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Souhrn
Úvod: Jedním z hlavních faktorů geneticky podmíněné variability v odpovědi organismu na
podané léčivo je rozdílná katalytická aktivita enzymů metabolizujících léčiva, způsobená
zejména genetickými polymorfismy enzymů rodiny cytochromu P450. Předkládaná disertační
práce zpracovává toto téma ve dvou navazujících okruzích a to formou komentáře k vlastním
originálním publikacím. Cílem první části práce je stanovit frekvenci výskytu funkčně
významných variantních alel tří základních isoenzymů cytochromu P450: CYP2D6, CYP2C9,
CYP2C19 v české populaci, predikovat prevalence fenotypu pomalých metabolizátorů a
výsledky porovnat s údaji z jiných populací. Druhá část je zaměřena na studium vlivu
CYP2C9 genotypu na hypolipidemický účinek fluvastatinu u hypercholesterolemických
pacientů.
Metody: Genotypizace polymorfismů byla provedena metodou PCR-RFLP. Frekvence
výskytu alel CYP2D6*1, *6, *5, *4, *3 a duplikace genu byla stanovena u 233 zdravých
dobrovolníků, CYP2C9*1, *2, *3 u 254 subjektů a CYP2C19*1, *2, *3 u 218 subjektů. Do
prospektivní studie bez intervencí do standardních postupů hypolipidemické léčby
fluvastatinem bylo zařazeno 87 pacientů z toho 48 pacientů užívalo fluvastatin v monoterapii.
Biochemická a klinická data byla shromažďována před a 12 týdnů po nasazení terapie
fluvastatinem (80mg/den).
Výsledky a závěry: Fenotyp pomalého metabolizátora CYP2D6 lze predikovat u 6,7% české
populace a asi 2% české populace můžeme řadit mezi pomalé metabolizátory substrátů
CYP2C19 a CYP2C9. Frekvence sledovaných funkčně variantních alel CYP2D6, CYP2C9 a
CYP2C19 a predikovaných fenotypů české populace je shodná s ostatními bělošskými
populacemi. Hypolipidemický účinek fluvastatinu závisí mimo jiné také na genotypu
CYP2C9. Genotyp CYP2C9*1/*3 je asociován s výraznějším snížením LDL-cholesterolu
(39,95% u*1/*3 oproti redukci o 22,35% u *1/*1 a 29,92% u *1/*2 genotypu) a obdobný
trend lze pozorovat i u snížení celkového cholesterolu. Ve skupině pacientů se bohužel
nevyskytl variantní homozygot *3/*3, který by posílil statistickou významnost této závislosti.
Závěrem lze konstatovat, že zavedením a optimalizací metodik, a stanovením
frekvence výskytu základních polymorfismů isoenzymů CYP, které dle literárních zdrojů
metabolizují přes 40 % podávaných farmak, jsme poskytli referenční rámec pro následný
výzkum v poli klinických aplikací a podpořili snahy o zavedení individualizované
farmakoterapie.
Klíčová slova: cytochrom P450, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, jednonukleotidový bodový
polymorfismus, česká populace, individualizovaná farmakoterapie, fluvastatin,
hypercholesterolemie
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Summary
Introduction: One of the main factors of genetically determined variability in response of
humans to administered drugs are differences in catalytic activity of metabolizing enzymes,
which are caused mainly by genetic polymorphisms in cytochrom P450 family enzymes. This
thesis consists of two parts and it is presented as a commentary to the original papers. The
first aim was to investigate the frequency of functionally important variant alleles of three
main isoenzymes of cytochrome P450 gene: CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, throughout the
Czech population, predict the prevalence of poor metabolizer phenotypes, and then to
compare the results to the data from other populations. Secondly, we analysed the correlation
between the CYP2C9 genotype and cholesterol-lowering effect of fluvastatin in human
hypercholesterolemic patients.
Methods: Genotypes were determined by PCR–RFLP. The presence of alleles CYP2D6*1,
*6, *5, *4, *3, and gene duplication was analysed in 233 healthy volunteers, CYP2C9*1, *2
and*3 in 254 subjects and CYP2C19*1, *2 and *2 in 218 subjects. Eighty seven patients on
fluvastatin therapy, and 48 patients on monotherapy were enrolled in the prospective
fluvastatin study without any interventions to standard procedures of hypolipidemic treatment.
Biochemical and clinical data were collected before the initiation of fluvastatin treatment (80
mg/day) and 12 weeks later.
Results and conclusions: In the Czech population, there are 6.7% of CYP2D6 poor
metabolizers and about 2% of CYP2C19 and CYP2C9 poor metabolizers. The frequencies of
the most important functional variant alleles of CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 and their
predicted phenotypes in the Czech population are in concordance with other Caucasian
populations. The hypolipidemic effect of fluvastatin was found to be partly influenced by
CYP2C9 genotype. Subjects with the CYP2C9*1/*3 genotype achieved a greater reduction in
plasma levels of LDL-cholesterol than subjects with CYP2C9*1/*1 or *1/*2 genotypes
(39.95% vs. 22.35% or 29.92% respectively), and similar trend was observed in reduction of
total cholesterol levels. However, due to rare occurrence of the *3/*3 genotype it was
impossible to report a definitive genotype-effect association.
In conclusion, by implementing the genotyping methods and by detemining the
frequency of occurence of the main genetic polymorphisms in CYP isoenzymes, which were
reported to account for the metabolism of 40% of administered drugs, we have laid basis for
future research into the clinical applications and the development of individualized
pharmacotherapy.
Keywords: cytochrome P450, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, single nucleotide
polymorphism, pharmacogenetics, Czech population, individualized pharmacotherapy,
fluvastatin, hypercholesterolemia
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Seznam zkratek
A
AUC
C
CYP
DNA
dNTP
EM
FRET
G
G-SDR
HDL-C
HMG-CoA
ht
IM
LDL-C
NADPH
PCR
PM
RFLP
RM
RNA
RT-PCR
SNP
SSCP
SSRI
T
TBE
TG
TC
TPMT
U
UM
v
v/v
v/wt
wt
wt/wt

nukleová baze, adenin
plocha pod křivkou (Area Under the Curve)
nukleová baze, cytosin
cytochrom P450
deoxyribonukleová kyselina
deoxyribonukleotidtrifosfát
extenzivní metabolizátor
specifické fluorescenční sondy (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
nukleová baze, guanin
doporučené dávky podle genotypu (Genotype - Specific Dose
Recommendation)
lipoproteiny o vysoké hustotě (Hight Density Lipoprotein - Cholesterol)
3 – hydroxy – 3 - methylglutaryl koenzym - A reduktáza
heterozygot
intermediární metabolizátor (Intermedial Metabolizer)
lipoproteiny o nízké hustotě (Low Density Lipoprotein - Cholesterol)
redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát
polymerasová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)
pomalý metabolizátor (Poor Metabolizer)
analýza délky restrikčních fragmentů (Restriction Fragment Lenght
Polymorphism)
rychlý metabolizátor (Rapid Metabolizer)
ribonukleová kyselina
PCR v reálném čase (real time - PCR)
jednonukleotidový polymorfismus (Single Nucleotide Polymorphism)
konformační polymorfismus jednořetězcové DNA (Single Strand
Conformation Polymorphism)
selektivní inhibitory zpětného příjmu serotoninu (Selective Serotonin
Reuptake Inhibitors)
nukleová baze, thymin
pufrovací roztok (tris - báze, kyselina boritá, EDTA)
triglyceridy
celkový cholesterol (Total Cholesterol)
thiopurin-S-methyl transferáza
nukleová baze, uracil
ultrarychlý metabolizátor (Ultrarapid Metabolizer)
variantní alela
homozygot pro variantní alely
heterozygot
alela bez přítomnosti polymorfismů, tzv. wild-type
homozygot pro alely bez přítomnosti polymorfismů
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1 Literární úvod
1.1 Vliv genetických polymorfismů na metabolismus léčiv u člověka

V klinické praxi se po podání terapeutické dávky léčiva můžeme setkat
s případy pacientů, u nichž má léčba žádoucí terapeutický efekt, s případy, u kterých je
léčba neefektivní, a se skupinou pacientů, u kterých je efekt léčby doprovázen nežádoucími
účinky charakteristickými pro vysoké plazmatické koncentrace léčiva (Kitzmiller, Groen et
al. 2011). Tato variabilita lékové odpovědi a individuálně odlišná vnímavost na
farmakoterapii může být z nezanedbatelné části způsobená genetickými faktory, zejména
polymorfismy

v genech,

farmakodynamiku

a

jejichž

produkty

farmakokinetiku

léčiv.

se

účastní

Z genetických

procesů

ovlivňujících

faktorů

ovlivňujících

farmakokinetiku se pozornost zaměřuje hlavně na ty, které ovlivňují chemické přeměny
léčiv v organismu, a zde především pak na geneticky podmíněné změny aktivit
metabolizujících enzymů (Pinto and Dolan 2011). Biotransformace xenobiotik včetně léčiv
se běžně klasifikuje do dvou fází. V první fázi biotransformace probíhají například různé
oxidace, hydroxylace, demethylace a další modifikace xenobiotika, v druhé fázi dochází ke
konjugačním reakcím např. s kyselinou glukuronovou, sírovou nebo glycinem. Velký
význam pro oxidativní přeměny xenobiotik v první fázi biotransformace mají enzymy
cytochrom P450, na jehož isoenzymy, především CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, jsem se ve
své práci soustředila.

