazňují. 

Krvácivé a trombotické komplikace se objevují v důsledku trombocytózy u CML 

(Žáčková, 2012). 

 

2.1.5.2 Laboratorní vyšetření 

 
1. Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů 

 

Stanovení krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů patří mezi 

základní vyšetření u chronické myeloidní leukémie (Demitrovičová, 2012). 

Charakteristickým znakem onemocnění je výrazná leukocytóza v periferní krvi, která 

může dosahovat hodnot až 400x10
9
/l oproti normě 4 - 9x10

9
/l (Adam, 2008).  

Diferenciální rozpočet bílých krvinek, je mikroskopické vyšetření periferní krve, 

které umožňuje získat informace o morfologii a počtu jednotlivých typů bílých krvinek 

(Žáčková, 2012). Pro CML je typický posun doleva, k nevyzrálým formám granulocytů 
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(Adam, 2008). V diferenciálním rozpočtu převažují neutrofilní granulocyty a také jejich 

nezralé formy – myelocyty, metamyelocyty, promyelocyty a blasty. Kromě 

neutrofilních granulocytů je pravidelným nálezem v periferní krvi zvýšený počet také 

bazofilních a eozinofilních granulocytů a jejich nezralých forem. V chronické fázi 

onemocnění blasty nepřesahují 10 %. Ve fázi blastické krize je blastů víc jak 20 % (dle 

WHO) nebo nad 30 % (dle ELN). V 50 % případů je na začátku onemocnění přítomna 

trombocytóza v rozmezí 400 - 1000x10
9
/l. Ojediněle přesahuje hodnoty 2000x10

9
/l. 

Erytrocyty mohou být snížené, nebo zvýšené. V některých případech může jít o 

normochromní normocytární anémii (Demitrovičová, 2012).  

 

Chronická fáze (CP) 

  

  

 Bazofi lů ≤ 20 % v PK 

 9
/l 

Akcelerovaná fáze (AP) 

 – 29 % v KD nebo PK 

 Blastů + promyelocytů > 30 % v KD nebo PK 

 Bazofi lů > 20 % v PK 

  trombocytopenie (<100 x 10
9
/l) nezpůsobená léčbou 

Blastický zvrat (BC) 

 Blastů ≥ 30 % v KD nebo PK 

  

 

Tab. 1. Definice klinických fází CML dle The European Leukemia Net (ELN) 

 

2. Cytologické vyšetření kostní dřeně 

 

Ke stanovení diagnózy CML, je důležité cytologické vyšetření aspirátu kostní 

dřeně (Demitrovičová, 2012). Aspirát se získává po lokálním znecitlivění sternální 

punkcí z hrudní kosti speciální jehlou. Získaný aspirát kostní dřeně je rozetřen na 

sklíčko a hodnocen mikroskopicky podobně jako nátěry periferní krve (Žáčková, 2012). 

Charakteristickým cytologickým nálezem je zmnožení všech buněk bílé krevní řady a 
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hypercelulární kostní dřeň (Adam, 2008). Erytropoéza je redukována na úkor 

hyperplazie granulocytů a zvýšené megakaryopoézy. Poměr myeloidní a erytroidní 

krevní řady je vyšší jak 10:1, obvykle 25:1 (Demitrovičová, 2012). Podobně jako v 

nátěru periferní krve, jsou i v kostní dřeni přítomny granulocyty všech stupňů zralosti 

včetně zmnožených eozinofilních a bazofilních granulocytů. Podíl blastů se zvyšuje 

s pokročilostí choroby. Posun doleva se zmnožením blastů a promyelocytů značí 

akceleraci onemocnění. V blastické krizi je krvetvorba ve dřeni nahrazena blastovou 

infiltrací podobně jako při akutní leukémii. Asi v 70 % případů se jedná o 

myeloblastovou fázi CML, asi u 30 % jde o B-lymfoblastový zvrat. T-lymfoblastový 

zvrat nebo kombinace obou typů blastů se vyskytuje jen zřídka (Žáčková, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Cytologický nález zmnožení leukemických buněk v kostní dření u chronické fáze 

CML 

(Převzato z: http://www.omnimedicalsearch.com/conditions-diseases/images/CML-Leukemia.JPG) 

 

3. Histologické vyšetření kostní dřeně trepanobiopsíí 

 

Trepanobiopsií se kostní dřeň získává z pánevní kosti po lokálním znecitlivění 

speciální jehlou. Odběr umožňuje jak nasátí kostní dřeně tak i odběr části tkáně kostní 

dřeně v podobě válečku, který je poslán na histologické vyšetření (Žáčková, 2012). 

Trepanobiopsie není povinné diagnostické vyšetření u CML. Indikuje se v  klinicky 
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hraničních případech v rámci diferenciální diagnostiky. Pomocí trepanobiopsie je 

možné posoudit stupeň fibrózy kostní dřeně.  

Histologický nález je podobný jako u cytologického vyšetření kostní dřeně. 

Kostní dřeň je hypercelulární, nápadné je disproporcionálně zmnožená granulopoéza na 

úkor erytropoézy, která je redukována. Zvýšená megakaryopoéza bývá provázena 

výraznější fibrózou kostní dřeně. Nadměrná přítomnost retikulínu a kolagenových 

vláken je spojována s pokročilostí onemocnění a má negativní prognostický význam 

(Demitrovičová, 2012) 

 

4. Imunofenotypizace buněk periferní krve a kostní dřeně 

 

K určení původu blastických buněk se v minulosti používaly cytochemické 

metody. V současné době je využívaná imunofenotypizace buněk podobně jako u 

akutních leukémií. Myeloblasty exprimují na svém povrchu znaky CD34+, HLA DR+, 

CD 33+, CD38+, myeloperoxidázu a často jeden nebo více lymfoidních znaků (CD7+). 

B-lymfoblasty nesou pozitivitu CD10+, CD19+, CD34+, TdT, T-lymfoblasty CD3+, 

CyCD3+,CD7+. Pro megakaryocytární řadu je typická pozitivita CD61 a CD41 

(Demitrovičová, 2012).  

 

2.1.5.3 Cytogenetické a molekulárně biologické vyšetření 

 

Důkaz Philadelphského chromozomu nebo důkaz fúzního genu BCR/ABL 

v periferní krvi nebo v aspirátu kostní dřeně je nejdůležitější vyšetření pro potvrzení 

diagnózy chronické myeloidní leukémie. Genetické vyšetření CML je realizováno 

pomocí kombinací 3 metod:  

 metoda klasické cytogenetiky 

 metoda molekulové cytogenetiky FISH 

 metoda molekulární genetiky pomocí PCR (Demitrovičová, 2012) 
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1. Cytogenetické vyšetření 

 

 Klasická cytogenetická analýza tzv. karyotypizace má i přes svou náročnost 

stěžejní postavení v diagnostice i dalším monitorováním pacientů s chronickou 

myeloidní leukémií (Žáčková, 2012). U 95 % pacientů s CML odhalí Philadelphský 

chromozóm. Kromě potvrzení diagnózy CML může tato analýza zjistit také přídavné 

chromozomální abnormality, které jsou považovány za znak progrese onemocnění, a 

které mohou poukázat na možnost přechodu choroby do akcelerované nebo blastické 

fáze. Mezi nejčastější chromozomální aberace u CML patří trizomie chromozómu 8, 

duplikace Ph chromozómu, trizomie chromozómu 19, chybění chromozomu Y u mužů, 

trizomie chromozómu 21 nebo monozomie chromozómu 7 (Demitrovičová, 2012). 

 Cytogenetická analýza je založena na technikách pruhování chromosomů. 

Mezi nejpoužívanější metody patří Q-, R-, C- a G-pruhování. Standardní metodou pro 

stanovení Ph chromozómu u pacientů s CML je G-pruhování. K cytogenetickému 

vyšetření se používají vzorky kostní dřeně kultivované 24 hodin v kultivačním médiu 

obsahujícím růstové faktory. K vyšetření je důležité, aby buňky byly ve fázi buněčného 

dělení (metafázi). Po kultivaci jsou buňky obarveny Wrightovým barvivem a metafáze 

jsou hodnocené ve světelném mikroskopu nebo pomocí počítačové analýzy obrazu. 

K získání relevantního výsledku je nezbytné, aby bylo zhodnoceno nejméně 20 metafází 

(Demitrovičová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Karyotyp pacienta s chronickou myeloidní leukémií a přídatnými 

chromozomálními aberacemi (G-pruhování) 

(Převzato z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1092913406001602) 
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2. Molekulárně cytogenetická analýza FISH 

 

K molekulárně cytogenetickým metodám patří metoda fluorescenční in situ 

hybridizace - FISH. Jedná se o poměrně novou metodu, která se ukázala jako velice 

užitečný diagnostický nástroj u myeloproliferativních onemocnění (Ferrajoli, 1996). 

Tato metoda má ve srovnání s klasickou cytogenetikou vyšší citlivost a umožňuje 

překonat některé její nedostatky, jako je nedostatečný počet metafází nebo špatně 

hodnotitelná morfologie chromozómů. Metoda FISH dokáže zachytit i ty buňky nesoucí 

Philadelphský chromozóm, které by klasická cytogenetická analýza nezachytila. U této 

metody se posuzuje více buněk (200-300), které navíc nemusejí být v cyklu buněčného 

dělení a analýzu je možné provést i z buněk periferní krve. 

Principem metody FISH je použití speciálních sond značených fluorescenčními 

barvivy, které se přímo vážou na specifická místa na chromozómech. V případě 

podezření na chronickou myeloidní leukémii se používají sondy cílené na geny BCR a 

ABL fluoreskující červeně a zeleně. Pokud je přítomen patologický fúzní gen 

BCR/ABL, dojde k hybridizaci fluorescenčních signálů, což se projeví žlutým 

zbarvením místa fúze. Hodnocení FISH se provádí ve fluorescenčním mikroskopu a 

výsledek vyšetření se udává v % BCR/ABL pozitivních jader či buněk (Žáčková, 2012, 

Demitrovičová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Průkaz fúzního genu BCR/ABL metodou FISH v mitóze (A) a v jádře v interfázi 

(B) 

(Převzato z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/cytogeneticke-vysetreni-u-

hematologickych-malignit-145043) 

A 
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FISH se rutinně používá na monitorování cytogenetické odpovědi až do 

dosáhnutí kompletní cytogenetické remise (FISH BCR/ABL negativní). Podle počtu Ph 

pozitivních metafází hodnocených metodou klasické cytogenetiky nebo podle počtu 

BCR/ABL pozitivních interfází (%) rozlišujeme kompletní, parciální, malou, minimální 

a žádnou cytogenetickou odpověď. Kompletní a parciální odpověď bývají slučovány a 

označovány pod pojmem velká cytogenetická odpověď (tabulka č. 2) (Demitrovičová, 

2012). 

