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Abstrakt:  

 

Výsledky transplantace ledviny mohou být ovlivněny genetickými determinantami, 

variantami genů kódujících proteiny strukturní i regulační funkce, které jsou součástí  

některých patofyziologických a imunitních procesů. Důležitou roli hrají proteiny ovlivňující 

biologickou dostupnost imunosupresiv- inhibitorů kalcineurinu a mTOR. Ta je dána aktivitou 

cytochromu P450IIIA a P-glykoproteinu kódovanými CYP3A4/CYP3A5 a ABCB1/MDR1 

geny. Jednonukleotidové polymorfismy těchto genů ovlivňují farmakokinetiku 

imunosupresiv. Haplotypovou analýzou byla testována asociace klinických a laboratorních 

parametrů s přítomností genových polymorfismů, respektive haplotypů CYP3A4 -288A/G, 

CYP3A5 +6986G/A a ABCB1/MDR1 +1236C/T, +2677G/T/A, +3435C/T u celkem 1016 

pacientů. U pacientů léčených kalcineurinovými inhibitory byl rozvoj akutní rejekce 

predikován kromě neshody dárce a příjemce v HLA-DR antigenu, opožděným rozvojem 

funkce štěpu, věkem dárce, také přítomností [ABCB1/MDR1+1236C;+2677G;+3435T] 

haplotypu. Homozygoti pro haplotyp [CYP3A4-288A;CYP3A5+6986G] dosáhli vyšší 

biologické dostupnosti takrolimu v prvním týdnu po transplantaci. ABCB1/MDR1 haplotypy 

představují modifikátory rizika vzniku akutní rejekce, což naznačuje, že alelickým 

uspořádáním tohoto genu je ovlivňována aktivita P-glykoproteinu významněji než 

jednonukleotidovými polymorfismy, nezávisle na farmakokinetických parametrech. 

Haplotypy CYP3A4-CYP3A5 determinovaly také variabilitu biologické dostupnosti hladin 

mTOR inhibitorů. Haplotyp [CYP3A4-288AA;CYP3A5+6986GA] byl asociován se zvýšeným 

rizikem vzniku hypercholesterolemie a proteinurie při terapii mTOR inhibitory. Genetická 

analýza představuje potencionálně v praxi využitelný nástroj k predikci některých klinických 

a laboratorních parametrů- rejekce transplantovaného orgánu či nežádoucích účinků 

imunosupresivní terapie po transplantaci ledviny.  



 6

Abstract: 

 

Renal transplantation outcomes might be influenced by genetic determinants, genes 

encoding structural and regulatory proteins involved in respective pathophysiological and 

immunological pathways. CYP3A4/CYP3A5 and ABCB1/MDR1 genes encoding cytochrome 

P450IIIA and P-glycoprotein, proteins determining bioavailability of immunosuppressants- 

calcineurin inhibitors and mTOR inhibitors, play important role. Polymorphisms in these 

genes have been suggested to influence immunosuppressants pharmacokinetics and renal 

transplant outcomes. The association of CYP3A4 -288A>G, CYP3A5 +6986G>A, 

ABCB1/MDR1 +1236C>T, +2677G>T>A and +3435C>T polymorphisms with clinical and 

laboratory endpoints was assessed by using haplotype analysis approach in 1016 patients. 

Except of HLA-DR mismatch, delayed graft function and kidney graft donor age, 

[ABCB1/MDR1+1236C;+2677G;+3435T] haplotype was independent predictor of acute 

rejection, but did not influence kidney graft survival. Homozygotes for the [CYP3A4-

288A;CYP3A5+6986G] haplotype had higher bioavailability of tacrolimus at week one. 

ABCB1/MDR1 haplotypes did not influence pharmacokinetics, but modified the risk of acute 

rejection, suggesting that allelic arrangement of the genetic loci was a stronger regulator of P-

glycoprotein activity than single polymorphisms.  

 Haplotypes CYP3A4-CYP3A5 determined variable concentrations and bioavailability 

of mTOR inhibitors at months one and three. Haplotype [CYP3A4-288AA;CYP3A5+6986GA] 

was associated with higher risk of hypercholesterolemia and proteinuria in patients treated 

with mTOR inhibitors.  

Genetic analysis has potential to become a new diagnostic tool for prediction of 

relevant clinical and laboratory parameters- acute allograft rejection or immunosuppressive 

therapy side effects in patients after renal transplantation.  
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Seznam zkratek 

 

ABCB1 (ATP Binding Casette Protein 1): gen pro P-glykoprotein 

AGER (Advanced Glycation Endproducts Receptor): gen pro receptor AGE 

AGEs (Advanced Glycation Endproducts): produkty pokročilé glykace proteinů 

ANOVA: analýza variance- parametrický statistický test 

CAN (Chronic Allograft Nephropathy): chronická transplantační nefropatie 

CNI: kalcineurinový inhibitor 

CyA: cyklosporin A 

CYPIIIA: cytochrom P450 

CYP3A4: gen pro cytochrom P450- izoenzym 3A4 

CYP3A5: gen pro cytochrom P450- izoenzym 3A5 

DNA: deoxyribonukleová kyselina 

Evr: everolimus 

FKBP-12 (FK Binding Protein-12): FK vážící protein-12 

GM-CSF (Granulocytes Macrophages- Colony Stimulating Factor): stimulační faktor pro  

            granulocyty a makrofágy 

HLA (Human Leukocyte Antigenes): antigeny hlavního histokompatibilitního komplexu 

IF/TA: intersticiální fibróza/tabulární atrofie- histologický obraz chronické transplantační  

            nefropatie  

MDR1 (Multidrug Resistence Realted Protein 1): gen pro P-glykoprotein- synonymum  

            ABCB1 

mTOR (mammalian Target Of Rapamycin): cytoplazmatická proteinkináza- cílová struktura  

            farmakodynamického efektu sirolimu a everolimu 

NFAT (Nuclear Factor Of Activated T Cells): jaderný transkripční faktor aktivovaných T  
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            lymfocytů  

OR (Odds Ratio): podíl šancí- statistický test asociace 

P-glycoprotein: glykoprotein P 

RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts): receptor (membránově vázaný) pro  

AGEs 

ROC (Receiver Operatin Curve): ROC křivka- grafický predikční model 

SNP (Single Nukleotide.Polymorphism): jednonukleotidový polymorfizmus 

Sir: sirolimus 

Tac: takrolimus 

TxL: transplantace ledviny 
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1. Úvod 

 

1.1. Transplantace ledviny 

Transplantace ledviny představuje metodu volby v léčbě chronického renálního 

selhání, které v porovnání s dialyzační terapií výrazně zlepšuje přežití pacientů [1]. 