1.1.1 Přístupy k individualizaci farmakoterapie
Pro zefektivnění léčby v moderní lékařské praxi by bylo přínosné, kdyby bylo možné
individuálně odlišnou vnímavost na farmakoterapii predikovat. Úlohou farmakogenetiky je
souvislosti a korelace mezi genotypem a vnímavostí k farmakoterapii prozkoumat a na
základě této analýzy navrhnout řídící principy k vytváření individuálně optimalizované
farmakoterapie (Ma and Lu 2011). Snaha o individualizaci terapie v závislosti na genotypu
pak průběžně vede k různým doporučením, jak optimalizovat dávkování farmak
v jednotlivých fenotypových skupinách pacientů, například při léčbě deprese (Kirchheiner
and Brockmoller 2005) nebo při terapii warfarinem (Carlquist and Anderson 2011) a velmi
často je diskutován i individualizovaný přístup při léčbě statiny (Superko, Momary et al.
2012). Jedním z příkladů úspěšného zavádění těchto postupů do běžné klinické praxe je
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v současnosti používané určování genotypu thiopurin-S-methyl transferázy (TPMT) před
započetím léčby azathioprinem (Chouchana, Narjoz et al. 2012).
Obvykle je snaha vypočítat doporučené dávky podle genotypu (G-SDR - genotypespecific dose recommendation) založena na třech podmínkách:
1) Doporučovaná terapeutická dávka musí být odvozena z rozsáhlých klinických
studií na geneticky smíšené populaci. Klinické studie stanovující terapeutickou dávku jsou
povinnou součástí registrační dokumentace a tedy tato podmínka je splněna již před
uvedením léčiva na trh.
2) Farmakokinetické odlišnosti mezi různými genotypy/fenotypy musí být popsány
klinickými studiemi na zdravých dobrovolnících a potvrzeny skupinami pacientů.
3) Frekvence výskytu variantních alel v cílené populaci musí být konkrétně popsána
(Meisel, Gerloff et al. 2003).
Při splnění těchto tří podmínek může farmakogenetika zvýšit bezpečnost a efektivitu
farmakoterapie, může snáze předvídat vznik nebezpečných nežádoucích účinků ještě před
zahájením léčby a tím vším tak napomoci individualizaci farmakoterapie.

1.2 Systém cytochromu P450
Cytochrom P450 představuje důležitou skupinu enzymů klíčových v I. fázi
biotransformace léčiv. Tyto monoxygenasy katalysují oxidaci širokého spektra endoi exogenních substrátů, tím mohou zvýšit jejich hydrofilicitu, což v případě xenobiotik
usnadňuje jejich vylučování z těla. Geneticky podmíněné odchylky v aktivitě systému
cytochromu P450 tedy predisponují jedince k odlišnostem v metabolismu léčiva a tedy i
v jeho eliminaci a mohou vést k rozlišné vnímavosti a nepředvídatelné odpovědi na léčbu.
Významná interindividuální variabilita aktivity cytochromů může být zapříčiněna
polymorfismem genů kódujících jednotlivé proteiny.
Názvosloví jednotlivých isoenzymů cytochromu P450 se v současnosti řídí
nomenklaturním

doporučením,

založeném

na

shodě

v aminokyselinové

sekvenci

(http:/drnelson.utmen.edu/CytochromeP450). P v názvu znamená pigment a 450 je označení
spektrálního maxima, které vykazuje cytochrom po redukci a vazbě s CO. Nadrodina
enzymu je označena zkratkou CYP (CYtochrom P450), následuje dělení do rodin
označených arabským číslem (CYP2), podrodin označených písmenem (CYP2D).
Kompletní zkratka pro jednotlivé isoenzymy je doplněna ještě jednou číslicí (CYP2D6).
Podmínkou pro zařazení enzymů do jedné rodiny je 40% shoda v aminokyselinové
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sekvenci, do jedné podrodiny se jedná o shodu 55%. I malé změny v aminokyselinovém
pořadí mohou mít za následek velké změny v aktivitě enzymu, případně změny
v substrátové specifitě.
Biochemicky jsou enzymy cytochromu P450 nespecifické monooxygenasy
se systematickým označením 1.14.14.1. Jedná se o hemoprotein typu b, který je pevně
vázán na membrány hladkého endoplazmatického retikula živočišných buněk zejména
v játrech, ale i ledvinách, sliznici tenkého střeva, plicích, mozku a dalších tkáních
(Anzenbacher and Anzenbacherova 2001). Katalytická funkce cytochromu P450 může být
zjednodušeně vyjádřena následující rovnicí:
NADPH + H+ + O2 + R-H → NADP+ + H2O + R-OH
Substrátem enzymu mohou být látky endogenního původu např. steroidy, mastné
kyseliny, ale i látky původu exogenního s rozmanitou chemickou strukturou. Reakce je
nazývána monooxygenace, protože jen jeden atom kyslíku je inkorporován do substrátu a
druhý je redukován na molekulu vody, donorem vodíku je NADPH (redukovaný
nikotinamidadenindinukleotidfosfát). Podstatou oxidoredukční funkce cytochromu P450 je
změna mocenství hemového železa (Dostálek 2006). (obr. 1)
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Obr. 1: Katalytický cyklus cytochromu P450, upraveno podle (http://home.uchicago.edu)
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Pouze tři rodiny cytochromu P450 (CYP1- 3) z celkově 51 popsaných se účastní
I. fáze biotransformace xenobiotik, jako jsou např. léčiva, potravinová aditiva, rostlinné
alkaloidy, karcinogeny a prokarcinogeny. Cytochromem katalyzované reakce mění funkční
skupinu výchozí molekuly s cílem zvýšit její hydrofilitu, a tím snížit resorpci ve střevě,
nebo zvýšit exkreci látky do moči nebo do žluči, celkově tedy podpořit její eliminaci a snížit
její akumulaci v organismu. Kromě detoxifikace organismu mají význam také v procesu
kancerogeneze a případné aktivaci prokarcinogenů. CYP 5 až 51 se účastní procesů
biotransformace

protizánětlivých

endogenních

látek

tromboxanů,

prostaglandinů,

biosyntézy steroidů a nízkomolekulárních mediátorů biologických funkcí u člověka (Zuber,
Anzenbacherova et al. 2002). Postavení rodiny cytochromů CYP4 je na hranici dvou výše
zmíněných skupin.
Vztah enzymu a cílové molekuly je oboustranný, nejčastěji cílová molekula
neovlivňuje aktivitu isoenzymu, pak je obecně označována jako substrát. Pokud zvyšuje
aktivitu enzymového systému, mluvíme o enzymovém induktoru, a jestliže katalytickou
aktivitu systému snižuje, označujeme ji jako inhibitor. Tato inhibice může být kompetitivní,
reverzibilní nebo ireverzibilní. Problematika enzymových indukcí a inhibicí je zmíněna
pouze pro ujasnění významu těchto biochemických závislostí.
Pro isoenzymy metabolizující léčiva je charakteristická široká substrátová specifita a
překrývání účinku na cílový substrát. Více isoenzymů katalyzuje jeden typ reakce, to
umožňuje biotransformaci látky alternativní metabolickou cestou v případech absence,
inhibice nebo geneticky modifikované aktivity hlavního metabolizujícího isoenzymu.

1.2.1 Genetický polymorfismus systému CYP
1.2.1.1 Genotyp
V současnosti studovaná geneticky předurčená variabilita v katalytické aktivitě
cytochromu P450 je způsobena především bodovými mutacemi - jedno či více
nukleotidovými polymorfismy (single nucleotide polymorphism - SNP).
Genetický polymorfismus je definován jako bodová mutace v DNA sekvenci. Jde
o monogenní charakteristický znak, který je v populaci vyjádřen nejméně dvěma fenotypy
s alelickou frekvencí výskytu minimálně 1 % (Passarge 2001).V zásadě se jedná o tři
základní typy bodových mutací: substituce (záměna), delece (ztráta) a inserce (vsunutí)
13

nukleotidu do řetězce DNA. Tyto drobné deviace genotypu se mohou vyskytnout
v intronech stejně jako v exonech. Pokud se polymorfismus vyskytne v intronu, může dojít
např. k multiplikaci zasažených alel a ke změně míry genové exprese proteinu. Vyskytne-li
se bodová mutace v exonu, dochází obvykle ke změně funkčnosti exprimovaného proteinu,
nejčastěji ke snížení aktivity katalytické funkce enzymu způsobené např. konformační
změnou ve vazebné doméně. Delece nebo inserce nukleotidu způsobuje posun čtecího
rámce označované jako „frameshift“ mutace, a proto pokračující sekvence již nekóduje
funkční produkt – „nonsense“ mutace. Substituce ovlivní kodon tak, že dochází k záměně
syntetizované aminokyseliny, která může mít funkční význam. Zásadní funkční význam má
však záměna, která vznikne v rámci stop kodonu (UAA, UAG, UGA) (Bultas 2005).
Ačkoli se bodové mutace vyskytují relativně hojně a prakticky kdekoli v sekvenci
nukleotidů, jen několik z nich se projeví odlišnou intenzitou funkční odpovědi.