 

Cytogenetická odpověď % Ph pozitivních buněk 

Velká 
Kompletní 0% 

Parciální 1 – 35 % 

Malá 36 – 65 % 

Minimální 66 – 95 % 

Žádná 96 – 100 % 

 

Tab. 2. Klasifikace cytogenetické odpovědi při léčbě inhibitory tyrozinkináz 

 

3. Molekulárně biologické vyšetření pomocí PCR 

 

Molekulárně biologické metody se používají v diagnostice onemocnění a 

v monitorování odpovědi na podávanou léčbu (Frazer, 2007). Fúzní gen BCR/ABL lze 

detekovat citlivější metodou stanovení, patřící mezi molekulárně biologické metody, a 

sice metodou polymerázové řetězové reakce – PCR. Jedná se o vysoce specializované 

vyšetření, které umožňuje mnohonásobnou amplifikaci vybraného úseku molekulové 

DNA nesoucí genetickou informaci a jeho následnou detekci. Pomocí kvantitativní 

polymerázové řetězové reakce v reálném čase (RT-Q-PCR) nebo nested PCR je možné 

sledovat počet transkriptů a minimální reziduální chorobu u pacientů, kteří dosáhli 

kompletní cytogenetické odpovědi (Žáčková, 2012, Demitrovičová, 2012). 

Kvantitativní PCR analýza umožňuje detekovat 1 leukemickou buňku z 10
4
 – 10

5
 buněk 

a nested PCR 1 nádorovou buňku z 10
6
  buněk normálních (Frazer, 2007). 
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2.1.6 Léčba 
 

Hlavním cílem léčby chronické myeloidní leukémie je zabránění progrese 

onemocnění do pokročilejších stádií. Zpočátku také zmírnění obtěžujících symptomů u 

rozvinutého onemocnění, normalizace krevního obrazu a velikosti sleziny (Deininger, 

2003, Žáčková, 2012).  

K vyhodnocení odpovědi na léčbu u CML se používají 3 hlavní kritéria. První je 

kompletní hematologická odpověď, charakterizována normální krevním obrazem a 

nezvětšenou slezinou. Druhým kritériem je kompletní cytogenetická odpověď (CCyR), 

definovaná prokázanou nepřítomnosti Philadelphského chromozomu v kostní dřeni 

pomocí cytogenetické analýzy a posledním kritériem je velká molekulární odpověď 

(MMR), která je charakterizována poklesem pozitivních BCR/ABL leukemických 

buněk na méně než 0,1 % pomocí kvantitativního PCR vyšetření (Dulucq, 2010). 

V neposlední řadě je léčebným cílem prodloužení doby přežití a kvalitní a 

plnohodnotný život pacienta (Deininger, 2003, Žáčková, 2012). 

 

2.1.6.1 Historie léčby chronické myeloidní leukémie 

 

První zmínka o chronické myeloidní leukémii je datována do roku 1845, kdy 

byla choroba popsána, nezávisle na sobě, dvěma patology. Zpočátku nebyla leukémie 

vůbec léčena a nemocní pacienti přežívali v průměru 32 měsíců od projevu prvních 

příznaků onemocnění a 20 měsíců od stanovení diagnózy (Žáčková, 2012). První 

pokusy o léčbu byly uskutečněny v roce 1865, kdy se podařilo pacientovi s chronickou 

myeloidní leukémií snížit počet leukocytů Fowlerovým roztokem obsahujícím arzen 

(Voglová, 2010). 

Na počátku 20. století, byla do léčby chronické myeloidní leukémie zavedena 

terapie ionizujícím zářením. Ozáření sleziny sice vedlo k jejímu zmenšení a k částečné 

úlevě pacienta, ovšem ani tato metoda nebyla dokonalá a nevedla k prodloužení života 

pacientů. Ve druhé polovině 20. století byla radioterapie sleziny nahrazena perorálním 

cytostatikem busulfanem, který ulevil pacientům od obtíží a prodloužil medián přežití 

na 35 - 47 měsíců. Z důvodu podezření na jeho toxicitu a závažné vedlejší účinky byl 

busulfan o několik let později nahrazen hydroxyureou, která byla pacienty lépe snášena 

a která prodloužila přežití pacientů na 48 - 69 měsíců (Žáčková, 2012). Začátkem 80. let 



25 

 

20. století byl do terapie chronické myeloidní leukémie zaveden interferon alfa. Na 

rozdíl od předchozích léčebných preparátů dokázal interferon alfa navodit kromě 

hematologické odpovědi také kompletní cytogenetickou odpověď až u třetiny pacientů 

(Deininger, 2003).  

V roce 1974 byla provedena úspěšná autologní transplantace kostní dřeně. 

Následovala transplantace buněk periferní krve a v roce 1979 se uskutečnila alogenní 

transplantace kostní dřeně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií. Převratnou 

změnu v léčbě chronické myeloidní leukémie přinesly v roce 1998 specifické inhibitory 

patologické tyrozinkinázy s názvem Imatinib mesylát nebo také STI57 (Voglová, 2010). 

 

2.1.6.2 Chemoterapie 

 

U chemoterapie je hlavním cílem destruovat leukemické buňky pomocí 

cytostatik. V současnosti již chemoterapie není standardní volbou léčby u chronické 

myeloidní leukémie. Indikuje se pouze v případě, kdy pacient z jakéhokoli důvodu 

nemůže brát tyrozinkinázové inhibitory. 

 

BUSULFAN: Jedná se o perorální cytostatikum ze skupiny alkylačních 

preparátů (firemní název Myleran, Mylecytan) Tento derivát kyseliny sulfonové byl 

v 50. letech minulého století nejpoužívanějším lékem v terapii chronické myeloidní 

leukémie (MedlinePlus, 2013). Busulfan přispěl nejenom ke zlepšení kvality života 

pacientů, ale také i k jeho prodloužení. V současné době je již málo používán vzhledem 

ke svým závažným nežádoucím účinkům, jako je útlum krvetvorby, poruchy funkce 

gastrointestinálního traktu, plicní toxicita nebo poškození nadledvinek (Žáčková, 2012). 

 

HYDROXYUREA: Je perorální cytostatikum, které se používá ke snížení počtu 

leukocytů a/nebo trombocytů zejména v začátcích terapie chronické myeloidní 

leukémie. Jedná se o analog močoviny, inhibující syntézu DNA v buněčném cyklu. 

Hydroxyurea je pacienty poměrně dobře snášena a její účinek nastupuje relativně 

rychle. Působí zejména na zralejší formy leukocytů v chronické fázi onemocnění. Ve 

fázi akcelerace klesá její účinnost a ve fázi blastického zvratu je prakticky bez účinku. 

Hydroxyurea neovlivňuje molekulární podstatu CML, pouze redukuje přebytek 
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leukocytů. Z nežádoucích účinků se mohou objevit nevolnost, bolesti hlavy, kožní 

problémy nebo trávicí potíže (Žáčková, 2012). 

 

2.1.6.3 Imunoterapie 

 

INTERFERON ALFA: Je buněčný glykoprotein s antiproliferačním, 

antivirovým a imunomodulačním účinkem. Je produkován různými typy buněk jako 

odpověď na virovou infekci. Interferon alfa používaný k léčbě chronické myeloidní 

leukémie je vyroben rekombinantní technikou z lidských leukocytů. Tento interferon 

působí mnohostrannými účinky na imunitní systém. Moduluje produkci 

imunoglobulinů, zvyšuje aktivitu cytotoxických T-lymfocytů, monocytů/makrofágů a 

NK buněk (Guilhot, 2009).  

Přesný mechanismus působení interferonu alfa u chronické myeloidní leukémie 

není dosud znám. Před objevem tyrozinkinázových inhibitorů byl rekombinantní 

interferon alfa standardně používán k léčbě chronické fáze chronické myeloidní 

leukémie (Hehlmann, 2007). Jeho zavedení indukovalo u pacientů cytogenetickou 

odpověď a výrazně zvyšovalo medián přežití u pacientů. Lepší cytogenetickou odpověď 

poskytoval interferon alfa v kombinaci s cytostatikem cytarabinem (Cotta, 2007).  

U mladých pacientů, s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií 

v chronické fázi, byla v léčbě doporučena alogenní transplantace kmenových buněk, 

pokud se našel vhodný dárce. V ostatních případech byl interferon alfa používán jako 

vhodná a přijatelná alternativní terapie (Goldman, 2009). Díky svému neteratogennímu 

účinku na rozdíl od jiných preparátů je lékem volby u žen v graviditě (Žáčková, 2012). 

 
2.1.6.4 Alogenní transplantace hematopoetických buněk 

 

Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk představuje vysoce 

účinnou terapie u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (Champlin, 2011). Tato 

metoda je v léčbě CML používaná od roku 1970 (Frazer, 2007). V éře 

tyrozinkinázových inhibitorů představuje jedinou ověřenou a spolehlivou metodu, 

pomocí které lze onemocnění vyléčit (Champlin, 2011). O výsledku transplantace 

rozhoduje celá řada faktorů, mezi něž patří věk příjemce, stupeň shody příjemce a dárce 
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(HLA shoda), fáze onemocnění, interval od stanovení diagnózy a celkový stav příjemce 

(Rohoň, 2008). 

 Léčebný účinek alogenní transplantace hematopoetických buněk je navozen díky 

imunitní odpovědi štěpu namířenému proti leukemickým buňkám příjemce (Graft 

Versus Leukemia, GVL). Efekt zprostředkovávají dárcovské T-lymfocyty, které 

destruují zhoubné leukemické buňky hostitele (Champlin, 2011). Zahraniční klinická 

studie potvrdila u 50 % pacientů, kteří podstoupili alogenní transplantaci v chronické 

fázi onemocnění, pětileté přežití po vyléčení. Pokročilejší studie ukazují zvýšení 

mediánu přežití na 10 až 15 let (Hehlmann, 2007).  

Alogenní transplantace hematopoetických buněk je však zatížena vysokým 

rizikem komplikací, které mohou být velmi závažné až život ohrožující. Jednou z nich 

je reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus Host Disease, GvHD) v důsledku imunitního 

působení T-lymfocytům přítomných ve štěpu proti neznámým antigenům příjemce. 

Avšak nejobávanější komplikací transplantační léčby je opětovný návrat (relaps) 

onemocnění (Žáčková, 2012).  