Základními kameny imunosuprese po transplantaci jsou kalcineurinové inhibitory (CNI) a  

mTOR inhibitory [2-4]. Zavedení kalcineurinových inhibitorů do klinické praxe významně 

zlepšilo krátkodobé- jednoroční přežití štěpu i pacienta, které nyní činí více než 90% [2]. 

Došlo také k poklesu výskytu akutní rejekce, která je jedním z negativních prediktorů délky 

funkce štěpu [5]. Navzdory těmto pokrokům se dlouhodobé přežití štěpu v poslední dekádě 

významně nemění [6].  

1.2. Faktory ovlivňující výsledky transplantace ledviny 

Hlavní klinický problém po transplantaci ledviny představuje kardiovaskulární 

morbidita a mortalita  [7]. Funkce transplantované ledviny představuje samostatný, nově 

definovaný rizikový faktor kardiovaskulární morbidity uplatňující se silněji než klasické 

rizikové faktory jako hypertenze či kouření [8]. Doba funkce štěpu je významně ovlivněna 

nežádoucími účinky imunosuprese (potransplantační diabetes mellitus, virová onemocnění), 

rekurencí základního onemocnění- glomerulonefritidy [9, 10] a v neposlední řadě také 

rozvojem chronické transplantační nefropatie, tedy intersticiální fibrózy a tabulární atrofie ve 

tkáni štěpu (IF/TA) [11, 12]. Příčinou těchto změn jsou aloantigen dependentní (např. neshoda 

v HLA antigenech, frekvence panel reaktivních protilátek, rejekce) a aloantigen 

independentní faktory (např. ischemicko- reperfuzní poškození, opožděný rozvoj funkce 

štěpu, infekce, proteinurie) [11, 13]. Ke vzniku fibrozy ve štěpu tedy významně přispívá 

vznik rejekce, rekurence glomerulonefritidy a polyomavirová infekce [10].  
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Jako sledovaný klinický parametr reflektující adekvátnost imunosupresivní terapie, 

respektive riziko vzniku fibrozy v transplantované ledvině [10], byla zvolena akutní rejekce  

[14, 15].  

1.3. Genetické determinanty výsledků transplantace ledviny 

Potencionálně významnou skupinou prediktorů klinického vývoje po transplantaci 

ledviny představují genetické faktory. Tyto se uplatňují jako faktory kauzální nebo častěji 

jako modifikátory klinického vývoje působící v kontextu dalších determinant [16]. Varianty 

příslušných genů lze považovat za možné biomarkery klinického vývoje po transplantaci 

ledviny.  

1.3.1. Varianty vybraných genů ve vztahu k transplantaci ledviny  

 Komplexní charakter patofyziologie rejekce transplantovaného orgánu zahrnující 

molekuly histokopatibilitního systému (HLA), cytokiny a jejich receptory, adhezivní 

molekuly [17, 18], ale i molekuly asociované s procesy oxidativního stresu či biotransformace 

léčiv jsou kandidátními geny jak geny kódující některé prozánětlivé cytokiny tumor 

nekotizující faktor alfa (TNF- α), transformující růstový faktor beta (TGF-β), cytokin 

RANTES (RANTES- regulated upon activation normal T-cell expressed and secreted), 

chemokin MCP-1 (MCP-1- monocyte chemotactic protein-1), tak receptory chemokinů 

(CCR2 a CCR5) [19], případně adhezivní molekuly (L-selektin, PECAM- platelet endothelial 

cell adhesion mollecule, ALCAM- activated leukocyte cell adhesion mollecule). Dalšími 

kandidátními geny jsou ty, které kódují některé varianty molekul hlavního 

histokompatibilitního systému (HLA- human leukocyte antigene) [20] nebo geny kódující 

proteiny asociované s procesy oxidativního stresu jako například receptor (RAGE) produktů 

pokročilé glykace proteinů (AGEs) ovlivňujích procesy ischemicko reperfusního poškození, 

rejekce či mortalitu pacientů po transplantaci [21, 22]. Další skupinou genetických faktorů 

ovlivňujících osud transplantované ledviny jsou jednonukleotidové polymorfizmy genů pro 



 11

izoenzymy cytochromu P450 CYP3A4 a CYP3A5 odpovídajících za biotransformaci 

imunosupresiv, respective polymorfizmy genu ABCB1/MDR1 kódujícího P-glykoprotein, 

významný membránový transportér, čímž ovlivňují farmakokinetiku imunosupresiv [23]. 

Přestože bylo učiněno mnoho pokusů o identifikaci genomických biomarkerů právě v genech 

kódujících výše uvedené proteiny, lze zatím pouze polymorfní alelu CYP3A*5 považovat za 

biomarker biologické dostupnosti takrolimu, jehož dávkování může být případně na základě 

přítomnosti této alely modifikováno [24].  

1.4. Imunosuprese po transplantaci ledviny  

1.4.1. Kalcineurinové inhibitory 

Undekapeptid  cyklosporin A a makrolid takrolimus mají podobné farmakodynamické 

vlastnosti [11], charakterizované inhibicí aktivity kalcineurinu, proteinu defosforylujícího 

jaderný transkripční faktor aktivovaných T-lymfocytů (NFAT). Tento ovlivňuje expresi genů 

pro cytokiny regulující aktivitu T-lymfocytů, tedy efektorového mechanismu akutní celulární 

rejekce [11, 25, 26]. Oba léky se vyznačují úzkým terapeutickým rozmezím s rizikem vzniku 

akutní rejekce nebo naopak nežádoucích účinků při nedosažení cílových hladin [9, 27, 28]. 