1.2.1.2 Fenotyp
Všeobecně se na základě genotypu rozlišují čtyři základní fenotypy - projevy
genetické výbavy jedince. S ohledem na metabolickou kapacitu enzymu dvě ze čtyř
fenotypových skupin se zásadně odlišují od běžné populace. Lidé s fenotypem pomalého
metabolizátora (PM) jsou homozygoté pro funkčně defektní alelu, nebo postrádají celý gen,
což způsobuje značné až úplné snížení metabolické kapacity. Naopak zvýšení metabolické
kapacity očekáváme u fenotypu rychlého metabolizátora (RM, někdy označovaného i jako
ultrarychlý metabolizátor UM), jehož alely bývají duplikované nebo multiplikované. Alely
pro fenotyp rychlého metabolizátora jsou dominantní, tzn., že fenotyp pomalého
metabolizátora je vyjádřen jen u homozygotů pro defektní alely. Klinicky zřetelné rozdíly
v rychlosti biotransformace xenobiotik mezi heterozygoty pro variantní alelu (intermediární
metabolizátoři - IM), jejichž enzymová aktivita je buď normální nebo jen lehce snížená, a
extenzivními metabolizátory (EM), kteří mají dvě funkční nepozměněné alely (wild-type),
jsou vyjádřeny u špatně tolerovaných léčiv s velice úzkým terapeutickým oknem. U těchto
léčiv je biotransformace úzce spjata s jedním isoenzymem a alternativní metabolická cesta
plně nekompenzuje dráhu hlavní. Frekvence výskytu jednotlivých alel je rozdílná v různých
populacích a je dána přirozenou selekcí.
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1.2.2 Metody farmakogenetiky
Farmakogenetika se zabývá i výše zmíněnou geneticky podmíněnou variabilitou
lékové odpovědi, jejími příčinami na molekulární úrovni a v neposlední řadě sleduje
klinickou závažnost této variability. Tento farmakologický obor se snaží vyhledat dostupné
metody k predikci významné variability v lékové odpovědi ještě před prvním podáním
léčiva, s cílem individualizace a optimalizace terapeutického režimu u konkrétních pacientů
(Tzvetkov and von Ahsen 2012) (Scott 2011). V současné době je popsáno mnohem širší
spektrum příčin variability lékové odpovědi na genetické úrovni než jen polymorfismy
metabolizujících enzymů. Jedná se také o variabilitu transportních proteinů, receptorů
i postreceptorových mechanismů (Anzerbacher 2002). Přes rychlý rozvoj tohoto oboru
zůstávají ve farmakogenetice zachovány dva základní metodické přístupy ke stanovení a
objektivizaci významu genetické odchylky. Jedná se o genotypizaci a fenotypizaci
jednotlivce.
1.2.2.1 Fenotypizace
Fenotypizace stanovuje projev genetické výbavy jedince, který je ovlivněn
fyziologickými i patologickými stavy organismu, vlivy vnějšího prostředí, aktuální
enzymovou indukcí i inhibicí způsobenou přítomnými xenobiotiky. Pro stanovení aktuální
aktivity enzymu je podána jednorázově dávka modelového léčiva, které je metabolizováno
výhradně enzymem, jehož aktivitu stanovujeme. V definovaných časových intervalech jsou
odebírány biologické vzorky (krev, sliny, moč), ve kterých se stanovuje poměr mateřské
látky a jejích metabolitů. Podle hraničních hodnot metabolických poměrů jsou jedinci
rozděleni do skupin odpovídajících fenotypu pomalých, rychlých, extenzivních eventuálně
intermediárních

metabolizátorů.

K fenotypizaci

CYP2D6

se

nejčastěji

používá

dextromethorphan, spartein a debrisochin (Slanař 2005). Dextromethorphan je v současnosti
v zahraničí nejšířeji používán pro svoji dostupnost a vysokou bezpečnost. Spartein, který je
preferován u lidí se sníženou renální funkcí a debrisochin, který je pravděpodobně
nejvýhodnější u velmi rychlých metabolizátorů, byly první modelové látky používané
k fenotypizaci CYP2D6. Jejich nevýhodou je možný výskyt závažných nežádoucích účinků.
Metoprolol je další potenciální látkou, jejíž nevýhodou je variabilní korelace s ostatními
modelovými léčivy. Ostatní látky nejsou v současné době běžně ke stanovení fenotypu
CYP2D6 používány.
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1.2.2.2 Genotypizace
Genotypováním detekujeme polymorfní variantní alely genu pro příslušný enzym,
aktivitu enzymu poté určujeme nepřímo predikcí fenotypu. Většina genotypovacích strategií
je založena na metodách molekulární biologie, kde se v prvním kroku izoluje leukocytární
DNA a navazuje amplifikace požadovaného úseku DNA polymerasovou řetězovou reakcí
(PCR) se sadou specifických primerů (Morlighem, Harbers et al. 2011). Následuje analýza
jednotlivých alel, např. analýzou délky restrikčních fragmentů (RFLP - restriction fragment
length polymorphism). Ta se provádí horizontální elektoforézou, buď v agarosovém gelu
(délka restrikčních fragmentů je větší než 40bp), nebo polyakrylamidovém gelu pro
fragmenty menší než 40bp (Daly 2004). PCR-RFLP je jednou z nejdostupnějších metod.

SSCP – jednořetězcový konformační polymorfismus
Metoda analýzy SSCP (jednořetězcového konformačního polymorfismu - single
strand conformation polymorphism) je jednoduchou a dostatečně senzitivní technikou
k detekci mutací typu záměny jedné baze (Hayashi 1991). Metoda je založena na principu
různé migrace jednořetězcových molekul DNA, které se liší svou sekundární strukturou
(konformací) v nativním polyakrylamidovém gelu (obvykle 6 %, typicky 0.4 mm silný, v
TBE

pufru).

Unikátní

konformace

jednořetězcového

fragmentu

DNA

je

dána

intramolekulárními interakcemi uvnitř DNA sekvence. Tato konformace je závislá na
teplotě a iontové síle. Již tak malý rozdíl, jako je záměna jedné baze, způsobí změnu
konformace a rozdílnou pohyblivost při elektroforéze za dodržení podmínky nedenaturace.
Rozdíl v konformaci může tedy být způsoben odlišností pouze jediné baze v sekvenci DNA.
Tato citlivá technika zachycuje 100 % mutací v DNA fragmentech menších než 200 bazí a
80 %

mutací

v

DNA

fragmentech

menších

než

400

bazí

(https://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-DNA/html/kap6.htm).

PCR v reálném čase
Flexibilita PCR v reálném čase nám poskytuje další možnost odhalování alelické
varianty. Metoda je založena na stanovování množství fluorescence produktů PCR po
každém cyklu pomocí fluorescenčních sond a stanovování počtu cyklů potřebných pro
dosažení „prahové fluorescence“. Stanovování se děje na základě měření změn fluorescence
(rozsvěcení nebo zhášení) fluorescenční sondy. Pro systémy TaqMan a FRET byly vyvinuty
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přesné protokoly k detekci bodových mutací. Bodové mutace v produktu PCR, který je
homologní se sondou, lze detekovat pomocí analýzy jejich teploty tání. Podstatou detekce
pomocí fluorescence jsou výše zmiňované sondy nebo přidaná barviva, která fluoreskují
pouze pokud jsou navázána na dvouřetězcovou DNA, jež se zvyšující teplotou rozplétá.
Pokud v produktu není žádná bodová mutace – sonda je plně komplementární
k přirozenému (wild-type) řetězci - pak dochází k tání produktu za charakteristické teploty,
která je vyšší než pokud se v produktu vyskytnou jednonukleotidové záměny.
Jednonukleotidová záměna G-T sníží teplotu tání nejméně o 3° C, záměna A-C pak alespoň
o 10° C (Bustin 2000). Podle přístrojového vybavení lze analýzu teploty tání PCR produktů
sledovat v reálném čase.