Relativně vysoká mortalita a morbidita spojená s výkonem ve srovnání 

s vysokou účinností, odsunula alogenní transplantaci hematopoetických buněk z první 

linie léčby jak u dospělých, tak u dětí. V současnosti se transplantace indikuje ve 

výjimečných případech po zvážení prognózy onemocnění a rizik spojených s výkonem 

(Voglová, 2010). 

 

2.1.6.5 Terapie na molekulární úrovni 

 

Poznáním podstaty chronické myeloidní leukémie na molekulární úrovni, došlo 

k vývoji molekulárně cílených léků tzv. tyrozinkinázových inhibitorů (TKI), jejichž 

prototypem se stal Imatinib mesylát (Glivec®). Později došlo k vývoji dalších inhibitorů 

s názvem Nilotinib, Dasatinib a dalších (CELL). 

Tyrozinkinázové inhibitory blokují navázání molekuly ATP na BCR/ABL 

patologickou tyrozinkinázu, čímž dochází k inhibici aktivity enzymu (O´dwyer, 2000) 

ATP je dodavatelem fosfátu, který BCR/ABL tyrozinkináza váže na další výkonné 

bílkoviny oblasti tyrozinových zbytků. Výsledkem je potom nekontrolovatelné množení 

buněk, jejich prodloužené přežívání a vymknutí se kontrole (Žáčková, 2012). 

Inhibovaná tyrozinkináza ztrácí schopnost fosforylovat svůj substrát, a tím dochází 
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k potlačení maligního buněčného klonu, jehož proliferace je na činnosti tyrozinkinázy 

závislá (O´dwyer, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Mechanismus působení tyrozinkinázových inhibitorů 

(Převzato z: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Imunologie/Cilena-lecba-v-onkologii/8-17-

aZ.magarticle.aspx) 

 

2.1.7 Imatinib mesylát 

 

Imatinib mesylát (STI571, Glivec®, Gleevec®): Byl poprvé představen v roce 

1998 a v roce 2001 uveden na trh firmou Novartis Pharmaceutical (Melo, 2008, 

Hochhaus, 2004). Jedná se o specificky cílenou molekulu inhibující patologickou 

tyrozinkinázu, která hraje zásadní roli ve vzniku nádorového onemocnění (Krystal, 

2004). Imatinib mesylát je v současné době první volbou léčby chronické myeloidní 

leukémie (Devetten, 2010). Jako jediný přípravek je účinný ve všech fázích 

onemocnění, ovšem nejlepší výsledky jsou dosahovány u pacientů v chronické fázi 

onemocnění (Hochhaus, 2004).  

Imatinib mesylát byl původně navržen jako inhibitor BCR/ABL tyrozinkinázy, 

ale potlačuje také tyrozinkinázy PDGFR, c-kit, c-Abl. Využití může mít u jiných 

onemocnění s tyrozinkinásovou aktivitou. Působí například u gastrointestinálního 

stromálního tumoru, u kterého dochází k nadměrné expresi c-kit receptoru 

s tyrozinkinázovou aktivitou a právě jeho hyperaktivita je inhibována Imatinib 

mesylátem (Gandalovičová, 2001). 
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V chronické fázi onemocnění navozuje monoterapie Imatinib mesylátem 

kompletní hematologickou odpověď u více než 90 % pacientů a velkou cytogenetickou 

odpověď u více jak 40 % nemocných. V případě léčby CML ve fázi akcelerace a 

blastického zvratu jsou výsledky terapie Imatinib mesylátem v monoterapii podstatně 

horší, ale i tak dávají nemocným velkou šanci na zlepšení jejich zdravotního stavu. 

Kompletní hematologická odpověď není u pacientů v pokročilejších stádiích 

onemocnění častá, ale i přesto dochází u více než 60 % nemocných ve fázi akcelerace a 

25 % nemocných ve fázi blastického zvratu, ke zlepšení parametrů krevního obrazu 

(Vorlíček, 2005, Goldman, 2009). Terapie Imatinib mesylátem je poměrně dobře 

snášena. Na rozdíl od terapie interferonem alfa nebo cytostatiky má minimální 

nežádoucí účinky (Arora, 2005). 

U některých pacientů se při dlouhodobém podávání Imatinib mesylátu může 

vyvinout rezistence na léčbu, která je definovaná jako ztráta hematologické nebo velké 

cytogenetické odpovědi, přechod do pokročilejší fáze CML, případně úmrtí (Voglová, 

2010). Nejběžnějším molekulárním mechanismem snižování citlivosti a vznikem 

rezistence je mutace kinázové domény BCR/ABL (Arora, 2005). Rezistence na Imatinib 

mesylát se dělí v závislosti na čase nástupu na primární a sekundární rezistenci. O 

primární rezistenci mluvíme tehdy, pokud je po zahájení léčby Imatinib mesylátem 

zaznamenaná žádná léčebná odpověď. Sekundární rezistence se vyvíjí po předchozí 

léčebné odpovědi. V případě selhání léčby Imatinib mesylátem se k terapii používají 

tyrozinkinázové inhibitory 2. generace Nilotinib, Dasatinib nebo Bosutinib (Hochhaus, 

2004). 

 

2.1.7.1 Farmakokinetika a farmakogenetika Imatinib mesylátu 

 

Standardní dávka Imatinib mesylátu podávána dospělým pacientům v chronické 

fázi je 400 mg/den, zatímco u akcelerované a blastické fáze se doporučuje dávka 600 

mg/den. Při nedostatečném účinku je možné dávku navýšit až na 800 mg/den 

podávanou 2x denně po 400 mg. U pediatrických pacientů s Ph pozitivní leukémií je 

dávkování stanoveno podle tělesného povrchu. Denní doporučená dávka u dětí je 340 

mg/m
2
, přičemž by neměla být překročena celková dávka 800 mg (Petain, 2008, 

Novartis, 2001).  
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Imatinib mesylát podaný perorálně je během 1 - 2 hodin, nezávisle na příjmu 

potravy, kompletně absorbován v gastrointestinálním traktu s biologickou dostupností 

vyšší než 90 %. Maximální koncentrace léku je v plazmě dosaženo za 2 – 4 hodin po 

podání a jeho biologický poločas eliminace je přibližně 18 hodin. Z 95 % je Imatinib 

mesylát v plazmě vázán na plazmatické bílkoviny, zejména na albumin a alfa1 – kyselý 

glykoprotein (AGP) a je metabolizován v játrech, jaterními izoenzymy cytochromu 

P450, především cytochromem CYP3A4 na aktivní metabolit CGP74588. V menší míře 

se na biotransformaci podílí také CYP3A5 a CYP2D6. Hlavní cestou jeho exkrece je 

stolice (68%) a moč (13%) (Valent, 2007). 

 

Imatinib mesylát je substrátem pro rodinu ABC – transportních membránových 

proteinů obsahujících ATP vazebnou doménou, které hrají důležitou úlohu v ochraně 

buněk před toxickými sloučeninami a metabolity. Tyto transportní proteiny jsou 

schopny aktivně přenášet a odstraňovat chemické látky z intracelulárního do 

extracelulárního prostoru přes membránu za spotřeby ATP. Jedná se o tzv. efluxní 

transportéry. Mezi hlavní a nejdůležitější transportní proteiny této rodiny patří P-

glykoprotein kódovaný genem ABCB1  a breast cancer resistant protein (BCRP) 

kódovaný ABCG2 genem. Nadměrná exprese těchto transportních proteinů souvisí se 

vznikem mnohonásobné rezistence buněk na protinádorová chemoterapeutika (Petain, 

2008, Crossman, 2005).  

 Vychytávání Imatinib mesylátu do cílových hemopoetických buněk je závislé na 

lidském organickém kationickém transportéru hOCT- 1. Tento protein je kódován 

SLC22A1 genem a je členem superrodiny SLC – transportérů, které dopravují 

endogenní a exogenní substráty, léky a xenobiotika přes plazmatickou membránu 

v obou směrech (White, 2007).  

V genu OCT-1 genu existuje mnoho polymorfismů. O některých je známo, že 

ovlivňují funkci nebo substrátovou specifitu. U některých CML pacientů s nízkou 

aktivitou hOCT 1 proteinu se v klinických studiích ukázala nižší pravděpodobnost 

dosažení velké molekulární odpovědi než u pacientů s vyšší aktivitou hOCT 1, kteří 

navíc vykazovali vyšší pravděpodobnost dosažení také kompletní cytogenetické 

odpovědi a delšího přežití (Dulucq, 2010). 
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Odpověď na léčbu Imatinib mesylátem může být ovlivněna řadou faktorů, jako 

například fází, ve které se onemocnění nachází či farmakokinetikou preparátu. Aktuální 

studie však poukazují na to, že jednonukleotidové polymorfismy (SNP) genů 

asociovaných s transportem Imatinib mesylátu či s jeho metabolismem, tedy genů 

ABCB1, ABCG2, SLC22A1, CYP3A4 a CYP3A5, mohou mít potencionální vliv na 

patologickou expresi odpovídající bílkoviny. Změněné funkce těchto bílkovin pak 

mohou ovlivňovat odpověď na terapii Imatinib mesylátem a být příčinou vzniku 

rezistence (Kim, 2009). 

 

2.1.8 Tyrozinkinázové inhibitory 2. generace 

 
DASATINIB (BMS – 354825, Sprycel®): Patří do 2. generace 

tyrozinkinázových inhibitorů. Jeho chemická struktura je zcela odlišná od Imatinib 

mesylátu. Jde o derivát aminopyrimidinu. Dasatinib byl schválen v červnu roku 2006 

úřadem pro kontrolu léčiv a potravin (FDA) k léčbě dospělých pacientů s chronickou 

myeloidní leukémií v chronické a akcelerované fázi (Deremer, 2008). 

Jedná se o duální inhibitor BCR/ABL a Src kinázy (Rohoň, 2008). Původně byl 

vyvinut pouze jako inhibitor Src kináz, tyrozinkináz, které se účastní přenosu signálu 

v buňce, ale ukázalo se, že velmi účinně tlumí i BCR/ABL tyrozinkinázu (Žáčková, 

2012). Jeho účinnost je asi 325x větší v inhibici BCR/ABL kinázy než u Imatinib 

mesylátu (Voglová, 2010). Působí proti většině mutantních forem BCR/ABL s výjimkou 

mutace T315I. Dasatinib rovněž inhibuje c-kit a receptor pro růstový faktor odvozený z 

destiček (PDGFR) (Cortes, 2010). Na rozdíl od Imatinib mesylátu a Nilotinibu je 

schopen se vázat jak k aktivní tak neaktivní konformaci ABL/BCR (Rohoň, 2008). 