Bylo prokázáno, že variabilita farmakokinetických parametrů (koncentrace, biologická 

dostupnost) je významně ovlivněna genetickými faktory- jednonukleotidovými polymorfismy 

v genech kódujících některé izoenzymy cytochromu P450 a P-glykoprotein [29-31].  

1.4.2. mTOR inhibitory 

Sirolimus a everolimus, strukturně lakton, respektive jeho 40-O-(2-hydroxyethyl) 

derivát, vytvářejí komplex s intracelulárním vazebným proteinem FKBP-12, který  inhibuje 

aktivitu serin-threoninové kinázy označované jako mTOR (mammalian target of rapamycin) 

[32, 33]. Inhibicí této intracelulární signalizační dráhy dochází snížením exprese genů pro 

cyklin a cyklin dependentní kinázy k zástavě buněčného cyklu a dále k inhibici produkce 

interleukinu 2 a 4 a tedy ke snížení proliferace a aktivity alloreaktivních T-lymfocytů [34].   
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I tyto preparáty se vyznačují úzkým terapeutickým rozmezím a značnou 

interindividuální variabilitou farmakokinetických parametrů [35, 36], se kterou souvisí vznik 

některých nežádoucích účinků, zvláště anémie, trombocytopenie, dyslipidemie a proteinurie 

[32, 37, 38]. Variabilita farmakokinetických parametrů je i v případě mTOR inhibitorů 

ovlivňována aktivitou cytochromu P450 a P-glykoproteinu [39-41]. 

1.5. Varianty genu AGER  a transplantace ledviny  

Produkty pokročilé glykace proteinů (AGE) se prostřednictvím specifického receptoru 

(RAGE) uplatňují v patogenezi aterosklerozy, diabetes mellitus či některých zánětlivých 

onemocnění [42]. Polymorfismy genu AGER kódujícího RAGE (-429T/C, -374T/A, Gly82Ser 

a 2184A/G), u kterých byl prokázán funkční vztah k expresi genu byly zkoumány s ohledem 

na možnou asociaci s histologickými nálezy ve tkáni transplantované ledviny i přežití štěpu 

[43]. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

 

Cílem provedených analýz bylo prokázat vliv jednonukleotidových polymorfizmů, 

respektive haplotypů genových lokusů CYP3A4 -288A>G, CYP3A5 +6986G>A, ABCB1 

+1236C>T, ABCB1 +2677G>T>A, ABCB1 +3435C>T na biologickou dostupnost 

kalcineurinových inhibitorů a mTOR inhibitorů a dále vliv variability farmakokinetických 

parametrů na riziko vzniku akutní celulární rejekce a některých nežádoucích účinků terapie, 

respektive přežití štěpu a pacientů po transplantaci ledviny v podmínkách retrospektivní, 

alelické asociační studie případů a kontrol. Statistické analýzy byly aplikovány na data 

charakterizující jednotlivé polymorfní lokusy ve vybraných kandidátních genech i na data 

vyplývající z výsledků provedené haplotypové analýzy CYP3A a ABCB1/MDR1 genů s cílem 
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zhodnocení daných genových variant jako potencionálních genomických biomarkerů 

některých klinických parametrů transplantace ledviny. 

Dále byl zkoumán vztah jednonukleotidových polymorfismů AGER (-429T/C, -

374T/A, Gly82Ser a 2184A/G) k histologickému nálezu v transplantované ledvině, respektive 

přežití štěpu ledviny.  

 

3. Materiál a metodika 

 

3.1. Pacienti léčení kalcineurinovými inhibitory 

Do studie bylo zařazeno 832 pacientů kavkazského etnika, kteří v letech 1998- 2006 

podstoupili transplantaci ledviny v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, a 

kteří byli léčení imunosupresí založenou na podávání cyklosporinu A (407 pacientů) nebo 

takrolimu (425 pacientů), v kombinaci s azathioprinem nebo mykofenolát mofetilem a 

prednisonem. U pacientů ve vyšším imunologickém riziku byla aplikována indukční 

imunosuprese (polyklonální antileukocytární protilátka). Akutní celulární rejekce byly 

biopticky verifikovány a klasifikovány podle kriterií Banff 97 [44]. Klinická a laboratorní 

data byla hodnocena v 1. a 2. týdnu, respektive v 1., 3., 6. a 12 měsíci po transplantaci. U 

všech pacientů byla k dispozici potřebná klinická i laboratorní data včetně délky přežití štěpů 

a pacientů. Cyklosporin A a takrolimus byly podávány jako Sandimmun Neoral (Novartis, 

Praha, Česká republika) a Prograf (Astellas, Praha, Česká republika). Úvodní dávka 

cyklosporinu A byla 8 mg/kg, respektive 0,2 mg/kg  takrolimu. Hladiny léčiv byly 

stanovovány jako údolní hladiny (C0) ve vzorcích plné krve odebrané pacientům před požitím 

ranní dávky s použitím technologie EMIT (enzyme-multiplied immunoassay technique). 

Cílové hladiny cyklosporinu A a takrolimu odpovídaly všeobecně akceptovaným hodnotám. 
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3.2. Pacienti léčení mTOR inhibitory 

U 184 pacientů obdobné demografické struktury jako kohorta léčená CNI byla 

imunosuprese založena na podávání sirolimu (Rapamune, Wyeth,Velká británie) nebo 

everolimu  (Certican, Novartis, Praha, Česká republika) v kombinaci s mykofenolát 

mofetilem (CellCept, Roche, Velká británie) a prednisonem, případně v kombinaci s 

cyklosporinem A nebo takrolimem. Klinická a laboratorní data byla hodnocena podobně jako 

v případě pacientů léčených CNI. Zkoumaná kohorta byla rozdělena do tří skupin:  na 

pacienty de novo léčené sirolimem (50 pacientů), na pacienty de novo léčené everolimem (32 

pacientů) a na pacienty původně léčené imunosupresivním režimem založeným na CNI  

s následnou konverzí na sirolimus pro anamnézu malignity, toxicity kalcineurinového 

inhibitoru případně pro pokročilou dysfunkci štěpu (102 pacientů ). Hladiny sirolimu a 

everolimu byly stanovovány jako údolní hladiny léčiv ve vzorcích plné krve s použitím 

metody MEIA (Microparticle Enzyme Immunoassay). Hladiny kalcineurinových inhibitorů 

byly stanovovány způsobem uvedeným v oddíle 3.1. 