Minisekvenování
Dalším možným přístupem v detekci bodových mutací jsou metody založené na
principu sekvenování nukleotidového vlákna. U minisekvenování se jedná o prodloužení
3´ - konce primeru o jediný značený nukleotid, který slouží jako terminátor. Technologie je
určená pro ověření jednonukleotidových polymorfismů v sekvencích bazí a umožňuje
spolehlivě odlišit jednotlivé alely genů. Primer se váže svým 3´-koncem v těsném
sousedství polymorfního místa. K prodloužení primeru DNA-polymerasou dojde pouze
tehdy, jestliže značený nukleotid v reakci je komplementární k bázi v cílovém místě.
Produkty prodloužených primerů jsou analyzovány elektroforeticky a vyznačují se odlišnou
mobilitou v gelu (Šmarda 2005).

Pyrosekvenování
V současnosti se často zmiňuje metoda pyrosekvenování založená na sekvenování
syntézou. Každé správné připojení je doprovázeno uvolněním proporcionálního množství
pyrofosfátu, který okamžitě emituje viditelné světlo z luciferasou katalyzované reakce.
Nukleotidovou sekvenci je možno určit v reálném čase podle píků na pyrogramu
(Zackrisson and Lindblom 2003).

DNA biočipy
Význam polymorfismů cytochromu P450 je již natolik všeobecně uznáván, že byly
vyvinuty komerčně dostupné biočipové technologie pro všechny klinicky významné bodové
mutace isoenzymů CYP2D6 a CYP2C19 (firma ROCHE). Biočipy jsou založeny na
principu hybridizační reakce, která proběhne mezi DNA vzorku a specificky fluorescenčně
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značeným jednořetězcovým oligonukleotidem upevněným na nosiči, obvykle na membráně
nebo skleněné destičce. Oligonukleotidy slouží jako DNA proby a k amplifikační reakci
dochází jenom za předpokladu naprosté komplementarity. Biočipy tedy dokáží odlišit a
identifikovat specifické DNA sekvence (včetně bodových odchylek) v heterogenní směsi
genů během velmi krátké doby. Finanční náročnost této metody však limituje její široké
použití.
1.2.2.3 Porovnání metodik
Fenotypizace je považována za metodu vhodnější k určení aktuální enzymové
aktivity, ale pro klinickou praxi není plně akceptovatelná především kvůli zatížení
organismu nemocného podáváním modelové látky, která přes svou relativní bezpečnost
může vyvolat vznik některých specifických nežádoucích účinků. Takovéto studie bývají
navíc často doprovázeny nízkou kompliancí probandů a výsledky mohou být modifikovány
obtížně dohledatelnými faktory.
Genotypováním určená genetická predispozice nám dovoluje zařadit pacienta do
jedné z fenotypových skupin (PM, IM, EM, RM). Navzdory rychlému rozvoji
genotypovacích technik i znalostí klinických souvislostí jednotlivých bodových mutací
(SNP) je nutné si stále uvědomovat, že na základě genotypu reálnou enzymovou aktivitu
pouze předpovídáme. Eventuální přítomnost dosud nepopsaných nebo jen nestanovených
SNP může vést k zařazení jedince do nesprávné fenotypové skupiny.
Genotyp pacienta se celý život nemění, ale aktuální aktivita enzymu osciluje a je
závislá i na negenetických faktorech, jakými jsou např. podávání enzymových induktorů,
inhibitorů nebo substrátů, složení stravy, hladiny hormonů a jiných endogenních látek nebo
současně probíhající onemocnění. Hlavními nevýhodami genotypování je nepřímé stanovení
aktivity enzymových systémů a finanční nákladnost analýzy. Mezi výhody bezpochyby patří
vyšší kompliance ze strany pacienta, který není zatěžován podáváním modelového léčiva,
neovlivnění výsledků analýzy aktuálním kontaktem organismu s různými xenobiotiky,
možnost většiny molekulárních laboratoří takovéto stanovení provádět a rychlost stanovení i
při velkém počtu vzorků. Pokud je prokázán úzký vztah genotypu s fenotypem, používá se
ve farmakogenetických studiích genotypování přednostně. Tento vztah je např. u CYP2D6
prokázán na 98,7 % úrovni (Gaedigk, Gotschall et al. 1999).
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1.2.3 CYP2D6
Enzym CYP2D6 je polypeptid o 497 aminokyselinách, jehož relativní množství
v lidských játrech je kolem 4 % ze všech cytochrom-P450 enzymů (Anzenbacher and
Anzenbacherova 2001). Navzdory malému procentuálnímu zastoupení je význam CYP2D6
nezanedbatelný. CYP2D6 katalyzuje oxidativní biotransformaci u více než 25 % běžně
užívaných léčiv a zatím nebyla plně popsána jeho hlavní endogenní funkce (IngelmanSundberg 2005). Typický substrát cytochromu 2D6 je popisován jako lipofilní báze
s atomem dusíku v molekule. Spektrum substrátů je velmi široké a zahrnuje léčiva ze skupin
tricyklických a SSRI (selektivní inhibitory zpětného příjmu serotoninu - selective serotonin
reuptake inhibitors) antidepresiv, antipsychotik, antimalarik, lipofilních betablokátorů,
antiarytmik a některých opioidů (tab. 1).
Tab. 1: Substráty CYP2D6
Ajmalin
Alprenolol
Amiflamin
Amitriptylin
Amfetamin
Aripiprazol
Atomoxetin
Bupranolol
Cinarizin
Citalopram
Chlorpromazin
Debrisochin
Deprenyl/Selegilin
Desipramin
Dexfenfluramin
Dextromethorfan
Dihydrokodein
Enkainid
Ethylmorfin
Fenacetin
Fenformin
Flekainid
Flunarizin
Fluvoxamin
Fluoxetin
Fluperlapin
Flufenazin
Galantamin
Haloperidol

Karvedilol
Klomipramin
Klozapin
Kodein
Lidokain
Maprotilin
Methoxyamfetamin
Metiamid
Metipranolol
Metoklopramid
Mexiletin
Mianserin
Minaprin
Nortriptylin
Ondansetron
Paroxetin
Perhexilin
Perfenazin
Propranolol
Chinidin
Risperidon
S-metoprolol
Spartein
Tamoxifen
Thioridazin
Timolol
Tramadol
Trifluperidol
Tropisetron
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Imipramin
Indoramin
Kaptopril

Venlafaxin
Zuklopenthixol

Gen cytochromu CYP2D6 je lokalizován na dlouhém raménku 22. chromosomu
(22q13.1), má 9 exonů a skládá se z funkčního genu pro CYP2D6 a dvou pseudogenů
CYP2D7, CYP2D8. Tento genový lokus je vysoce polymorfní, do dnešního dne bylo
popsáno více než 80 variantních alel. Všechny alelové varianty jsou detailně popsány na
webových

stránkách

názvoslovné

komise

pro

lidské

cytochromy

(http://www.imm.ki.se/cypalleles/cyp2d6.htm). Alely jsou označeny zkratkou CYP2D6 a
dále arabskou číslicí s hvězdičkou, takže např. CYP2D6*1 je označení pro alelu bez mutací,
tzv. wild-type, přirozený typ. Alely způsobující předčasné ukončení syntézy proteinu jsou
CYP2D6*3,

CYP2D6*4,

CYP2D6*6,

CYP2D6*8,

CYP2D6*11,

CYP2D6*15,

CYP2D6*19, CYP2D6*20, CYP2D6*38, 40, CYP2D6*42 a CYP2D6*44, alely kódující
nefunkční enzym normální délky jsou CYP2D6*7, CYP2D6*12, CYP2D6*14 a
CYP2D6*18. Delece celého genu CYP2D6*5 a přepis hybridního genu CYP2D7 a
CYP2D8 jsou alelické variantní formy způsobující ztrátu nebo snížení aktivity enzymu a
tím i fenotyp pomalého metabolizátora. Fenotypové skupiny byly prvně popsány při studiu
metabolismu debrisochinu (1977) a následně sparteinu (1979) (Idle and Smith 1979), proto
byl polymorfismus CYP2D6 původně nazýván polymorfismus debrisochin/sparteinového
typu.
Frekvence výskytu jednotlivých variantních alel se liší podle rasové příslušnosti
jedince. Sachs et al. (Sachse, Brockmoller et al. 1997) stanovili frekvenci výskytu alely *1
na 36,4 %, *4 se vyskytovala ve 20,7 % případů a u 0,9 % německé populace se vyskytla
delece genu (CYP2D6*5). Své stanovení prováděli genotypováním a ověřovali
fenotypováním u 589 zdravých dobrovolníků německé národnosti. Tyto hodnoty pak
rámcově charakterizují celou kavkazskou – bělošskou populaci. Nejčastější defektní alelou
kavkazské populace je CYP2D6*4 (asi 20 %), která zapříčiňuje fenotyp pomalého
metabolizátora. Incidence variantních alel a PM v různých populacích je znázorněna
v tabulce 2. Pomalých metabolizátorů je nejvíce v bělošské populaci, 6-10 %, v populaci
asijské a arabské je asi 1 % PM, údaje o africké populaci nejsou úplně jednotné, všeobecně
je akceptován pětiprocentní výskyt PM. Existují i případy amplifikace nebo duplikace genu,
které s sebou nesou zvýšení katalytické aktivity enzymu, takoví jedinci jsou pak označováni
jako ultrarychlí metabolizátoři. UM je v kavkazské populaci obdobně jako PM, tedy 1 7 %, v asijské populaci pak opět méně, přibližně 1 - 2 %.
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Tab. 2: Relativní alelická frekvence vybraných CYP2D6 variantních alel ((Shimizu, Ochiai et
al. 2003), (Ingelman-Sundberg 2005))
Alelická frekvence (%)
Kavkazská
populace