Metabolismus Dasatinibu probíhá především v játrech. Za vznik aktivních 

metabolitů léku je zodpovědný zejména jaterní enzym CYP3A4 (Wong, 2009). 

Po selhání Imatinib mesylátu navodí léčba Dasatinibem kompletní 

cytogenetickou remisi přibližně u 50 % pacientů a dosahuje 81% míry dvouletého 

přežití bez známek progrese onemocnění (Cortes, 2010). 

 

NILOTINIB (AMN107, Tasigna®): Patří také do 2. generace 

tyrozinkinázových inhibitorů. Chemicky se jedná o aminopyrimidinový derivát 

strukturálně podobný Imatinib mesylátu (Rohoň, 2008). Nilotinib je selektivní inhibitor 
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BCR/ABL, c-Kit a PDGFR kináz se silnější vazbou k povrchu BCR/ABL proteinu 

(Voglová, 2010). Jeho účinnost je v porovnání s Imatinib mesylátem asi 25x větší. Na 

rozdíl od Imatinib mesylátu je účinný u velkého množství bodových mutací s výjimkou 

Y253H, E255V a T315I (Rohoň, 2008). Nilotinib je kompetitivní inhibitor cytochromu 

P450 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2D6 (Deremer, 2008). 

Nilotinib byl schválen USFDA (US Food and Drug Administration) v  říjnu roku 

2007 pro léčbu chronické myeloidní leukémie v chronické fázi, v akcelerované fázi a u 

pacientů netolerujících nebo rezistentních na předchozí léčbu Imatinib mesylátem 

(Deremer, 2008). 

Fáze I klinické studie v léčbě Nilotinibem prokázala u pacientů rezistentních na 

terapii Imatinib mesylátem kompletní hematologickou odpověď u 92 % pacientů 

v chronické fázi, 75 % v akcelerované fázi a 39 % ve fázi blastického zvratu. 

Cytogenetická odpověď byla prokázána u 35 % pacientů ve fázi chronické, 55% ve fázi 

akcelerace a 27 % ve fázi blastického zvratu (Frazer, 2007). 

 
BOSUTINIB (SKI – 606, Wyeth): Patří společně s Nilotonibem a Dasatinibem 

do 2. generace tyrozinkinázových inhibitorů. Chemicky je Bosutinib syntetický 

chinolinový derivát, duální inhibitor BCR/ABL kinázy a současně i Src kinázy. Podobně 

jako Dasatinib má široké spektrum klinických aplikací a testuje se v léčbě solidních 

nádorů. Rovněž Bosutinib není účinný při mutaci T315I. 

 V současné době probíhají klinické studie s cílem ověřit jeho bezpečnost a 

účinnost léčby u pacientů rezistentních na Imatinib mesylát. Bosutinib není sice novou 

modalitou v léčbě chronické myeloidní leukémie, ale profil jeho nežádoucích účinků je 

v porovnání s ostatními tyrozinkinázovými inhibitory 2. generace přijatelnější. Preparát 

je zatím dostupný pouze v rámci klinických studií (Rohoň, 2008). 
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2.2 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

 

Polymerázová řetězová reakce neboli PCR je laboratorní enzymatická metoda, 

která byla vyvinuta v roce 1983 v laboratořích Cetus Corporation v Kalifornii v rámci 

řešení exponencionální amplifikace oligonukleotidů v tzv. beta – globinovém programu 

(Pavlík, 1999). Jejím objevitelem byl americký biochemik Kary Banks Mullis, který za 

tento objev získal v roce 1993 Nobelovu cenu za chemii (Ma, 2006). 

Polymerázová řetězová reakce umožňuje enzymatickou exponencionální 

amplifikaci jednoho nebo více specifických úseků DNA in vitro, které jsou následně 

podrobeny další analýze. Výsledkem amplifikace je obrovský počet kopií původní 

sekvence DNA. Přístroj, ve kterém dochází k realizaci amplifikace vybrané 

nukleotidové sekvence, se nazývá termocyklér. Jedná se o rychlou a velmi citlivou 

metodu, která umožňuje detekovat a jedinou molekulu DNA ve vzorku (Pavlík, 1999).  

 

2.2.1 Průběh PCR 

 

Polymerázová řetězová reakce sestává z několika kroků. Tyto kroky se cyklicky 

opakují.  

V prvním kroku dochází k tepelné denaturaci izolované molekuly DNA ve 

vzorku. Vzorek se postupně zahřívá nad teplotu 90°C. Při takto vysoké teplotě jsou 

rozvolňovány vodíkové můstky, které spojují purinové a pyrimidinové baze vzájemně 

komplementárních nukleotidů, čímž jsou od sebe jednotlivé řetězce DNA oddělovány. 

Výsledkem je jednořetězcová DNA (ssDNA), která slouží jak templát pro syntézu 

nového řetězce v dalších cyklech.  

Druhý krok reakce začíná nasednutím (annealing) tzv. primerů na 

komplementární sekvenci templátového řetězce. Primery jsou krátké syntetické 

oligonukleotidy o délce 20 – 30 nukloetidů. Syntéza nového řetězce začíná od jejich 3´ 

konce. Annealing primerů probíhá při teplotě kolem 60°C (optimální teplota se liší 

podle délky a sekvence primerů).  

V posledním kroku je na templátový řetězec DNA v místě nasednutí primerů, 

napojen enzym, tzv. DNA polymeráza, která zajišťuje připojování volných nukleotidů 

ve směsi podle komplementarity bazí. K samotné syntéze DNA dochází ve směru od 5´ 

konce ke 3´ konci. Optimální teplota pro elongaci je 72°C. Výsledkem procesu je nově 
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vzniklý úsek dvouřetězcové DNA (dsDNA), tzv. amplikon. Jelikož dochází 

k amplifikaci obou řetězců templátové DNA, vzniknou v průběhu jednoho cyklu z jedné 

molekuly dsDNA 2 amplikony. Nově vznikající amplikony slouží vždy v dalším cyklu 

jako templát pro syntézu dalších nových řetězců. 

V každém dalším cyklu se počet amplikonů zdvojnásobuje. Z jedné molekuly 

dsDNA, která vstoupí do reakce, vznikne během 30 cyklů až 1 073 741 824 amplikonů. 

Počet amplikonů vyjadřuje následující vzorec:  

 

Počet molekul = 2
n 

(n = počet cyklů) 

 

Ve skutečnosti je však tento počet nižší v důsledku chyb, ke kterým může 

v průběhu cyklu docházet (Pavlík, 1999). 

 

2.2.2 Reakční směs PCR 
 

Reakční směs pro provedení PCR obsahuje primery, volné nukleotidy ve formě 

trifosfátů (dATP, dTTP, dGTP a dCTP), pufr obsahující Mg
2+

 ionty pro správnou 

aktivitu enzymu, templátovou DNA, vodu zbavenou nečistot a iontů a DNA 

termostabilní polymerázu, (např. Taq polymerázu, izolovanou z termofilní bakterie 

Thermus aquaticus), která je schopna aktivity i při vysokých teplotách nad 90°C 

(Pavlík, 1999).  

 

2.2.3 Modifikace PCR 

 
2.2.3.1 Nested PCR 

 

U nested PCR probíhá amplifikace ve dvou fázích. V první fázi je pomocí jedné 

dvojice primerů amplifikována delší sekvence molekuly DNA. Získané amplikony jsou 

následně přeneseny do jiné amplifikační zkumavky obsahující druhou dvojici primerů, 

které jsou specifické k vnitřnímu úseku amplikonů. V 15 – 30 amplifikačních cyklech je 

tedy namnožena kratší vnitřní sekvence amplikonů. Detekce produktu se po skončení 

amplifikace provádí pomocí gelové elektroforézy. Díky dvěma dvojicím primerů má 

tato metoda vysokou specifitu a výtěžnost (Pavlík, 1999).  
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2.2.3.2 PCR v reálném čase 

 

PCR v reálném čase je moderní metoda molekulární biologie, která umožňuje 

citlivou, rychlou a spolehlivou detekci a kvantifikaci specifického úseku DNA nebo 

RNA. Kromě kvantifikace se metoda také uplatňuje v klinické diagnostice při 

genotypizační analýze (detekce SNP). 

. 

Kvantitativní PCR v reálném čase 

 

Metoda je založena na monitorování průběhu polymerázové řetězové reakce 

(PCR) přímo během reakce pomocí fluorescenčních sond nebo fluorescenčních barviv, 

která detekují množství PCR produktu zvýšením své fluorescenční aktivity v průběhu 

reakce. Výhodou této metody oproti klasické PCR je možnost přesného stanovení 

výchozího počtu kopií požadované templátové sekvence DNA. Během každého cyklu 

PCR je měřena fluorescence a její intenzita je úměrná množství amplifikátu přítomného 

v reakční směsi. Vyhodnocení dat, tedy kvantifikace, se provádí prostřednictvím 

analýzy amplifikačních křivek, které vznikají vynesením naměřené intenzity 

fluorescence na osu y a pořadového čísla příslušného cyklu na osu x (Generi Biotech). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 9. Amplifikační křivka 

(Převzato z: http://www.generi-biotech.com/real-time-pcr-sondy-kvantitativni-real-time-pcr/) 
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Fluorescenční sondy  

 

Fluorescenční sondy jsou oligonukleotidy, které mohou být značeny reportery 

(barvivy), lišící se účinnou vlnovou délkou dopadajícího excitujícího světla a vlnovou 

délkou světla emitovaného. Sondy jsou aktivovány amplifikací DNA, která je k nim 

komplementární. Na rozdíl od fluorescenčních barviv, oligonukleotidové sondy detekují 

pouze specifický produkt PCR amplifikace, a proto zajišťují vysokou specifitu metody.  

 

 TaqMan sondy jsou duálně značené sondy (hydrolyzační sondy). Jedná se o 

oligonukleotidy značené na obou koncích. Na 5´ konci je obvykle navázán vhodný 

reporter (fluorofor) s krátkou vlnovou délkou emitovaného záření a na 3´ konci je 

navázán tzv. quencher neboli zhášeč s delší vlnovou délkou záření.  

Fluorescenční sonda nasedá společně s primery na komplementární sekvenci 

DNA. Nově vznikající řetězec je postupně prodlužován, až dosáhne místa, kde je sonda 

navázána. Pokud je sonda v inaktivním stavu, zhášeč pohlcuje fluorescenční záření 

emitované reportérem. Díky 5´- 3´ exonukleázové aktivity Taq DNA polymerázy 

dochází ke štěpení sondy. Při rozpadu sondy, uvolněný reporter začne emitovat 

fluorescenční záření krátké vlnové délky, detekováno jako fluorescenční signál.  