Anémie byla definována na základě kritérií WHO (hemoglobinemie nižší než 130 g/l u 

mužů, respektive 120 g/l u žen) [45], nebo terapie erytropoetinem, hypercholesterolemie jako 

hladina sérového cholesterolu vyšší než 6 mmol/l, hypertriacylglycerolemie jako hodnota 

sérových triacylglycerolů vyšší než 2 mmol/l. Proteinurie byla definována jako mírná (0,5- 

1,49 g/24 hod) a významná (1,5 g/24 hod). 

3.3. Pacienti ve studii variability genu AGER 

145 pacientů po transplantaci kadaverozní ledviny, s imunosupresí kalcineurinovým 

inhibitorem (cyklosporin A nebo takrolimus), antimetabolitem (mykofenolát mofetil) a 

steroidy (prednison), bez indukční imunosuprese, podstoupilo v jednom roce po transplantaci 

protokolární biopsie štěpu. Ty byly vyhodnoceny dle kriterií Banff 97 [44].  
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3.4. Detekce jednonukleotidových polymorfismů 

DNA byla izolována z plné krve za pomoci DNA Purification Kit (Fermentas, Vilnius, 

Litva). Jednonukleotidové polymorfizmy CYP3A4 -288A>G, CYP3A5 +6986G>A, ABCB1 

+1236C>T, ABCB1 +2677G>T>A, ABCB1 +3435C>T byly definovány polymerázovou 

řetězovou reakcí, respektive analýzou polymorfizmu délky restrikčních fragmentů [46-49]. 

Metodická správnost provedení analýz byla verifikována pozitivními i negativními 

kontrolami. ověřením Hardy-Weinbergova ekvilibria a získané alelické frekvencí byly 

porovnány s údaji z populačního registru Utah residents with a Northern and Western ancestry 

(CEU) z databáze HapMap [50]. 

Genomová DNA za účelem stanovení polymorfismů genu AGER byla získána 

z periferních mononukleárních leukocytů standardním způsobem [43]. Analyzovány byly čtyři 

výše uvedené, funkčně významné polymorfizmy lokalizované v genu AGER. U pacientů ve 

stabilizovaném stavu (bez známek zánětu (CRP<8mg/l) byly v jednom roce po transplantaci 

sledovány hodnoty sérového kreatininu, urey, celkové bílkoviny, cholesterolu, triglyceridů, 

glykémie a odhadované glomerulární filtrace (Cockroft-Gault a MDRD). 

3.5. Statistická analýza. 

Pomocí počítačového programu DSTPLAN (http://linkage.rockefeller.edu/soft) byl 

kalkulován adekvátní rozsah zkoumaného souboru umožňující detekci asociace haplotypu a 

biologické dostupnosti léčiva definované jako C/D/kg i detekci rozdílů v ostatních 

sledovaných parametrech. Počet 832 pacientů představoval adekvátní rozsah souboru. 

Všechny statistické výpočty byly prováděny na 5% hladině významnosti, statistická síla testů 

haplotypové analýzy byla více než 80%. 

Pro srovnávání spojitých veličin byly použity testy ANOVA, Mann-Whitney nebo 

Kruskall-Wallis, dále byly použity chí-kvadtát test a Fischerův exact test. Hardy-

Weinbergovo ekvilibrium bylo testováno počítačovým programem Arlequin [51]. Asociace 
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jednotlivých polymorfismů (single locus analýza) byla provedena pomocí testu trendu dle 

Armitage (1 df). Frekvence haplotypů byly stanoveny Expectation-Maximization (EM) 

algoritmem umožňujícím odhad přítomnosti právě určitého haplotypu u nepříbuzných jedinců 

[52]. Síla vazebné nerovnováhy mezi jednotlivými genovými lokusy byla vyjádřena 

koeficientem vazebné nerovnováhy r2. Asociace mezi haplotypy a akutní rejekcí byla 

testována globálním testem diferenciace [51]. Nezávislé rizikové faktory vzniku akutní 

rejekce a délky přežití štěpů a pacientů byly identifikovány lineární a logistickou regresí, 

respektive ROC analýzou. Vazebná analýza zkoumaných genových lokusů byla provedena s 

použitím počítačového programu Arlequin [51], ostatní statistické výpočty pomocí aplikace 

SPSS 14 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

Stejné statistické metody, včetně haplotypové analýzy, byly aplikovány i na data 

studie polymorfismů genu AGER.  

 

4. Výsledky 

 

4.1. Pacienti léčení kalcineurinovými inhibitory 

4.1.1. Charakteristika souboru pacientů  

Střední věk příjemců transplantovaného orgánu, mezi nimiž převažovali muži (N= 

543; 65,3%), byl 51 let (rozmezí 17-79 let). Střední věk dárců ledviny byl 48 let (rozmezí 2-

76 let). V prvním roce po transplantaci byla akutní celulární rejekce biopticky verifikována u 

267 (32,1%) pacientů. Jednoroční přežití štěpů bylo 92,7% u pacientů léčených takrolimem, 

respektive 91,9% u pacientů léčených cyklosporinem A.  

4.1.2. Analýza jednotlivých lokusů a haplotypů 

Všechny alely ve zkoumaných genových lokusech byly v Hardy-Weinbergově 

rovnováze. Analýza jednotlivých lokusů neprokázala asociaci s výskytem akutní rejekce. 