CYP2D6

*3
*4
*5
*6
*10
*17

Asijská
populace

2-3
12-21
2-7
1
1-2
0
PM 7 %

0,2
1
6
0
51
0
1%

AfroArabská
americká
populace
populace
0,2
0
2
1-4
4
1-3
0
0,7
6
3-9
20-35
3-9
5%
1%

Frekvence výskytu jednotlivých variantních alel CYP2D6 je nejpodrobněji
prostudována v kavkazské populaci (Savino, Seripa et al. 2011). Jednotlivé výzkumné týmy
obvykle stanovovaly alelické frekvence nejčastějších bodových mutací a svá stanovení
rozšiřovaly dle oblasti zájmu. Přehled základních alelických variant vyskytujících se
především v evropských populacích je uveden v tabulce 3.
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Tab. 3: Rozložení CYP2D6 alelických variant napříč evropskými populacemi
CYP2D6
variantní alely

*MxN

Molekulární
důsledek

Duplikace
genu

Funkční následek

Zvýšení
enzymové
aktivity

Kavkazané

Posun
čtecího
rámce
2549A>del
Snížení
enzymové
aktivity

*4

*5

Chybný
překlad
1846G>A

Genová
delece

Snížení
enzymové
aktivity

Snížení
enzymové
aktivity

*6

2-3

12-21

2-7

1

-

3,4

19,4

2,6

1,3

Chorvaté
(200)

-

2,7

14,0

1,0

1,5

Finové
(122)

-

5,7

11,1

3,3

-

Francouzi
(171)

2,9

2,0

14,9

2,3

-

Holanďané
(765)

-

1,8

18,4

-

0,4

Němci
(589)

1,9

2,0

20,7

2,0

0,9

Norové
(118)

-

1,3

20,0

1,2

-

Poláci
(300)

-

1,3

23,0

-

-

Španělé
(105)

4,3

0,9

13,8

3,3

0,9

Švédové
(128)

-

1,4

24,4

4,3

0,9

Rusové
(290)

1,7

1,0

18,2

2,4

1,2
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Ref

Posun
čtecího
rámce
1707T>del
Snížení
enzymové
aktivity

1-5

Evropané

Alelická frekvence (%)

*3

(IngelmanSundberg
2004)
(Shimizu,
Ochiai et al.
2003)
(Bozina,
Granic et al.
2003)
(Hirvonen,
HusgafvelPursiainen et
al. 1993)
(Laforest,
Wikman et
al. 2000)
(Tamminga,
Wemer et al.
2001)
(Sachse,
Brockmoller
et al. 1997)
(Tefre, Daly
et al. 1994)
(Niewinski,
Orzechowsk
a-Juzwenko
et al. 2002)
(Menoyo,
Del Rio et al.
2005)
(Yamada,
Dahl et al.
1998)
(Gaikovitch,
Cascorbi et
al. 2003)

Porovnání výskytu pomalých metabolizátorů, jejichž status je předpovězen podle
genotypovacích analýz, jsem provedla na základě údajů z následujících studií (Bozina,
Granic et al. 2003) (Sachse, Brockmoller et al. 1997; Yamada, Dahl et al. 1998)
(Tamminga, Wemer et al. 2001; Scordo, Caputi et al. 2004) (Tefre, Daly et al. 1994)
(Hirvonen, Husgafvel-Pursiainen et al. 1993) (Gaikovitch, Cascorbi et al. 2003) (Niewinski,
Orzechowska-Juzwenko et al. 2002) (Menoyo, Del Rio et al. 2005) (Laforest, Wikman et al.
2000) (Dolzan, Rudolf et al. 1995).

Pokud je léčivo biodegradováno CYP2D6 enzymem, pak jsou u PM tendence
ke kumulaci dávek léčiva, u UM naopak dochází k snižování plazmatických hladin
aktivního léčiva pod terapeutickou hodnotu. Mezi nežádoucí účinky substrátů CYP2D6
u jedinců s variantní alelou nesoucí fenotyp PM se počítá např. kardiotoxicita tricyklických
antidepresiv, arytmie u antiarytmik, snížená až chybějící analgesie po podání kodeinu,
excesivní bradykardie při léčbě betablokátory aj. (Eichelbaum, Kroemer et al. 1997).
Značně vyjádřené toxické projevy po podání perhexilinu a phenforminu u PM dokonce
vedly ke stažení těchto léčiv z trhu.

1.2.4 CYP2C9
Enzym CYP2C9 je polypeptid o 490 aminokyselinách, jehož relativní množství
v lidských játrech je kolem 20 % ze všech enzymů cytochromu P450 (Inoue, Yamazaki et
al. 1997). Gen kódující CYP2C9 protein je lokalizován na chromosomu 10 (10q24) a má
9 exonů.

Zatím

bylo

popsáno
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bodových

polymorfismů

v

genu

CYP2C9.

http://www.cypalleles.ki.se/cyp2c9.htm.
Bodový polymorfismus (single nucleotide polymorphism SNP) označovaný jako
CYP2C9*2 kóduje záměnu argininu za cystein (R144C), CYP2C9*3 způsobuje substituci
isoleucinu za leucin na pozici 359 (I359L) ve výsledné aminokyselinové sekvenci. Tyto
dvě záměny jsou nejběžnější SNP s funkčním následkem. In vitro studie prokazují, že
katalytická aktivita enzymu vzniklého přepisem CYP2C9*3 nebo *2 varianty je snížena.
In vivo se tato variabilita projevuje změnami ve farmakokinetice jednotlivých substrátů
enzymu CYP2C9. Jedná se především o snížení clearence v porovnání s přirozenou wildtype alelou CYP2C9*1. Pacienti homozygotní pro

variantní alelu, tzv. pomalí

metabolizátoři (PM), jsou vystaveni vyšším koncentracím léčiv. CYP2C9 katalyzuje
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oxidativní biotransformaci u více než 16 % běžně užívaných léčiv (Schwarz 2003). Typický
substrát cytochromu 2C9 je popisován jako slabá lipofilní kyselina. Spektrum substrátů je
velmi široké a zahrnuje léčiva ze skupin perorálních antikoagulancií: warfarin a deriváty
kumarolů; nesteroidních antiflogistik: diklofenak, ibuprofen, indometacin, piroxicam,
celecoxib; perorálních antidiabetik: tolbutamid a glipizid, rosiglitazon; antagonistů
receptoru pro angiotensin II: losartan, irbesartan, kandesartan; kličkové diuretiku torasemid;
inhibitor HMG-CoA reduktázy fluvastatin, dále tamoxifen, fluoxetin, amitriptylin, fenytoin
a mnoho dalších. (tab. 4)
Tab. 4: Substráty CYP2C9
Amitriptylin
Celecoxib
Diklofenac
Dronabinol (THC)
Fenytoin
Fluoxetin
Flurbiprofen
Fluvastatin
Glibenklamid
Glimepirid
Glipizid
Ibuprofen
Indometacin

Irbesartan
Kandesartan
Karbamazepin
Losartan
Meloxicam
S –Naproxen
Nateglinid
Piroxikam
Rosiglitazon
Sulfonylureové deriváty
Tamoxifen
Tolbutamid
S-Warfarin

Výskyt jednotlivých variantních alel se liší podle rasové příslušnosti jedince. Alely
CYP2C9*2 a CYP2C9*3 mají největší výskyt u bílé populace, kde se frekvence výskytu
uvádí v rozmezí 8-14% a 4-16% (Goldstein 2001; Schwarz 2003) (detailněji tab. 5),
u populace afro-americké 4% a 2% a u asiatů se setkáváme pouze s 3% výskytem variantní
alely CYP2C9*3. Nukleotidová záměna thyminu za cytosin na pozici 1076 (CYP2C9*4) má
téměř mizivý výskyt ve všech populacích. Některé další variantní alely, jako například
CYP2C9*5, CYP2C9*6, CYP2C9*8, CYP2C9*11, byly detekovány především u afroamerické populace (frekvence výskytu 1,8%, méně než 1%, 8% a 2,7%) (Kirchheiner and
Brockmoller 2005).
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Tab. 5: Rozložení CYP2C9 alelických variant napříč populacemi; seřazeno podle klesající
frekvence výskytu variantní alely CYP2C9*2