Fluorescence je detekována během každého PCR cyklu a její intenzita je úměrná 

množství amplifikátu v reakční směsi (Generi Biotech, Pavlík, 1999). 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Obr. 10. Fluorescenční TaqMan sonda 

(Převzato z : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239905608448) 
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Pro detekci jednonukleotidových polymorfismů jsou v reakci použity 2 TaqMan 

sondy. Každá sonda je svou sekvencí specifická pouze pro jednu variantu 

analyzovaného polymorfismu a má svou fluorescenční značku (VIC a FAM). Po 

navázání sondy na amplifikovanou sekvenci dojde k tvorbě homoduplexu. Rozštěpením 

sondy pomocí Taq DNA polymerázy s 5´ exonukleázovou aktivitou dojde k oddálení 

fluoroforu od zhášeče a k emisi fluorescence, která udává, jaká varianta se nachází 

v amplifikované sekvenci. Pokud je detekována fluorescence fluoroforu FAM jedná se 

o homozygota v první alele, pokud je detekována fluorescence fluoroforu VIC jde o 

homozygota ve druhé alele. V případě, že je detekována fluorescence obou fluoroforů 

FAM a VIC jedná se o heterozygota.  

 

 

Obr. 11. Průběh PCR reakce s TaqMan sondami – annealing TaqMan sond 

k templátové DNA a jejich štěpení Taq DNA polymerázou 

(Převzato z: Applied Biosystems, TaqMan Genotyping Master Mix, 2010) 

  

 Kromě  duálně značených TaqMan sond lze ke genotypizační analýze 

jednonukleotidových polymorfismů použít jednoduše značené hybridizační sondy 

FRET, které jsou tvořeny dvěma oligonukleotidy, z nichž jeden je značen na svém 3´ 
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konci donorovým fluoroforem a druhý na svém 5´ konci akceptorovým fluoroforem a 

jsou navrženy tak, aby hybridizovaly s produktem PCR - templátovou DNA vedle sebe. 

Princip FRET sond je založen na přenosu energie mezi dvěma fluorofory při jejich 

přiblížení. Pokud dojde k hybridizaci sond s cílovou sekvencí, dojde k přenosu energie 

mezi donorovým a akceptorovým fluoroforem a ke zvýšení fluorescence, která je 

detekována (Generi Biotech).  

  

 

 

 

 

 

Obr. 12. Hybridizační sondy FRET 

(Převzato z: http://www.gene-quantification.de/chemistry.html) 

 

 Detekce jednonukleotidových polymorfismů pomocí FRET sond se provádí ve 

spojení s analýzou křivky tání DNA. Identifikace genotypů je založena na rozdílných 

teplotách taní (Tm) PCR produktů lišících se byť v jediném nukleotidu (SNP). Hodnota 

Tm udává teplotu, při které je denaturováno 50% dvouřetězcových PCR amplikonů. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Křivky analýzy tání jednotlivých genotypů- u homozygotů se nachází pouze jeden pík, 

heterozygota reprezentují dva píky jak pro mutovanou tak normální (wild typ) alelu 

(Převzato z: https://www.rocheappliedscience.com/ProdInfo/en_US/html/3_8_1_1_1_1.htm) 
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3 ZADÁNÍ – CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
1. Zavést metody genotypizace vybraných polymorfismů v genech ABCB1, 

ABCG2, SLC22A1 a CYP3A5 pomocí PCR v reálném čase u pacientů 

s chronickou myeloidní leukémií léčených Imatinib mesylátem. 

 

2. Vyhodnotit vliv vybraných polymorfismů genů ABCB1, ABCG2, SLC22A1 a 

CYP3A5 na léčebnou odpověď Imatinib  mesylátem. 
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4 MATERIÁL A METODY 

 

4.1 Pacienti 
 

K diplomové práci byli vybráni pacienti, kterým byla diagnostikována chronická 

myeloidní leukémie a kteří byli léčeni Imatinib mesylátem (Gleevec, Glivec) 

 

4.2 Izolace DNA z plné krve 

 

4.2.1 Použitý materiál 
 

 Sterilní pipetovací špičky s filtrem pro PCR 

 Sterilní zkumavky o objemu 1,5 ml pro PCR 

 Ochranné rukavice 

 96% etanol 

 

4.2.2 Použité přístroje 

 

 Centrifuga 5804R firmy Eppendorf 

 Automatické pipety o objemech v rozmezí 0,5 µl – 1000 µl 

 Mikrotřepačka IKA MS2  

 Ochranný box II. Třídy Jouan MSC.12 

 Blokový termostat Fisher Isotemp 125D 

 

4.2.3 Pracovní postup 
 

1. Do zkumavky s 200 µl plné krve napipetovat 200 µl pufru Binding Buffer B3 a 

25 µl rekonstituované proteinkinázy K. 

2. Směs ihned promíchat na mikrotřepačce (2500 ot./min), aby se zabránilo vzniku 

sraženiny. 

3. Směs nechat inkubovat 10 - 15 minut při teplotě 70 °C. 
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4. Přidat 210 µl 96% etanolu ke směsi a znovu promíchat. 

5. Zasunout izolační kolonu do sběrné zkumavky 

6. Přepipetovat obsah zkumavky s lyzovanou krví do horní části izolační kolony ve 

sběrné zkumavce. 

7. Nechat centrifugovat 1 minutu při 11 000 x g a při laboratorní teplotě. 

8. Odstranit sběrnou zkumavku z izolační kolony. 

9. Izolační kolonu vložit do nové sběrné zkumavky a do horní části kolony 

napipetovat 500 µl promývacího pufru BW a centrifugovat 1 minutu při 11 000 

x g a při laboratorní teplotě.  

10. Odstranit sběrnou zkumavku z izolační kolony. 

11. Vložit izolační kolonu do nové sběrné zkumavky, do horní části kolony 

nepipetovat 600 µl promývacího pufru B5 a centrifugovat 1 minutu při 11 000 x 

g při laboratorní teplotě. 

12. Vyprázdnit ze sběrné zkumavky přefiltrovaný promývací pufr B5. 

13. Vložit izolační kolonu do stejné vyprázdněné sběrné zkumavky a centrifugovat 1 

minutu při 11000 x g, aby se odstranily zbytky promývacího pufru B5. 

14. Odstranit sběrnou zkumavku se zbytkem promývacího pufru B5.  

15. Vložit izolační kolonu do sterilní zkumavky o objemu 1,5 ml. 

16. Napipetovat do izolační kolony 100 µl elučního pufru BE o teplotě 70 °C a 

centrifugovat 1 minutu při 11 000 x g a při laboratorní teplotě.  

17. Opatrně přepipetovat 80 µl eluátu do čisté zkumavky o objemu 1,5 ml tak, aby 

nedošlo k nasátí sedimentu na dně zkumavky. 

18. Uložit čistý eluát do lednice o teplotě -20 °C. 

 

4.3 Detekce jednonukleotidových polymorfismů 

pomocí TaqMan hydrolyzačních sond 

 
Detekce jednonukleotidových polymorfismů byla provedena pomocí alelické 

diskriminační PCR v reálném čase s použitím duálně značených hydrolyzačích TaqMan 

sond. Veškeré PCR reakce byly provedeny v objemu 20 µl. Pro detekci byly použity 

komerční genotypizační asseye a komerční Master mix, který obsahoval potřebné 

složky pro PCR reakci.  
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4.3.1 Použitý materiál 
 

 Voda pro injekce 

 Ochranné rukavice 

 Sterilní pipetovací špičky 

 Sterilní zkumavky o objemu 0,2 ml, 0,5 ml. 

 Automatické pipety 

 TaqMan® Drug Metabolism Genotyping Assays, Applied Biosystems 

 TaqMan® Genotyping Master Mix, Applied Biosystems 

 

ABCB1   

Identifikační číslo assaye C_7586657_20 

Koncentrace assaye 20x 

Fluorofor 1 VIC  (detekce alely A) 

Fluorofor 2 FAM (detekce alely G) 

Polymorfismus 

v sekvenci DNA 
TTGGCCTCCTTTGCTGCCCTCAC[A/G]ATCTCTTCCTGTGACACCAC 

ID číslo SNP  rs1045642 

 

Tab. 3. Parametry TaqMan Assaye pro detekci polymorfismu genu ABCB1 

 

 

 

Tab. 4. Parametry TaqMan Assaye pro detekci polymorfismu genu ABCG2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCG2   

Identifikační číslo assaye C_15854163_70 

Koncentrace assaye 20x 

Fluorofor 1 VIC (detekce alely G) 

Fluorofor 2 FAM (detekce alely T) 

Polymorfismus 

v sekvenci DNA 
AGCCGAAGAGCTGCTGAGAACT[G/T]TAAGTTTTCTCTCACCGTCAG 

ID číslo SNP  rs2231142 
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CYP 3A5   

Identifikační číslo assaye C_26201809_30 

Koncentrace assaye 20x 

Fluorofor 1 VIC (detekce alely CYP3A5*3) 

Fluorofor 2 FAM (detekce ostatních alel) 

ID číslo SNP  rs776746 

 

Tab. 5. Parametry TaqMan Assaye pro detekci variantní alely CYP3A5*3 v genu 

CYP3A5 

 

SLC22A1   

Identifikační číslo assaye C_928536_30 

Koncentrace assaye 20x 

Fluorofor 1 VIC (detekce alely C) 

Fluorofor 2 FAM (detekce alely G) 

Polymorfismus v sekvenci 

DNA 
CCTGTTTGAATGCGGGCTTCTT[C/G]TTTGGCTCTCTCGGTGTTGG 

ID číslo SNP  rs683369 

 

Tab. 6. Parametry TaqMan Assaye pro detekci polymorfismu genu SLC22A1 

 

4.3.2 Použité přístroje 

 

 Cyklér Rotor Gene 6000 firmy Qiagen 

 Centrifuga Epp. MiniSpin+ 

 Vortex IKA MS-2 

 

4.3.3 Pracovní postup 
 

1. Nechat rozmrazit všechny složky potřebné pro reakci a ponechat je v lednici do 

doby použití 

2. Nechat rozmrazit pacientskou DNA. 

3. Připravit jeden alikvot z každé TaqMan® Drug Metabolism Genotyping Assaye 

(C_7586657_20, C_15854163_70, C_26201809_30, C_928536_30) a skladovat 

v lednici do doby použití. 
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4. Nachystat v PCR boxu do chlazeného bločku 0,2 ml PCR zkumavky. Připravit 

také jednu záložní zkumavku a jednu negativní templátovou kontrolu (NTC). 