Polymorfizmy CP3A4-CYP3A5 lokusu (P<0,001, r2=0,31), a ABCB1 genu (P<0,001, r2=0,41) 
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byly ve střední vazebné nerovnováze. Vazebná nerovnováha mezi CYP3A4-CYP3A5 a 

ABCB1 lokusy byla statisticky signifikantní, ale slabá (P<0,001, r2=0,01). U pacientů 

léčených CNI s akutní rejekcí byla přítomna slabší vazebná nerovnováha mezi jednotlivými 

alelami ABCB1 lokusu než v případě kontrol. Toto pozorování bylo potvrzeno i analýzou 

všech pěti CYP3A-ABCB1 lokusů. Rozdílná distribuce ABCB1 haplotypů zde naznačuje, že 

některý z nich může ovlivňovat riziko vzniku akutní rejekce. Rizikovým haplotypem 

zvyšujícím  pravděpodobnost výskytu akutní rejekce 1,4 krát  byl haplotyp [ABCB1 +1236C; 

+2677G; +3435T] (P=0,038). Nalezená asociace ABCB1 haplotypu C-G-T s rizikem vzniku 

akutní rejekce byla konzistentní s nálezem slabší vazebné nerovnováhy v rámci ABCB1 

lokusu u pacientů s akutní rejekcí než u pacientů bez rejekce. Slabší vazebná nerovnováha 

mezi polymorfními lokusy predisponuje k rekombinaci a tím ke zvýšení frekvence výskytu 

kombinace genotypů s alelami v trans-fázi. 

U pacientů s haplotypem [CYP3A -288A; CYP3A5 +6986G] byla přítomna vyšší 

biologická dostupnost takrolimu (C/D/kg) v 1. týdnu po transplantaci (P<0,001). Vzhledem k 

přítomnosti střední vazebné nerovnováhy mezi CYP3A4 a CYP3A5 lokusy se koncentrace a 

biologická dostupnost při analýze obou těchto genů zvlášť statisticky významně nelišily 

(2,6±1,5 dne a 101,0±58,2 (ng/ml)/(mg/kg) pro CYP3A4 -288A homozygoty, respektive 

2,5±1,3 dne a 103,1±58,5 (ng/ml)/(mg/kg) pro CYP3A5 +6986G homozygoty). 

Polymorfizmy CAP3A4 a CYP3A5 lokusů neměly vliv na farmakokinetiku 

cyklosporinu A. Podobně haplotypy ABCB1 lokusu neovlivňovaly farmakokinetické 

parametry cyklosporinu A (Obrázek 1.2). 

4.1.3. Faktory ovlivňující vznik akutní rejekce a přežití štěpu 

Logistickou regresní analýzou bylo prokázáno, že nezávislými prediktory výskytu 

akutní rejekce štěpu po transplantaci ledviny jsou počet neshod v HLA-DR antigenu, 

opožděný rozvoj funkce štěpu, věk pacienta v době transplantace a ABCB1 haplotypy.  
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Navzdory statistické signifikaci byl však kalkulovaný relativní příspěvek ABCB1 haplotypů v 

rámci konstruovaného predikčního modelu malý. Jejich absencí se přesnost predikce akutní 

rejekce vyjádřená jako plocha pod ROC (receiver operating characteristic curve) křivkou 

změnšila o 1%. 

Multivariantní analýza definovala jako nezávislé rizikové faktory selhání funkce štěpu 

věk dárce, věk příjemce v době transplantace, délku trvání studené ischémie transplantované 

ledviny a anamnézu výskytu tří a více akutních rejekcí. CYP3A a ABCB1 haplotypy neměly 

vliv na délku přežití štěpu. 

4.2. Pacienti léčení mTOR inhibitory 

 4.2.1. Charakteristika soboru pacientů 

 Střední věk pacientů byl 49 let (rozmezí, 18-71 let), 129 pacientů (71,3%) byli muži. 

Střední věk dárců byl 47 let (rozmezí, 7-76 let). Střední délka klinického sledování pacientů 

byla 60,6±30,4 měsíců, akutní celulární rejekce byla diagnostikována u 23 (28%) pacientů 

léčených de novo mTOR inhibitorem a u 50 (49%) pacientů po konverzi na sirolimus. 

Jednoroční přežití štěpů bylo 90,2% u pacientů de novo léčených mTOR inhibitorem, 

respektive 96,3% u pacientů po konverzi na mTOR inhibitor. Střední doba do konverze na 

mTOR inhibitor činila 23,6 měsíců (rozmezí, 0,2-108,2 měsíců). 

4.2.2. Efekt terapie mTOR inhibitory na lipidemii a proteinurii 

 Terapie mTOR inhibitory vedla k významnému zvýšení cholesterolemie (průměr, 

5,30±1,26 vs. 6,09±1,40 mmol/l, p<0.001) a triacylglycerolemie (průměr, 2,34±1,13 vs. 

3,21±1,76 mmol/l, p<0.002) ve 3. měsíci, respektive zvýšení proteinurie (průměr, 0.89±1,08 

vs.1,44±1,88 g/d, p=0.003) v 1. měsíci. Významný pokles hemoglobinu ve 3. měsíci ve 

srovnání se vstupními hodnotami zaznamenán nebyl (průměr, 111,36±20,08 g/l vs. 

111,48±34,53 g/l, NS). Absence asociace vedlejších účinků terapie s demografickými, 

klinickými a laboratorními proměnnými naznačovala přítomnost jiného ovlivňujícího faktoru. 
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4.2.3. Alelická asociační analýza, analýza CYP3A haplotypů 

 Studované polymorfizmy (CYP3A4, CYP3A5, ABCB1/MDR1) se nacházely v Hardy-

Weinbergově rovnováze s následujícími frekvencemi výskytu: CYP3A4 (-288A>G) 4,1%, 

CYP3A5 (6986G>A) 14.2%, respektive ABCB1/MDR1 exon 12 (1236C>T) 44,3%, exon 21 

(2677G>T/A) 43,4% a exon 26 (3435C>T) 53,7%.  

 Analýza jednotlivých genových lokusů neprokázala asociaci mezi vedlejšími účinky 

terapie mTOR inhibitory a studovanými polymorfismy. 

 Mezi alelami CYP3A4-CYP3A5 lokusu bylo detekováno statisticky významné vazebné 

disekvilibrium (LD) při stratifikaci souboru pacientů podle přítomnosti anémie a 

hypercholesterolemie ve 3. měsíci a proteinurie v 6. měsíci léčby. U těchto pacientů byla 

významně slabší vazebná nerovnováha než u kontrolní skupiny pacientů, tedy vyšší 

pravděpodobnost rekombinace. Haplotypové uspořádání CYP3A lokusu tedy bylo asociováno 

s anemií, hypercholesterolemií a proteinurií. 