Alelická frekvence (%)
Národnost

Počet
zdravých
dobrovolníků

CYP2C9*1 CYP2C9*2 CYP2C9*3

Reference

Chorvaté

200

74

16,5

9,5

(Bozina, Granic et
al. 2003)

Španělé

102

74

16

10

(Dorado, Berecz et
al. 2003)

Francouzi

151

77

15

8

(Yang, Morin et
al. 2003)

Britové

100

79

12,5

8,5

(Stubbins, Harries
et al. 1996)

Švédové

1468

83

11

6,6

(Yasar, Lundgren
et al. 2002)
(Scordo, Aklillu et
al. 2001; Scordo,
Caputi et al. 2004)
(Aynacioglu,
Brockmoller et al.
1999)
(Gaikovitch,
Cascorbi et al.
2003)

Italové

157

80

11

9

Turci

218

79,4

10,6

10

Rusové

290

-

10,5

6,7

Etiopané

150

94

4

2

(Scordo, Aklillu et
al. 2001)

1

0,5

(Sullivan-Klose,
Ghanayem et al.
1996)

0,1

3,6

(Yang, Morin et
al. 2003)

-

2,6

(Sullivan-Klose,
Ghanayem et al.
1996)

Afro-američané
Číňani, Shanghia

394

96,3

Číňani, Taiwan
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1.2.5 CYP2C19
CYP2C19 gen je lokalizován na chromosomu 10q24.1-3. V současné době je
popisováno více než 35 bodových mutací (http://www.cypalleles.ki.se/cyp2c19.htm).
Přibližně u třetiny z nich je znám vliv na aktivitu enzymu, přičemž se většinou jedná o
snížení aktivity, pouze variantní alela označovaná *17 zvyšuje aktivitu enzymu. Mezi
nečetnější variantní alely patří CYP2C19 *2 a *3, kde dochází k vzniku zkrácených proteinů
a snížení enzymatické aktivity je výsledkem substituce aminokyselin na pozici 681G>A a
636 G>A. Asi 3 % Evropanů má kompletní deficit aktivity způsobený především SNP
označovaným jako CYP2C19*2 (CYP2C19*3 se vyskytuje sporadicky). Deficit je četnější u
Afroameričanů (4-18 %) a nejčetnější u Asiatů (až 12-23%) (Ozawa, Soyama et al. 2004)
(tab. 6). Typický substrát CYP2C19 je popisován jako neutrální nebo slabě zásaditý a
středně lipofilní. Mezi substráty CYP2C19 patří řada často předepisovaných léčiv, proto
polymorfismus může mít i značný klinický význam. Již v roce 1980 byl mephenytoin
identifikován jako substrát CYP2C19, postupně byly identifikovány další látky z
následujících lékových skupin: inhibitory protonové pumpy, tricyklická antidepresiva,
barbituráty nebo beta-blokátory (podrobněji viz tabulka 7). CYP2C19 také katalyzuje
přeměnu antimalarika proquanilu na vlastní aktivní metabolit, což u pomalých
metabolizátorů hojně zastoupených v asijských populacích může vést k nedostatečně
efektivní terapii malárie.
Tab. 6 : Rozložení alelických variant CYP2C19 mezi populacemi (Meisel, Gerloff et
al. 2003; Kirchheiner and Brockmoller 2005) (Shimizu, Ochiai et al. 2003) (Tribut, Lessard
et al. 2002) (Goldstein 2001) (Ingelman-Sundberg 2005)

CYP2C19

Alelická frekvence (%)
Kavkazská
Asiaté Afroameričané
populace
*2
13
2
13
*3
≤1
6
PM
3-5
12- 23
4-18
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Tab. 7: Substráty CYP2C19
Amitriptylin
Citalopram
Cyklofosfamid
Diazepam
Fenobarbital
Fenytoin
Fluvoxamin
Fluoxetin
Hexobarbital
Imipramin
Indometacin
Isoniazid
Klomipramin
Klozapin
Lansoprazol
S-mefenytoin

Mianserin
Moklobemid
Nelfinavir
Nilutamid
Omeprazol
Pantoprazol
Primidon
Progesteron
Propranolol
Proguanil
R- methylfenobarbital
Rifampicin
Teniposid
Trimipramin
R-warfarin (8-OH)
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1.3 Fluvastatin
Fluvastatin je plně syntetické hypolipidemikum, které se používá při léčbě pacientů s
hypercholesterolemií nebo smíšenou dyslipidemií (typ IIa a IIb podle Fredricksona) u nichž
dietní režim nestačí k úpravě cholesterolémie (SPC, datum poslední revize 28.7.2007)
(Serruys, de Feyter et al. 2002). Jedná se o kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy (3hydroxy-3-methylglutaryl koenzym-A reduktáza), která se podílí na syntéze cholesterolu v
organismu. Inhibice biosyntézy tohoto enzymu vede k poklesu obsahu cholesterolu v
hepatocytech, čímž se stimuluje syntéza receptorů LDL (Low density lipoprotein) s
následným zvýšeným vychytáváním LDL částic. Konečným důsledkem je pokles
koncentrace celkového cholesterolu v plazmě asi o 15-30% po běžných dávkách (Scripture
and Pieper 2001) (Corsini, Jacobson et al. 2004).
Hlavním místem účinku i metabolismu fluvastatinu jsou játra; zde působí ve formě
racemátu dvou erythroenantiomerů, z nichž (+)-3R,5S-fluvastatin je z hlediska účinku
dominantní (Transon, Leemann et al. 1996) (Lindahl, Sandstrom et al. 1998). Některé studie
uvádí až 30-ti násobnou aktivitu 3R5S oproti 3S5R formě (Scripture and Pieper 2001).
Fluvastatin je metabolizován na neaktivní metabolity především hydroxylací v pozici 5 a 6
indolového kruhu a N-desisopropylací (obr. 2).
Biologická dostupnost fluvastatinu je přibližně 25% (publikované rozmezí: 19—
29%) (Garcia, Reinoso et al. 2003) díky extenzivnímu first-pass efektu (Fischer et.al.,1999)
(Fischer, Johanson et al. 1999). Biologická dostupnost je na dávce závislá a zvyšuje se spolu
s dávkou, protože first-pass efekt je saturovatelný.

1.3.1 Metabolismus Fluvastatinu
Biotransformace fluvastatinu v játrech je rychlá - do 4 hodin po jednorázové dávce
menší než 20mg jsou plazmatické koncentrace fluvastatinu téměř nedetekovatelné. Existuje
několik cest biotransformace fluvastatinu pomocí enzymů cytochromu P450. Látka je
metabolizovaná zejména jaterním CYP2C9, který formuje všechny tři metabolity: 5hydroxyfluvastatin, 6-hydroxyfluvastatin, N-desisopropylfluvastatin (Dain et.al., 1993;
Cohen et.al., 2000) (Toda, Eliasson et al. 2009). Tato metabolická cesta reprezentuje podle
in vitro studií 50-80% celkové clearance léčiva. Pro CYP2C9 jsou v naší populaci tři
geneticky podmíněné skupiny rychlých, intermediárních a pomalých metabolizátorů, které
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je možné definovat podle počtu alel genu, jejichž transkripcí vzniká funkčně defektní
enzym. U dvou variantních alel (CYP2C9*2, CYP2C9*3) bylo popsáno, že mají vliv na
metabolismus řady léčiv, které jsou substráty enzymu jako např. warfarin nebo losartan
(Lee et.al., 2002; Babaoglu et.al., 2004).
Obr. 2. Metabolické přeměny fluvastatinu (Dain et.al., 1993; Cohen et.al., 2000)

Závislost farmakokinetických parametrů fluvastatinu na polymorfismu CYP2C9 byla
popsána po jednorázové dávce u zdravých dobrovolníků (Kirchheiner et al., 2003). Alelická
varianta CYP2C9*3 (Ile359Leu) vyskytující se v kavkazské populaci s frekvencí 8-13%
vedla u homozygotů k trojnásobnému zvýšení AUC a cmax obou enantiomerů fluvastatinu
po jednorázovém podání. Přítomnost alely CYP2C9*2 (Arg144Cys) naopak neovlivnila
farmakokinetiku fluvastatinu. Klinický význam změn farmakokinetických parametrů na
terapii pacientů s hypercholesterolémií v závislosti na aktivitě CYP2C9 není znám.
Ve studii se zdravými dobrovolníky sice nedosáhly rozdíly v hypolipidemizujím
efektu během krátkodobého podávání (2 týdny) fluvastatinu hladiny statistické
významnosti, ale vzhledem k výrazně nižší výchozí hladině lipidů u pomalých
metabolizátorů ve srovnání s rychlými (o cca 40% nižší průměrné koncentrace
triacylglycerolů, o 34% nižší hladina LDL), počtu subjektů ve srovnávaných skupinách (3 a
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9 subjektů) nebylo možné efekt léčby porovnat (Kirchheiner et al., 2003). Výchozí hladiny
lipidů jsou vždy nižší u zdravých dobrovolníků v porovnání s běžnou skupinou pacientů,
kterým je léčba fluvastatinem určena.
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2 Cíle práce
Problematiku, které jsem se věnovala během mého postgraduálního studia, je možno
rozdělit do dvou navazujících okruhů:
1) Analýza genotypu české populace, kdy cílem této části práce je stanovit
frekvenci výskytu vybraných variantních alel v genech kódujících enzymy I. fázi
biotransformace léčiv
a. CYP2D6
b. CYP2C9
c. CYP2C19