5. Připravit 0,5 ml zkumavku pro přípravu Master mixu. 

6. Do PCR boxu nachystat blok z lednice pro přípravu Master mixu s reagenciemi. 

7. Několikanásobným překlopením promíchat TaqMan® Genotyping Master Mix. 

8.  Připravit Master mix dle tabulky 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7. Příprava Master mixu 

 

9.  Opatrně zamíchat připravený master mix a rozpipetovat do připravených PCR 

zkumavek po 18 µl. Každý vzorek se měří v tripletu. 

10. Do jednotlivých zkumavek s Master mixem přidat 2 µl DNA. Do zkumavky 

s negativní templátovou kontrolou přidat 2 µl vody.  

11. Opatrně promíchat každou zkumavku. 

12. Vložit zkumavky do cykléru Rotor Gene 6000 a nastavit PCR program dle 

tabulky 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8. Použitý PCR program dle doporučení výrobce 

 

13. Odstartovat PCR reakci. 

14. Pomocí softwaru vyhodnotit výsledky. 

 Komponenta 
Objem na 1 

reakci (µl) 

Destilovaná voda 7 

TaqMan®  Genotyping Assaye  1 

TaqMan® Genotyping Master Mix 10 

Celkem  18 

Krok Čas Teplota   

HOLD 10 min 95°C 
Aktivace Taq DNA 

polymerázy 

Denaturace 15 s  92°C 
PCR (50 cyklů) 

Annealing/elongace 90 s 60°C 
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4.4 Vyhodnocení dat 
 

Pro vyhodnocení získaných amplifikačních křivek genotypů vybraných 

polymorfismů v genů ABCB1, ABCG2, SLCO1B3 byl použit software Rotor Gene 

6000 Series, který je součástí termocykléru Rotor Gene 6000 od firmy Qiagen. 

Statistická analýza byla provedena pomocí počítačového softwaru Statistics Open 

For All (SOFA) verze 1.3.2. K vyhodnocení statistické závislosti mezi naměřenými daty 

byl použit chí-kvadrát test a ANOVA test. Hladina statistické významnosti (p) byla 

stanovena na 0,05. 

 

4.4.1 Chí-kvadrát test 
 

Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda navržena Karlem 

Pearsonem, která se používá ke zjištění, zda mezi dvěma znaky existuje výrazný 

prokazatelný vztah. K vizualizaci vzájemného vztahu mezi dvěma znaky se užívá 

kontingenční tabulka. Řádky tabulky odpovídají hodnotám prvního znaku a sloupce 

tabulky odpovídají hodnotám druhého znaku. Chí-kvadrát test je založen na 

porovnávání pozorovaných a teoretických absolutních četností výskytu kategorií znaku. 

Shoda pozorovaných a teoretických četností dává nízké hodnoty testu, zatímco neshoda 

dává vysoké hodnoty. Chí-kvadrát testem vypočítaná hodnota se následně srovnává 

s kritickou hodnotou hladiny významnosti p, která je stanovena na hodnotu 0,05. Pokud 

je vypočtená hodnota testu menší, než stanovená mez 0,05 je vztah mezi zkoumanými 

znaky statisticky významný (Tomášková, 2007). 

 

4.4.2 ANOVA test 
 

ANOVA test je neparametrická statistická metoda, která je založena na 

hodnocení vztahů mezi rozptyly porovnávaných znaků. Tato metoda testuje, zda existují 

rozdíly mezi jednotlivými zkoumanými znaky. Výsledné hodnoty se srovnávají 

s hladinou významnosti p (0,05) stejně jako u chí-kvadrát testu. 
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5 VÝSLEDKY 

 
Do této diplomové práce bylo zařazeno celkem 64 pacientů s diagnostikovanou 

chronickou myeloidní leukémií a léčených Imatinib mesylátem. Celkový počet pacientů 

tvořilo 32 mužů a 32 žen ve věkovém rozmezí 22 – 83 let (medián věku 58 let). U všech 

pacientů se onemocnění nacházelo v chronické fázi a byla jim podávaná léčebná dávka 

Imatinib mesylátu 400 mg/den. Ze studie byli vyloučeni pacienti s prokázanou 

rezistencí na Imatinib mesylát z důvodu mutace v kinázové doméně.  

Všem pacientům byla odebrána periferní krev, ze které byla izolovaná 

genomová DNA. Ze získaných vzorků DNA byla provedena genotypová analýza 

vybraných jednonukleotidových polymorfismů uvedených v tabulce 9 spolu s jejich 

identifikačním číslem. Pro hledání konkrétních polymorfismů v genech ABCB1, 

ABCG2, SLC22A1 a CYP3A5 byly použity referenční SNP z databáze NCBI. U všech 

pacientů bylo na základě léčby Imatinib mesylátem vyhodnoceno, zda dosáhli po 12 

měsících kompletní cytogenetické odpovědi a velké molekulární odpovědi po 18 

měsících u 63 pacientů (hodnocení odpovědi na léčbu podle doporučení European 

Leukemia Net). U 56 pacientů byla navíc pomocí chromatografie stanovena v laboratoři 

Ústavu klinické biochemie a diagnostiky plazmatická hladina Imatinib mesylátu.  

 

ID číslo SNP Gen alely 

rs1045642 ABCB1 A/G 

rs2231142 ABCG2 G/T 

rs683369 SLC22A1 C/G 

rs776746 CYP3A5 CYP3A5*3 

 

Tab. 9. Vybrané polymorfismy pro genotypizaci 

 
Jednonukleotidové polymorfismy byly stanoveny pomocí alelické diskriminační 

PCR v reálném čase s komerčně dostupnými specifickými fluorescenčně značenými 

TaqMan sondami (Applied Biosystems). Analýza získaných amplifikačních křivek byla 

provedena pomocí počítačového softwaru, který je součástí cykléru Rotor Gene 6000 

(Qiagen). Z naměřených výsledků byl vyhodnocen vliv jednotlivých polymorfismů a 

plazmatické koncentrace Imatinib mesylátu na léčebnou odpověď. 
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Cycling A. GREEN – No markers 

Cycling A. YELLOW - Circles 

5.1 Detekce genotypů polymorfismu rs1045642 v genu 

ABCB1 
 

Alely A a G polymorfismu rs1045642 genu ABCB1 byly detekovány alelickou 

diskriminací pomocí PCR v reálném čase s párem hydrolyzačních TaqMan sond. Alela 

A byla detekována fluorescenční barvou VIC ve žlutém kanálu a alela G fluorescenční 

barvou FAM v zeleném kanálu.  

Na obrázku 14 je zobrazen výstupní graf průběhu amplifikačních křivek všech 

tří zachycených genotypů (A/G, G/G, A/A) polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1, 

sestavených z fluorescencí odečtených po každém cyklu PCR v reálném čase. 

Amplifikační křivky přesahující hranici (Treshold) značí pozitivitu, zatímco křivky pod 

hranicí značí negativitu alely daného. Amplifikační křivky s kruhovými značkami na 

obrázku zobrazují alelu detekovanou ve žlutém kanálu, v tomto případě se jedná o alelu 

A. Amplifikační křivky bez značek zobrazují alelu detekovanou v zeleném kanálu, tedy 

alelu G. Každá barva amplifikační křivky značí jeden pacientský vzorek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Výstupní graf z PCR v reálném čase genotypů polymorfismu  rs1045642 v genu 

ABCB1 
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Z 64 pacientů bylo u polymorfismu rs1045642 v genu  ABCB1 detekováno 33 

heterozygotů A/G, 13 homozygotů s genotypem G/G a 18 homozygotů s A/A 

genotypem. Statistickou analýzou pomocí chí-kvadrát testu a ANOVA testu byl 

vyhodnocen vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1 a 

plazmatickou hladinu Imatinib mesylátu a léčebnou odpovědí po 12 měsících a 18 

měsících u pacientů léčených Imatinib mesylátem dle ELN. 

 

5.1.1 Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu 

ABCB1 a dosaženou kompletní cytogenetickou odpovědí po 

12 měsících 
 

V tabulce 10 je zaznamenán vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 

v genu ABCB1 a dosaženou kompletní cytogenetickou odpovědí po 12 měsících při 

léčbě Imatinib mesylátem. Na základě statistické analýzy pomocí testu chí-kvadrát 

nebyla zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 

měsících a genotypy ABCB1 genu. Hladina významnosti p byla vyšší než stanovená 

mez 0,05 

 

 

Tab. 10. Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1 a dosaženou 

kompletní cytogenetickou odpovědí po 12 měsících 

 
Tabulka 11, na následující stránce, porovnává vztah mezi kompletní 

cytogenetickou odpovědí dosaženou u pacientů po 12 měsících a homozygoty G/G 

oproti ostatním dvěma genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát 

testu nebyla zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 

měsících a genotypem G/G oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla 

větší než stanovená mez 0,05. 

p = 0,655 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A 17 16.0 1 2.0 18 18.0 

A/G 29 29.0 4 3.0 33 33.0 

G/G 11 11.0 2 1.0 13 13.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 
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p = 0,565 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A+A/G 46 45.4 5 5.6 51 51.0 

G/G 11 11.6 2 1.4 13 13.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 

 

Tab. 11. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem G/G a ostatními 

genotypy 

 
Tabulka 12 porovnává vztah mezi kompletní cytogenetickou odpovědí 

dosaženou u pacientů po 12 měsících a homozygoty A/A oproti ostatním dvěma 

genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 měsících a 

genotypem A/A oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než 

stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,388 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A 17 16.0 1 2.0 18 18.0 

G/G+A/G 40 41.0 6 5.0 46 46.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 

 

Tab. 12. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem A/A a ostatními 

genotypy 

 

5.1.2 Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu 

ABCB1 a dosaženou velkou molekulární odpovědí po 18 

měsících 
 

V tabulce 13 je zaznamenán vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 

v genu ABCB1 a dosaženou velkou molekulární odpovědí po 18 měsících při léčbě 

Imatinib mesylátem. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a 

genotypy ABCB1 genu. Hladina významnosti p byla vyšší než stanovená mez 0,05. 
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Tab. 13. Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1 a dosaženou 

velkou molekulární odpovědi po 18 měsících 

 

Tabulka 14 porovnává vztah mezi velkou molekulární odpovědí dosaženou u 

pacientů po 18 měsících a homozygoty G/G oproti ostatním dvěma genotypům. Na 

základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla zaznamenána významná 

statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a genotypem G/G oproti 

ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,844 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A+A/G 36 35.7 14 14.3 50 50.0 

G/G 9 9.3 4 3.7 13 13.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 63.0 

 

Tab. 14. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem G/G a ostatními 

genotypy 

 

Tabulka 15, na následující stránce, porovnává vztah mezi velkou molekulární 

odpovědí dosaženou u pacientů po 18 měsících a homozygoty A/A oproti ostatním 

dvěma genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a 

genotypem A/A oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než 

stanovená mez 0,05. 