Analýzou jednotlivých CYP3A haplotypů byla nalezena signifikantně vyšší frekvence 

výskytu CYP3A4-CYP3A5 AAGA haplotypu u pacientů s výskytem nežádoucích účinků. 

Efekt tohoto haplotypu nebyl zanedbatelný. Jeho přítomnost zvyšovala pravděpodobnost 

vzniku anémie ve 3. měsíci přibližně desetkrát (p=0,006, OR=10,57, CI95% 1,33-83,93), 

vznik proteinurie vyšší než 0,5 g/d zvyšovala pětkrát (p=0,008, OR=4,87, CI95% 1,48-16,35) 

a vznik významné proteinurie v 6. měsíci, tedy proteinurie vyšší než 1,5 g/d, zvyšovala téměř 

sedmkrát (p=0,003, OR=6,71, CI95% 2,08-21,63).  

 Biologická dostupnost (C/D/kg) i hladiny mTOR inhibitorů byly signifikantně nižší u 

pacientů s CYP3A genotypem podmiňujícím vyšší expresi cytochromu P450IIIA (CYP3A4 -

288AG, CYP3A5 6986GA) (p<0,01, respektive p<0,05). V případě analýzy pouze pacientů po 

konverzi z CNI na mTOR inhibitor se stejným způsobem uplatnil pouze CYP3A5 

polymorfismus. Hladiny mTOR inhibitorů v 1., 3. a 6. měsíci léčby těsně korelovaly s 
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hodnotami proteinurie v 6. měsíci a s cholesterolemií ve 3. měsíci. Asociace CYP3A AAGG a 

AAGA haplotypů s cholesterolemií ve 3. měsíci byla na hranici statistické významnosti 

(p=0,053). Farmakogenetická analýza CYP3A4-CYP3A5 haplotypů prokázala významné 

rozdíly v biologické dostupnosti v 1. měsíci a hladinách léků v 1. a 3. měsíci léčby. 

ABCB1/MDR1 lokusy nebyly asociovány s variabilitou biologické dostupnosti či hladin 

mTOR inhibitorů. 

4.2.4. CYP3A haplotypy ve vztahu k nežádoucím účinkům terapie mTOR inhibitory 

Na základě předchozích analýz lze konstatovat, že CYP3A haplotypy jsou asociovány 

jak se vznikem nežádoucích účinků terapie mTOR inhibitory, tak s jejich faramkokinetickou. 

Metodou multivariantní logistické regrese byly CYP3A haplotypy a hadiny mTOR inhibitorů 

verifikovány jako nezávislé prediktory cholesterolemie vyšší než 6 mmol/l ve 3. měsíci 

(p=0,006, p<0,001), respektive proteinurie vyšší než 0,5 g/d a proteinurie vyšší než 1,5 g/d v 

6. měsíci (p=0,017, p=0,042). Relativní příspěvek CYP3A haplotypů ke zpřesnění predikčního 

modelu konstruovaného jako ROC analýza činil 3,1%, 2,1%, respektive 1,2% 

(cholesterolemie, proteinurie vyšší než 0,5 g/d, proteinurie vyšší než 1,5 g/d).  

4.3. Variabilita genu AGER a histologický nález, respektive přežití transplantované ledviny 

Soubor pacientů byl rozdělen na tři skupiny podle histologického nálezu v renální 

biopsii- normální nález, rejekce, chronická transplantační nefropatie (CAN). Funkce 

transplantované ledviny- sérový kreatinin (126±39, 128 (116-196), 154±44) (p<0,001),  

glomerulární filtrace- Cockroft-Gault (1,13±0,37, 0,99±0,42, 0,98±0,32) (p<0,05) a MDRD 

(0,92±0,29, 0,79±0,34, 0,76±0,24) (p<0,005), respektive proteinurie (0,3±0,5, 0,5±0,8, 

0,8±2,8) (p<0,05), se statisticky významně lišily, což bylo dáno rozdílem hodnot ve skupině 

s normálním histologickým nálezem na jedné straně, respektive nálezem rejekce a CAN na 

straně druhé.  
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4.3.1. Alelická asociační analýza, haplotypová analýza 

 Alelické frekvence i frekvence genotypů pro jednotlivé polymorfní lokusy byly 

konzistentní v Hardy-Weinbergově ekvilibriu (data neukázána). Nebyl rozdíl v distribuci 

jednotlivých polymorfních alel ani jimi konstituovaných genotypů pro jednotlivé skupiny 

pacientů. Ze čtyř zkoumaných polymorfních lokusů bylo konstituováno celkem 16 různých 

haplotypů. Rozdíl v distribuci těchto haplotypů v jednotlivých skupinách pacientů (normální 

histologický nález, rejekce, CAN) však nebyl statisticky významný (data neukázána). 

 

5. Diskuse 

 

5.1. Pacienti léčení kalcineurinovými inhibitory 

 Současné znalosti, které se týkají asociace CYP3A4 -288A>G, CYP3A5 +6986G>A, 

ABCB1 +1236C>T, ABCB1 +2677G>T>A a ABCB1 +3435C>T polymorfismů a biologické 

dostupnosti takrolimu a cyklosporinu A u pacientů po transplantaci ledviny svědčí o jejich 

vlivu na biologickou dostupnost těchto léčiv [53-61]. Zmíněné kandidátní geny, respektive 

jejich polymorfní lokusy však doposud nebyly zkoumány metodou haplotypové analýzy. 