2) Studium vlivu bodových polymorfismů CYP2C9 na působení fluvastatinu
a. určit alelické frekvence CYP2C9*1, CYP2C9*2 a CYP2C9*3 ve skupině
hypercholesterolemických pacientů
b. posoudit vliv CYP2C9 variantních alel na hypolipidemický účinek
fluvastatinu
c. sledovat výskyt a charakter nežádoucích účinků fluvastatinu u
genotypově rozdílných skupin léčených pacientů
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3 Metody
Použité metody a materiál jsou podrobně popsány v přiložených publikacích.
První tematický okruh této disertační práce, analýza genotypu české populace, znamenal
odběr, zpracování a analýzu dostatečného množství vzorků k vytvoření statisticky robustní
databáze výsledků pro predikci fenotypů a porovnání s ostatními populacemi. Krevní
vzorky pro izolaci DNA byly získány po podepsání informovaného souhlasu od mladých
zdravých dobrovolníků české národnosti. Protokol studie byl schválen Etickou komisí
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
K detekci bodových polymorfismů jsem použila molekulárně biologické metody, a to
především finančně nejméně náročnou metodu PCR-RFLP (polymerasová řetězová reakce s
následnou analýzou délky restrikčních fragmentů). Některé vzorky jsem analyzovala také
hybridizační mikročipovou metodou AmpliChip CYP450 GeneChip nebo metodou FRET
značených sond na přístroji Light cycler.
Pro hodnocení hypolipidemického efektu léčby flluvastatinem jsem využila standardní
biochemická vyšetření a analyzovala jsem lékařskou dokumentaci.
K vytvoření databází a statistickému zpracování výsledků byly využity programy Microsoft
Excel, a Statgraphics 3.1 (StatPoint, Inc, USA).
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4 Výsledky
Všechny získané výsledky jsou plně prezentovány v jednotlivých publikacích (viz příloha 14). Zde uvádím stručně komentované bodové shrnutí k jednotlivým stanoveným cílům mé
práce. Pro usnadnění orientace ve shrnutí výsledků také přikládám tabulkové přehledy dat,
které doplňuji o nepublikované informace a analýzy.

4.1 Analýza genotypu české populace

V prvním tematickém okruhu této práce, které zpracovávají publikace v příloze 2, 3 a 4
jsme se věnovali analýze genotypu zdravých dobrovolníků především z řad studentů
1. lékařské fakulty UK. Uvádí se, že CYP2D6 se podílí na biotransformaci až 25% běžně
užívaných léčiv, CYP2C9 na 16% a množství identifikovaných substrátů CYP2C19 se také
rozrůstá, proto jsme se v naší analýze zaměřili na tyto isoenzymy. Pomocí PCR-RFLP jsme
sledovali nejčastější bodové mutace těchto isoenzymů. V případech, kde nebyla nalezena
jedna ze sledovaných variantních alel jsme vzorek označili za wild-type (*1). Toto
zjednodušení se vzhledem k minimální četnosti alternativních variantních alel dá považovat
za zanedbatelné. Výsledky této části se dají shrnout následovně:
1a) Frekvence výskytu CYP2D6 byla stanovena u 233 nepříbuzných zdravých
dobrovolníků:
•

Pozorované

genotypové

frekvence

se

shodují

s předpokládanými

genotypovými frekvencemi podle rovnice Hardy-Weinbergovy rovnováhy,
což ilustruje jejich normální distribuci v české populaci.
•

Frekvence výskytu CYP2D6*1, CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5,
CYP2D6*6 a CYP2D6*MxN alel je ve shodě s literárními údaji o výskytu
variantních alel v ostatních evropských populacích.

•

V české

populaci

metabolizátorů

je

možno

substrátů

očekávat

CYP2D6.

6,7%

Frekvence

prevalenci

pomalých

výskytu

pomalých

metabolizátorů se také statisticky neodlišuje od ostatních kavkazských
populací.
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•

V české populaci se vyskytuje 3,6 % ultrarychlých metabolizátorů substrátů
CYP2D6.

- viz tabulka 8, 9 a příloha 2
Tab. 8: Frekvence CYP2D6 variantních alel ve vzorku české populace
CYP2D6 alely Počet alel Alelová frekvence 95%CI
(%)
*MxN
14
3,1 1,5-4,75
*3
5
1,1 0,1-2,1
*4
102
22,9 19,0-26,8
*5
14
3,1 1,5-4,75
*6
1
0,2 0,1-0,66
Celkový počet
136
30,5 26,2-34,8
variantních alel
*1 –wtA
310
69,5 65,2-73,7
Celkem
446
100,0
A

*1 –wt, wild-type – nebyla přítomna žádná z testovaných variantních alel; MxN –

duplikace genu
Tab. 9: Prevalence CYP2D6 genotypů a predikované fenotypy
Predikovaný
fenotyp
PM

Genotyp
CYP2D6 alely

Počet osob

*4*4

8
1
3
1
1
1
4
70
10
111
8
5

MxN
*5

het-EM
hom-EM
UM
np

*4*3
*4*6
*4*5
*1*3
*1*4
*1*5
*1*1
MxN
MxN *4

Relativní frekvence
%

95%CI

3,6 1,9-5,3
0,4 0,0-1,0
1,3 0,3-2,4
0,4 0,2-1,1
0,4 0,2-1,1
0,4 0,2-1,1
1,8 0,6-3,0
31,4 27,1-35,7
4,5 2,6-6,4
49,8 45,1-54,4
3,6 1,9-5,3
2,2 0,9-3,6

PM- pomalí metabolizátoři; het-EM -heterozygotní extenzivní metabolizátoři; hom-EM homozygotní extenzivní metabolizátoři; UM - utra-rychlí metabolizátoři; np - fenotyp
nepredikován; MxN – duplikace genu
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1b) Frekvence výskytu CYP2C9 byla stanovena u 254 zdravých, nepříbuzných
dobrovolníků:
•

Frekvence výskytu CYP2C9*1, CYP2C9*2 a CYP2C9*3 alel v české
populaci je 81,9 %, 12,2 % a 5,9 %. Jejich distribuce odpovídá HardyWeinbergově rovnováze.

•

Zastoupení genotypů heterozygotů je 20,1 %; u CYP2C9*1/ *2; 9,8 % u
CYP2C9*1/*3; 0,4 % u CYP2C9*2/*3. Pět subjektů (2,0 %) klasifikujeme
jako variantní homozygoty CYP2C9*2/*2, 0,8 % subjektů jako homozygoty
CYP2C9*3/*3.

•

Frekvence výskytu variantních alel genu CYP2C9 v české populaci je
srovnatelná s ostatními kavkazskými populacemi.

-

viz tabulka 10, 11, obrázek 3 a příloha 3

Tab. 10: Frekvence CYP2C9 variantních alel ve vzorku české populace

CYP2C9
alely

CYP2C9*2

CYP2C9*3

Alelová
frekvence
(%)

Predikovaná
genotypová
frekvence
(%)

77,56

87,79

77,08

72,43 - 82,69

52

20,47

-

21,43

15,51-25,43

v

5

1,97

12,20

1,49

0,26 - 3,68

wt

226

88,97

94,09

88,53

85,13 - 92,83

ht

26

10,24

-

11,11

6,51 - 13,96

Genotyp

Počet
osob

Genotypová
frekvence
(%)

wt

197

ht

v
2
0,79
5,90
0,35
wt – wild-type (homozygot); ht – heterozygot; v – variantní homozygot
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95%CI

0,0 – 1,87

Tab. 11: Prevalence CYP2C9 genotypů
CYP2C9 genotyp
*1/*1
*1/*2
*1/*3
*2/*2
*2/*3
*3/*3

Enzymová
aktivita

170
51

Relativní
frekvence
%
66,9
20,1

61,14 - 72,71
15,15 - 25,00

25
5
1
2

9,8
2,0
0,4
0,8

6,18 - 13,51
0,26 - 3,67
0,00 - 1,16
0,00 - 1,87

Počet osob

Normální
Nepatrné
snížení
Mírné snížení
Mírné snížení
Mírné snížení
Velmi nízká

95% CI

Obr. 3: Fotografie agarosového gelu s výsledky restrikční analýzy CYP2C9*2 a CYP2C9*3;
uvedeny jsou velikosti restrikčních fragmentů, genotypy jednotlivých vzorků, M značí
standard s definovanými délkami DNA fragmentů
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1c) Frekvence výskytu CYP2C19 byla stanovena u 218 zdravých, nepříbuzných
dobrovolníků
•

Frekvence výskytu variantní alely CYP2C19*2 v české populaci je 13,0 %,
variantní alela CYP2C19*3 se v české populaci stejně jako v ostatních
kavkazských populacích téměř nevyskytuje.