 

 

 

p = 0,799 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A 14 12.0 4 5.0 18 18.0 

A/G 22 22.0 10 9.0 32 33.0 

G/G 9 9.0 4 3.0 13 13.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 64.0 
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Tab. 15. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem A/A a ostatními 

genotypy 

 

5.1.3 Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu 

ABCB1 a plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu 
 

Vztah mezi genotypy polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1 a plazmatickou 

hladinou Imatinib mesylátu byl stanoven pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Na 

základě statistické analýzy nebyl prokázaný vztah mezi léčebnou plazmatickou 

koncentrací Imatinib mesylátu a genotypy ABCB1 genu na léčebnou odpověď (p = 

0,820). Rovněž nebyl zaznamenán vztah mezi genotypem G/G oproti ostatním 

genotypům a plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu (p = 0,548). Stejně tak jsme 

neprokázali vzájemný vztah plazmatické hladinoy Imatinib mesylátu a genotypem A/A 

oproti ostatním genotypům (p = 0,998) na selhání léčby. Hladina významnosti p byla ve 

všech případech vyšší než stanovená mez 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,480 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCB1 

A/A 14 12.9 4 5.1 18 18.0 

G/G+A/G 31 32.1 14 12.9 45 45.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 63.0 
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5.2 Detekce genotypů polymorfismu rs2231142 v genu 

ABCG2 
 

Alely G a T polymorfismu rs2231142 genu ABCG2 byly detekovány alelickou 

diskriminací pomocí PCR v reálném čase s párem hydrolyzačních TaqMan sond. Alela 

G byla detekována fluorescenční barvou VIC ve žlutém kanálu a alela T fluorescenční 

barvou FAM v zeleném kanálu. 

Na obrázku 15 je zobrazen výstupní graf průběhu amplifikačních křivek všech 

tří zachycených genotypů (G/T, G/G, T/T) polymorfismu rs2231142 v genu ABCG2, 

sestavených z fluorescencí odečtených po každém cyklu PCR v reálném čase. Odečet 

detekovaných alel z výstupního grafu PCR v reálném čase je stejný jak u předchozího 

obrázku 14. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Výstupní graf z PCR v reálném čase genotypů polymorfismu  rs2231142 v genu 

ABCG2 

Cycling A. GREEN – No Markers 

Cycling A. YELLOW - Circles 
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Z 64 pacientů bylo u polymorfismu rs2231142 v genu  ABCG2 detekováno 13 

heterozygotů G/T, 50 homozygotů s genotypem G/G a 1 homozygot s T/T genotypem. 

Statistickou analýzou pomocí chí-kvadrát testu a ANOVA testu byl vyhodnocen vztah 

mezi genotypy polymorfismu rs2231142 v genu ABCG2 a plazmatickou hladinu 

Imatinib mesylátu a léčebnou odpově po 12 měsících a 18 měsících u pacientů léčených 

Imatinib mesylátem dle ELN. 

U polymorfismu rs2231142 v genu ABCG2 nebylo provedeno porovnání u 

všech genotypů, jelikož v souboru pacientů byl detekován pouze 1 homozygot 

s genotypem T/T a statistická analýza by neměla v tomto případě smysl. 

 

5.2.1 Vztah mezi genotypem G/G polymorfismu rs2231142 

v genu ABCG2 a dosaženou kompletní cytogenetickou 

odpovědí po 12 měsících 
 

Tabulka 16 porovnává vztah mezi kompletní cytogenetickou odpovědí 

dosaženou u pacientů po 12 měsících a homozygoty G/G oproti ostatním dvěma 

genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 měsících a 

genotypem G/G oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než 

stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,650 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCG2 

G/G 45 44.5 5 5.5 50 50.0 

T/T+G/T 12 12.5 2 1.5 14 14.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 

 

Tab. 16. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem G/G a ostatními 

genotypy 
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5.2.2 Vztah mezi genotypem G/G polymorfismu rs2231142 

v genu ABCG2 a dosaženou velkou molekulární odpovědí po 

18 měsících 
 

Tabulka 17 porovnává vztah mezi velkou molekulární odpovědí dosaženou u 

pacientů po 18 měsících a homozygoty G/G oproti ostatním dvěma genotypům. Na 

základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla zaznamenána významná 

statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a genotypem G/G oproti 

ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,180 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

ABCG2 

G/G 37 35.0 12 14.0 49 49.0 

T/T+G/T 8 10.0 6 4.0 14 14.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 63.0 

 

Tab. 17. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem G/G a ostatními 

genotypy 

 

5.2.3 Vztah mezi genotypem G/G polymorfismu rs2231142 

v genu ABCG2 a plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu 
 

Vztah mezi genotypem G/G polymorfismu rs2231142 v genu ABCG2 a 

plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu byl stanoven pomocí analýzy rozptylu 

(ANOVA). Na základě statistické analýzy nebyl prokázaný vztah mezi plasmatickou 

hladinou Imatinib mesylátu a genotypem G/G oproti ostatním genotypům. Hladina 

významnosti p byla vyšší (p = 0,994) než stanovená mez 0,05. 
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5.3 Detekce genotypů polymorfismu rs683369 v genu 

SL22A1 
 

Alely C a G polymorfismu rs683369 genu SLC22A1 byly detekovány alelickou 

diskriminací pomocí PCR v reálném čase s párem hydrolyzačních TaqMan sond. Alela 

C byla detekována fluorescenční barvou VIC ve žlutém kanálu a alela G fluorescenční 

barvou FAM v zeleném kanálu. 

Na obrázku 16 je zobrazen výstupní graf průběhu amplifikačních křivek všech 

tří zachycených genotypů (C/G, C/C, G/G) polymorfismu rs683369 v genu SLC22A1, 

sestavených z fluorescencí odečtených po každém cyklu PCR v reálném čase. Odečet 

detekovaných alel z výstupního grafu PCR v reálném čase je stejný jako u obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Výstupní graf z PCR v reálném čase genotypů polymorfismu  rs683369 v genu 

SLC22A1 

Cycling A. GREEN – No Markers 

Cycling A. YELLOW - Circles 
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Z 64 pacientů bylo u polymorfismu rs683369 v genu  SLC22A1 detekováno 16 

heterozygotů C/G, 42 homozygotů s genotypem C/C a 6 homozygotů s G/G genotypem. 

Statistickou analýzou pomocí chí-kvadrát testu a ANOVA testu byl vyhodnocen vztah 

mezi genotypy polymorfismu rs683369 v genu SLC22A1 a plazmatickou hladinu 

Imatinib mesylátu a léčebnou odpovědí po 12 měsících a 18 měsících u pacientů 

léčených Imatinib mesylátem dle ELN. 

U polymorfismu rs683369 v genu SLC22A1 nebylo rovněž provedeno 

porovnání u všech genotypů, jelikož v souboru pacientů bylo detekováno pouze 6 

homozygotů s genotypem G/G a statistická analýza by neměla v tomto případě smysl. 

 

5.3.1 Vztah mezi genotypem C/C polymorfismu rs683369 

v genu SLC22A1 a dosaženou kompletní cytogenetickou 

odpovědí po 12 měsících 
 

Tabulka 18 porovnává vztah mezi kompletní cytogenetickou odpovědí 

dosaženou u pacientů po 12 měsících a homozygoty C/C oproti ostatním dvěma 

genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 měsících a 

genotypem C/C oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než 

stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,617 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

SLC22A1 

C/C 38 37.4 4 4.6 42 42.0 

G/G+C/G 19 19.6 3 2.4 22 22.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 

 

Tab. 18. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem C/C a ostatními 

genotypy 
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5.3.2 Vztah mezi genotypem C/C polymorfismu rs683369 

v genu SLC22A1 a dosaženou velkou molekulární odpovědí 

po 18 měsících 
 

Tabulka 19 porovnává vztah mezi velkou molekulární odpovědí dosaženou u 

pacientů po 18 měsících a homozygoty C/C oproti ostatním dvěma genotypům. Na 

základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla zaznamenána významná 

statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a genotypem C/C oproti 

ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla větší než stanovená mez 0,05. 

 

p = 0,554 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

SLC22A1 

C/C 31 30.0 11 12.0 42 42.0 

G/G+C/G 14 15.0 7 6.0 21 21.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 63.0 

 

Tab. 19. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem C/C a ostatními 

genotypy 

 

5.2.3 Vztah mezi genotypem C/C polymorfismu rs683369 

v genu SLC22A1 a plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu 
 

Vztah mezi genotypem C/C polymorfismu rs683369 v genu ABCG2 a 

plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu byl stanoven pomocí analýzy rozptylu 

(ANOVA). Na základě statistické analýzy nebyl prokázaný vztah mezi plasmatickou 

hladinou Imatinib mesylátu a genotypem C/C oproti ostatním genotypům. Hladina 

významnosti p byla vyšší (p = 0,928) než stanovená mez 0,05. 
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5.4 Detekce výskytu alely CYP3A5*3 v genu CYP3A5 
 

V genu CYP3A5 byla prováděna detekce alely CYP3A5*3. Tato alela  

CYP3A5*3  byla detekována  alelickou diskriminací pomocí PCR v reálném čase 

s párem hydrolyzačních TaqMan sond. Alela CYP3A5*3 (wild type) byla detekována 

fluorescenční barvou FAM v zeleném kanálu a ostatní variantní alely genu CYP3A5 

byly detekovány fluorescenční barvou VIC ve žlutém kanálu. Standardně je jako divoká 

alela (wild type) v genu CYP3A5 označována alela CYP3A5*1 a ostatní alely jsou 

variantní. V naší studii je ovšem majoritní alela CYP3A5*3 a proto je označována jako 

wild type. 