 Bylo prokázáno, že haplotypová struktura ABCB1 genu modifikuje riziko akutní 

rejekce po transplantaci ledviny, což je v protikladu k negativním výsledkům asociační 

analýzy zaměřené na jednotlivé genové lokusy provedené v této i v jiných dostupných 

studiích [48, 53, 58]. Tato diskrepance poukazuje na fakt, že v případě hodnocení 

komplexních fenotypů nemusí být analýzou jednotlivých lokusů příslušná asociace 

detekována [62]. Alela genu poskytuje informaci o polymorfismech, se kterými je v genové 

vazbě, tedy ve vazebné nerovnováze, a může tedy být sama kauzálním činitelem nebo také 

indikátorem přítomnosti určitého kauzálního polymorfismu [63]. Pro potřeby alelických 

asociačních studií je nezbytné vymezení části genu definované určitou vazebnou 
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nerovnováhou, ve které se uplatňuje vliv polymorfismu asociovaného s onemocněním. 

Předpokladem aplikace tohoto přístupu je rekonstrukce haplotypů založená na odhadu pomocí 

výpočetního algoritmu [52]. Rekonstrukce haplotypů bez použití této metodiky je možná 

pouze u jedinců homozygotních pro všechny sledované lokusy. Všichni ostatní musí být ze 

studie vyřazeni s následkem snížení statistické síly analýzy, tak jak je tomu v mnoha studiích 

s negativními závěry [59-61, 64, 65]. Vliv více genových polymorfismů na výsledný fenotyp 

může dále záviset i na jejich lokalizaci na materiálním či paternálním chromosomu (cis- a 

trans- fáze), protože jejich společné působení může mít větší vliv na funkci proteinu, než by 

měla například jen záměna jedné aminokyseliny [66, 67]. 

 Problémem mnoha prací zabývajících se tímto tématem je nedosažení požadované 

hodnoty statistické síly testů [53, 68-71]. Z tohoto faktu vyplývá nejen vyšší pravděpodobnost 

výskytu chyby II. druhu, tedy falešné negativity, ale také nárůst podílu falešně pozitivních 

výsledků, který je úměrný poklesu statistické síly [72]. 

 Statistická signifikace ovšem ne vždy znamená biologickou relevanci. Na základě 

výsledků multivriantní analýzy lze konstatovat jen minoritní významn ABCB1 haplotypu ve 

vztahu k riziku vzniku akutní rejekce. Tento závěr potvrzuje fakt, že hlavními determinantami 

výsledků transplantace ledviny jsou významné klinické proměnné, se kterými nejsou, pokud 

jde o sílu predikce, ABCB1 haplotypy srovnatelné. Zvýšení rizika akutní rejekce příslušným 

ABCB1 haplotypem 1,4 krát odpovídá i jiným pozorováním [73]. Nelze tedy jednoznačně říci, 

že zkoumané genetické determinanty představují kauzální faktor. Spíše jsou faktorem 

modifikujícím fenotyp, který pravděpodobně nebude sloužit jako biomarker rejekce či přežití 

štěpu. Další limitací tohoto přístupu je problém stanovení haplotypů u nepříbuzných jedinců, 

který vzhledem k nutnosti použití matematického modelu rekonstruujícího příslušný haplotyp,  

nemůže být aplikován na konkrétního pacienta. 
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 Přestože CYP3A haplotypy významně ovlivňují farmakokinetické parametry 

takrolimu, nebyla nalezena jejich asociace s rizikem odhojování transplantované ledviny, což 

bylo pravděpodobně dáno monitorováním hladin léčiva a adekvátní úpravou dávkování. V 

podmínkách této práce bylo možno prokázat souvislost CYP3A4-CYP3A5 haplotypu s 

farmakokinetickými parametry takrolimu, což by mohlo být využito pro potřeby 

individualizace dávkování takrolimu.   

ABCB1 haplotypy neovlivňují měřitelné farmakokinetické parametry CNI, přesto jsou 

rizikovým faktorem rejekce. Z toho vyplývá zřejmá souvislost s aktivitou P-glykoproteinu a 

biologickou dostupností imunosupresiv v rámci kompartmentu plazma- imunokompetentní 

buňka. U pacientů s ABCB1 haplotypem determinujícím vyšší aktivitu P-glykoproteinu, může 

být koncentrace léčiva v intracelulárním prostoru nižší, navzdory dosažení cílové plazmatické 

hladiny. Nelineární vztah mezi naměřenými hladinami imunosupresiv a celkovou expozicí 

organismu těmto léčivům či mírou působení na cílové buněčné struktury vedlo ke snaze o 

přímé farmakodynamické monitorování exprese NFAT asociovaných genů [74]. Ovlivněním 

těchto procesů mohou haplotypy modifikovat riziko vzniku rejekce transplantovaného orgánu, 

aniž by byly ovlivněny měřitelné farmakokinetické parametry. Z dostupných dat je zřejmé, že 

ABCB1 haplotypy ovlivňují aktivitu P-glykoproteinu silněji než jednotlivé polymorfismy. 

5.2. Pacienti léčení mTOR inhibitory 

 Terapie mTOR inhibitory je spojena se vznikem specifických nežádoucích účinků. 

Nebyly však identifikovány biomarkery, které by umožnily identifikaci pacientů ve zvýšeném 

riziku jejich vzniku. Haplotypovou analýzou, která i zde představuje robustní statistickou 

metodu hodnotící asociaci genetických a klinických parametrů [75], bylo prokázáno, že 

haplotypové uspořádání CYP3A lokusu je nezávislým prediktorem vzniku anémie, 

dyslipidemie a proteinurie.  



 24

 Anémie u pacientů léčených mTOR inhibitory je způsobena jak poruchou 

metabolismu železa [76], tak na dávce závislým antiproliferačním působením na 

hematopoietické prekursory [77]. Incidence anémie nejvyšší u pacientů s haplotypem CYP3A 

AAGA, u kterého byly přítomny také nejvyšší hladiny mTOR inhibitorů. Multivariantní 

logistickou regresní analýzou však nebyl rizikový CYP3A haplotyp definován jako nezávislý 

prediktor, ale jako rizikový faktor asociovaný s funkcí štěpu.  

 Dyslipidemie při terapii mTOR inhibitory je komplexní metabolickou poruchu 

související s dysfunkcí LDL receproru a lipoproteinové lipasy [37]. CYP3A AAGA haplotyp 

představuje nezávislý rizikový faktor vzniku hypercholestrolemie ve 3. měsíci léčby a 

zároveň je asociován s biologickou dostupností sirolimu a everolimu (C/D/kg), což potvrzuje 

předpoklad závislosti nežádoucích účinků na dávce, respektive hladině léků [38]. 