Na obrázku 17 je zobrazen výstupní graf průběhu amplifikačních křivek všech 

genotypů genu CYP3A5 sestavených z fluorescencí odečtených po každém cyklu PCR 

v reálném čase. Odečet detekovaných alel z výstupního grafu PCR v reálném čase je 

stejný jako u obrázku 14. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Výstupní graf z PCR v reálném čase genotypů variantní alely CYP3A5*3 

v genu CYP3A5 

Cycling A. GREEN – No 

Markers 

Cycling A. YELLOW - Circles 



59 

 

 Z 64 pacientů bylo v genu  CYP3A5 v alele CYP3A5*3 detekováno 5 

heterozygotů, 58 homozygotů v alele CYP3A5*3 a 1 homozygot non-CYP3A5*3. 

Statistickou analýzou pomocí chí-kvadrát testu a ANOVA testu byl vyhodnocen vztah 

mezi genotypy v genu CYP3A5 a plazmatickou hladinu Imatinib mesylátu a léčebnou 

odpovědí po 12 měsících a 18 měsících u pacientů léčených Imatinib mesylátem dle 

ELN. 

U alely CYP3A5*3 v genu CYP3A5 nebylo rovněž provedeno porovnání u 

všech genotypů, jelikož v souboru pacientů bylo detekováno pouze 5 heterozygotů  

CYP3A5*3/*3 a 1 non-CYP3A5*3 homozygot. Statistická analýza by neměla v tomto 

případě smysl. 

 

5.4.1 Vztah mezi genotypem CYP3A5*3/*3 v genu CYP3A5 a 

dosaženou kompletní cytogenetickou odpovědí po 12 měsících 
 

Tabulka 20 porovnává vztah mezi kompletní cytogenetickou odpovědí 

dosaženou u pacientů po 12 měsících a genotypem CYP3A5*3/*3 oproti ostatním 

dvěma genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 12 měsících a 

genotypem CYP3A5*3/*3 oproti ostatním genotypům, ale u heterozygotů a 

homozygotů non-CYP3A5*3 byla zaznamenána tendence k selhání léčebné odpovědi 

na Imatinib mesylát. 

 

p = 0,065 

Kompletní cytogenetická odpověď po 12 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

CYP3A5*3 

Het.+non*3 4 5.3 2 0.7 6 6.0 

Homozygoti 53 51.7 5 6.3 58 58.0 

CELKEM 57 57.0 7 7.0 64 64.0 

 

Tab. 20. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem CYP3A5*3/*3 a 

ostatními genotypy 
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5.4.2 Vztah mezi genotypem CYP3A5*3/*3 v genu CYP3A5 a 

dosaženou velkou molekulární odpovědí po 18 měsících 
 

Tabulka 21 porovnává vztah mezi velkou molekulární odpovědí dosaženou u 

pacientů po 18 měsících a homozygoty CYP3A5*3/*3 oproti ostatním dvěma 

genotypům. Na základě statistické analýzy pomocí chí-kvadrát testu nebyla 

zaznamenána významná statistická závislost mezi léčebnou odpovědí po 18 měsících a 

genotypem CYP3A5*3/*3 oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti p byla 

větší než stanovená mez 0,05. 

  

p = 0,222 

Velká molekulární odpověď po 18 měsících 

Ano Ne CELKEM 

Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická Pozorovaná Teoretická 

CYP3A5*3 

Het.+non*3 3 4.3 3 1.7 6 6.0 

Homozygoti 42 40.7 15 16.3 57 57.0 

CELKEM 45 45.0 18 18.0 63 63.0 

 

Tab. 21. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem CYP3A5*3/*3 a 

ostatními genotypy 

 

5.4.3 Vztah mezi genotypem CYP3A5*3/*3 v genu CYP3A5 a 

plazmatickou hladinou Imatinib mesylátu 
 

Vztah mezi genotypem CYP3A5*3/*3 v genu ABCG2 a plazmatickou hladinou 

Imatinib mesylátu byl stanoven pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Na základě 

statistické analýzy nebyl prokázaný vztah mezi plasmatickou hladinou Imatinib 

mesylátu a genotypem CYP3A5*3/*3 oproti ostatním genotypům. Hladina významnosti 

p byla vyšší (p = 0,628) než stanovená mez 0,05. 
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6 DISKUZE 
 

Imatinib mesylát je v současné době lékem první volby u pacientů 

s diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi. Vzhledem k tomu, 

že existuje velká variabilita v odpovědi na léčbu Imatinib mesylátem, mohou nám 

farmakogenetické studie objasnit roli genetických polymorfismů na vzniku rezistence 

k podávané léčbě. Dosavadní klinické studie se proto zaměřují na různé geny, jejichž 

produkty jsou nezbytné pro zpracování Imatinib mesylátu v organismu. Díky těmto 

studiím mohou být identifikovány potencionální farmakokinetické nebo 

farmakogenetické prediktory důležité v odpovědi na léčbu Imatinib mesylátem. 

V naší studii jsme neprokázali vliv vybraných polymorfismů v genech ABCB1 

(rs1045642), ABCG2 (2231142), SLC22A1 (rs683369) a CYP3A5 (rs776746) na 

léčebnou odpověď Imatinib mesylátem. Rovněž jsme neprokázali, že by tyto 

polymorfismy mohly ovlivňovat plazmatickou hladinu Imatibin mesylátu. V některých 

klinických studiích byl však jistý vztah mezi těmito polymorfismy a odpovědí na léčbu 

zaznamenán. 

White et al. ve své studii uvedl, že u pacientů s nízkou aktivitou hOCT-1 

proteinu, který kóduje gen SLC22A1, se vyskytuje nižší pravděpodobnost dosažení 

velké molekulární odpovědi, zatímco pacienti s vyšší aktivitou tohoto proteinu 

vykazovali vyšší pravděpodobnost dosažení velké molekulární nebo cytogenetické 

odpovědi. Podle Kima et al. pacienti s genotypem G/G polymorfismu rs683369 v genu 

SLC22A1 vykazovali vyšší riziko selhání léčby nebo ztráty odpovědi na Imatinib 

mesylát než pacienti s ostatními genotypy, což je ovšem v rozporu s našimi výsledky u 

kterých jsme selhání léčby u genotypu G/G nepotvrdili. Ve své studii Kim také uvedl 

nepříznivý vliv homozygotů CYP3A5*1/*1 na dosažení kompletní cytogenetické 

remise, zatímco Takahashi et al. nenašel mezi tímto genotypem a léčebnou odpovědí 

žádný vztah. Naopak Sailaja et al. zjistil vyšší frekvenci genotypu CYP3A5*3/*3 u 

pacientů, kteří vykazovali nižší nebo žádnou hematologickou odpověď. V naší studii 

jsme zaznamenali tendenci k selhání cytogenetické odpovědi po 12 měsících u 

heterozygotů v alele CYP3A5*3 a homozygotů non-CYP3A5*3. U genu ABCG2 

zachytil Kim významnou korelaci mezi dvěma polymorfismy a léčebnou odpovědí. 

Genotyp G/G polymorfismu rs2231137 vykazoval zhoršení dosažení kompletní 

cytogenetické odpovědi, zatímco non-A/A genotyp polymorfismu rs2231142 byl spojen 
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s horším dosažením velké molekulární odpovědi. V naší studii jsme statisticky 

významné zhoršení dosažení cytogenetické odpovědi v závislosti na genotypu tohoto 

polymorfizmu však nepozorovali. V souladu s našimi výsledky u polymorfismu 

rs1045642 v genu ABCB1 nezaznamenaly ani ostatní klinické studie vliv na léčebnou 

odpověď Imatinib mesylátem. Ve spojení s genem ABCB1 Mahon et al. pouze zachytil 

zvýšenou expresi tohoto genu a u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří 

nedosáhli kompletní cytogenetické remise. 

Navzdory několika klinickým studiím, které se snaží prokázat vliv 

polymorfizmů genů ABCB1, ABCG2, SLC22A1 a CYP3A5 na léčebnou odpověď 

Imatinib mesylátem, zůstávají výsledky stále sporné. Pro objasnění a potvrzení 

výsledků bude potřeba provést větší studie s větším souborem pacientů. Také by bylo 

vhodné zaměřit se na ostatní polymorfismy těchto genů, které nebyly prozatím 

analyzovány.  

 

 



63 

 

7 ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce bylo zavést metody genotypizace vybraných 

jednonukleotidých polymorfismů (SNP) v genech ABCB1, ABCG2, SLC22A1 a 

CYP3A5 pomocí PCR v reálném čase a vyhodnotit vliv detekovaných genotypů těchto 

polymorfismů na léčebnou odpověď Imatinib mesylátu u pacientů s chronickou 

myeloidní leukémií v chronické fázi. 

Genotypizace jednonukleotidových polymorfismů byla zavedena a následně 

provedena pomocí alelově diskriminační PCR v reálném čase pomocí páru 

hydrolyzačních TaqMan sond. Na základě statistického vyhodnocení získaných dat 

nebyl u jednotlivých genotypů polymorfismů v genech ABCB1 , ABCG2 a SLC22A1 

zjištěn statisticky významný vliv na léčebnou odpověď Imatinib mesylátem. U 

heterozygotů a homozygota v jiných alelách než CYP3A5*3 byla zaznamenána 

tendence k selhání léčby. 

Vliv genotypů SNP polymorfismů studovaných genů na plazmatickou hladinu 

Imatinib mesylátu nebyl rovněž prokázán. 

Námi získané výsledky naznačily, že u heterozygotů a non-CYP3A5*3 

homozygota v genu CYP3A5 může docházet k selhání léčby Imatinib mesylátem, avšak 

k potvrzení této hypotézy by bylo potřeba zanalyzovat větší soubor pacientů, neboť 

divoká alela je v naší populaci velmi vzácná. 
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ostatními genotypy 

Tabulka 12. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem A/A a 

ostatními genotypy 

Tabulka 13. Vztah mezi genotypy SNP polymorfismu rs1045642 v genu ABCB1 a 

dosaženou velkou molekulární odpovědi po 18 měsících 

Tabulka 14. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem G/G a 

ostatními genotypy 

Tabulka 15. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem A/A a 

ostatními genotypy 

Tabulka 16. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem G/G a 

ostatními genotypy 

Tabulka 17. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem G/G a 

ostatními genotypy 

Tabulka 18. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem C/C a 

ostatními genotypy 
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Tabulka 19. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem C/C a 

ostatními genotypy 

Tabulka 20. Porovnání léčebné odpovědi po 12 měsících mezi genotypem 

CYP3A5*3/*3 a ostatními genotypy 

Tabulka 21. Porovnání léčebné odpovědi po 18 měsících mezi genotypem 

CYP3A5*3/*3 a ostatními genotypy 

 

 

 