 Proteinurie je závažným vedlejším účinekem léčby vedoucím nezřídka k jejímu  

předčasnému ukončení [78]. Je důsledkem postižení glomerulů i tubulů způsobeným 

dysfunkcí podocytů a poruchou exprese vaskulárního endoteliálního růstového faktoru 

(VEGF) [38]. CYP3A haplotypy se podílejí na vzniku mírné (více než 0,5 g/d) i významné 

(více než 1,5 g/d) proteinurie v 6. měsíci léčby. Haplotypová struktura CYP3A4-CYP3A5 

představovala nezávislý rizikový faktor vzniku proteinurie. 

 Absence asociace CYP3A4-CYP3A5 haplotypů a biologické dostupnosti mTOR 

inhibitorů je pravděpodobně dána přítomností konkomitantí terapie kalcineurinovými 

inhibitory, u kterých byl spolu s prednisonem prokázán modifikující vliv na jejich biologickou 

dostupnost [26, 79]. Nelze vyloučit ani vliv tkáňově specifického vlivu kalcineurinových 

inhibitorů na aktivitu CYPIIIA4 a CYPIIIA5 izoenzymů [80]. 

 CYP3A polymorfizmy lze tedy považovat za genomické biomarkery biologické 

dostupnosti sirolimu a everolimu a CYP3A haplotypy za nezávislé prediktory vzniku 

hypercholesterolemie a proteinurie. Haplotypové uspořádání zkoumaného genového lokusu 
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představovalo modifikátor fenotypu, zatímco analýza jednotlivých genových lokusů asociaci 

s příslušným fenotypem neprokázala podobně jako v práci Bandúra et al. zabývající se CNI 

[75]. 

 Pacienti léčení sirolimem nebo everolimem zde byli součástí jedné zkoumané skupiny, 

vzhledem k tomu že jak terapeutické rozmezí obou léků, tak i biologická dostupnost jsou 

srovnatelné. Shodný je i jejich farmakodynamický efekt a spektrum nežádoucích účinků [4, 

34, 81, 82]. 

5.3. Variabilita genu AGER 

Existují informace o vztahu RAGE k vaskulárnímu poškození či komplikacím diabetes 

mellitus, včetně vzniku a progrese diabetické nefropatie [83, 84]. Méně údajů se však týká 

patofyziologických procesů spojených s transplantací solidních orgánů, jako například 

ischemicko reperfusního poškození či ovlivnění imunitních procesů při rejekci. Byla 

prokázána souvislost hladin sRAGE a mortality pacientů po transplantaci ledviny [22]. 

Výsledky experimentálních i klinických studií zabývajících se tímto tématem zatím 

nepřinesly konzistentní a jednoduše interpretovatelné výsledky, které by bylo možno převést 

do klinické praxe. Podobně na základě výsledků studie zkoumající funkční vztah vybraných 

genových variant RAGE a výsledků transplantace ledviny nelze konstatovat přítomnost 

statisticky ani klinicky významné asociace.   

 

6. Závěry 

 

6.1. Imunosuprese kalcineurinovými inhibitory 

6.1.1. Variabilita farmakokinetických parametrů 

CYP3A haplotypy ovlivňují variabilitu biologické dostupnosti takrolimu. 
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 ABCB1 haplotypy nemají vztah k farmakokinetickým parametrům u pacientů léčených 

takrolimem a CYP3A ani ABCB1 haplotypy neovlivňují biologickou dostupnost cyklosporinu 

A. 

 Tyto závěry byly učiněny v podmínkách studie s dostatečnou statistickou silou, která 

umožnila detekci rozdílu v biologické dostupnosti (C/D/kg) pouhých 6,5%, což významně 

snižuje pravděpodobnost nezaznamenání statisticky významného rozdílu v hodnotě  

sledovaného parametru mezi jednotlivými haplotypy. 

6.1.2. Variabilita výsledků transplantace ledviny- riziko akutní rejekce 

 ABCB1 polymorfizmy modifikují riziko akutní rejekce u pacientů po transplantaci 

ledviny, což je pravděpodobně dáno faktem, že polymorfizmy ovlivňují aktivitu P-

glykoproteinu silněji než jednotlivé polymorfizmy. 

 Riziko vzniku akutní rejekce, jehož nezávislým rizikovým faktorem jsou ABCB1 

haplotypy, nezávisí na variabilitě farmakokinetických parametrů. 

 CYP3A haplotypy jsou determinantami biologické dostupnosti takrolimu, jejíž 

variabilita však není v podmínkách terapeutického monitorování hladin klinicky relevantní a 

nevede k ovlivnění rizika vzniku akutní rejekce. 

6.2. Imunosuprese mTOR inhibitory 

6.2.1. Variabilita farmakokinetických parametrů 

 CYP3A4 -288AG, CYP3A5 6986GA genotypy jsou determinantami variability 

farmakokinetických parametrů mTOR inhibitorů. 

 Hladina mTOR inhibitorů koreluje s hladinami sérového cholesterolu a proteinurie ve 

3. a 6. měsíci po zahájení léčby. 

 Haplotypy CYP3A4-CYP3A5 determinují variabilitu biologické dostupnosti i hladin 

mTOR inhibitorů v 1. a 3. měsíci léčby. 
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6.2.2. Variabilita nežádoucích účinků léčby 

 Haplotyp CYP3A4-CYP3A5 AAGA je asociován se zvýšeným rizikem vzniku 

hypercholesterolemie a proteinurie u pacientů léčených mTOR inhibitory.  

6.3. Varianty genu AGER a histologický nález v transplantované ledvině 

Genetická analýza zaměřená na čtyři polymorfní alely genu AGER, respektive z nich 

odvozené genotypy, ani haplotypová analýza zkoumající asociaci 16 různých haplotypů 

konstituovaných výše uvedenými polymorfními alelami neprokázala asociaci s histologickým 

nálezem v biopsii transplantované ledviny v jednom roce po transplantaci. 
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