•

Necelá 2% z české populace lze označit za pomalé metabolizátory substrátů
isoenzymu CYP2C19.

- viz tabulka 12 a příloha 4
Tab. 12: Prevalence CYP2C19 genotypů a predikované fenotypy
CYP2C19 alely
Relativní frekvence
Počet osob
95%CI
Genotyp
%
PM
*2/*2
3
1,4
0,31-3,73
IM
*1/*2
49
22,5 16,51- 26,44
EM
*1/*1
166
76,1 71,34-81,97
PM- pomalí metabolizátoři; IM -intermediární metabolizátoři; EM - rychlí metabolizátoři
Predikovaný fenotyp
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4.2 Vliv bodových polymorfismů CYP2C9 na působení fluvastatinu
V návaznosti na první tematický okruh - studii frekvencí výskytu isoenzymů
CYP450 jsem se v druhé části práce soustředila na vztah genotypu CYP2C9 na terapeutický
efekt fluvastatinu, léčiva statinové řady pro terapii hypercholesterolemie. Je známo, že
odpověď pacientů na statiny obecně vykazuje interindividuální variabilitu (Shepherd, Blauw
et al. 2002) (Sever, Dahlof et al. 2003) etc. Fluvastatin je metabolizován převážně
prostřednictvím CYP2C9 a bylo ukázáno, že polymorfismus CYP2C9 koreluje s
farmakokinetikou fluvastatinu (Kirchheiner, Kudlicz et al. 2003). Dochází ke zvýšení
plazmatických koncentrací nezmetabolizovaného fluvastatinu až trojnásobně u jedinců s
genotypem CYP2C9*3/*3 oproti jedincům bez variantních alel v genotypu. V literatuře
ovšem nebyla popsána studie korelace mezi genotypem CYP2C9 a terapeutickou odpovědí
u hypercholesterolemických pacientů, na kterou jsme se ve své studii zaměřili.
Sledovali jsme alelické frekvence u hyperlipidemických pacientů a provedli jejich
korelaci s léčebným efektem na základě sledování biochemických parametrů. Výsledky
mohou být shrnuty následovně:
2a) Alelická frekvence CYP2C9 u hypercholesterolemických pacientů (87
osob) byla stanovena následovně: CYP2C9*1 = 84,5 %, CYP2C9*2 = 5,7% a
CYP2C9*3 = 9,8%.
•

Frekvence výskytu variantních alel genu CYP2C9 je u zdravých (viz oddíl
4.1.1b) a hypercholesterolemických jedinců srovnatelná.

2b) Hypolipidemický účinek fluvastatinu (monoterapie) – byl sledován u 48
pacientů:
•

Pacienti s genotypem CYP2C9*1/*3 vykazují největší procentuální redukci
LDL-C v porovnání s ostatními genotypy 39,95% u CYP2C9*1/*3; 22,35% u
CYP2C9*1/*1 a 29,92% u CYP2C9*1/*2. Procentuální redukce celkového
cholesterolu (CH) u pacientů s CYP2C9*1/*3 genotypem byla také mírně vyšší
než u ostatních genotypů: 28,56% u CYP2C9*1/*3 vs. 20,16% pro
CYP2C9*1/*1 a 25,00% pro CYP2C9*1/*2 genotyp. Naproti tomu u dvou
variantně heterozygotních pacientů (CYP2C9*2/*3) tento trend nebyl vyjádřen
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(pokles LDL-C 20,29%, pokles CH 14,8%). Ve skupině pacientů se bohužel
nevyskytl jediný variantní homozygot, který by mohl zdůraznit statistickou
významnost této závislosti. Fluvastatinem snížená hladina TG kolísala okolo
28% u všech genotypově rozlišených skupin a stejně tak jsme nepozorovali
genotypově závislou změnu v HDL koncentracích.
2c) Frekvence, charakteristika ani závažnost výskytu nežádoucích účinků

spojených s užíváním fluvastatinu nebyla v genotypově charakterizovaných
skupinách pacientů odlišná od dat uvedených v SPC přípravku.
- viz tabulka 13, 14 a příloha 1
Tab. 13: Plazmatické koncentrace LDL cholesterolu (LDL-C), celkového cholesterolu (TC) a
triglyceridů (TG) před (BL - baseline) a 12 týdnů po (FU – follow-up) nasazení léčby
fluvastatinem ve vztahu k CYP2C9 genotypu u 48 pacientů.
Plazmatické koncentrace jsou uváděny v mmol / l, a jsou reprezentovány jako průměr ± SD.
P-hladina významnosti poklesu koncentrací byla * P <0,05, nebo ** p <0,001. Procentuální
pokles (hypolipidemický efekt) byl vypočítán následovně:
% = 100 − (

FU
n
n
* 100
BL
∑n n

∑

) ; kde n =

počet pacientů v podskupině.

CYP2C9 genotyp

*1/*1

*1/*2

*1/*3

*2/*3

all

Počet pacientů

(n=33)

(n=9)

(n=4)

(n=2)

(n=48)

3,83 ±

4,09 ±

3,17 ± 4,51 ±

0,98

0,89

2,98 ±

2,87 ±

0,73

0,63

22,35**

29,92**

29/4

8/1

6,60 ±

6,53 ±

1,23

1,04

5,27 ±

4,89 ±

0,95

0,81

0,86

0,64

20,16**

25,00**

28,56

14,80 21.48**

16/17

8/1

4/0

BL

LDL-C

FU
%
Počet pacientů pod/nad
thresholdem 3,4 mmol/l
BL
TC
FU
%
Počet pacientů pod/nad
thresholdem 5,2 mmol/l

39

0,55

0,06

1,91 ± 3,60 ±
1,10

0,90

3.86 ±
0.95
2.89 ±
0.82

39,95* 20,29 24.96**
4/0

1/1

6,13 ± 6,89 ±
1,51

0,33

4,38 ± 5,87 ±

1/1

42/6
6.56 ±
1.21
5.15 ±
0.96

29/19

BL
TG

FU
%

Počet pacientů pod/nad

2,43 ±

2,08 ±

1,97

0,53

1,73 ±

1,48 ±

1,48

0,47

0,82

0,53

28,53*

28,25

18,10 28.12**

5/4

3/1

28,79
**
19/14

thresholdem 1,69 mmol/l

2,23 ± 2,16 ±
0,89

0,41

1,60 ± 1,77 ±

1/1

2.34
±1.68
1.68 ±
1.28

28/20

Součástí přílohy č. 1 není přepočet výsledků na jednotlivé alely, tento přepočet byl
zpracován na vyžádání a pro účel recenzního řízení. Přepočet zvýrazňuje vliv variantní alely
*3 na procentuální snížení LDL-C u hypercholesterolemických pacientů. Výsledky uvádím
v tabulce č. 14
Tab. 14: Plazmatické koncentrace LDL cholesterolu (LDL-C), celkového cholesterolu (TC) a
triglyceridů (TG) před (BL - baseline) a 12 týdnů po (FU – follow-up) nasazení léčby
fluvastatinem ve vztahu k CYP2C9 genotypu - matematický přepočet na přítomnost
jednotlivých variantních alel.

CYP2C9 alely
Počet alel
BL

LDL-C

FU
%
BL
TC
FU
%
BL
TG
FU
%
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*1

*2

*3

all

(n=79)

(n=11)

(n=9)

(n=96)

3,83 ±

4,17 ±

3,62 ±

3,85 ±

0,97

0,82

0,77

0,95

2,91 ±

2,99 ±

2,47 ±

2,89 ±

0,77

0,74

1,31

0,82

24,00

28,02

31,78

24,96

6,57 ±

6,59 ±

6,38 ±

6,56 ±

1,23

0,96

1,30

1,21

5,18 ±

5,07 ±

4,87 ±

5,15 ±

0,96

0,86

1,06

0,96

21,10

23,00

23,61

21,48

2,38 ±

2,09 ±

2,20 ±

2,33 ±

1,82

0,51

0,76

1,68

1,70 ±

1,53 ±

1,69 ±

1,68 ±

1,38

0,49

0,72

1,28

28,63

26,58

23,4

28,1

5 Diskuze
Výsledky předkládané disertační práce jsou in extenso diskutovány v přiložených a
recenzovaných článcích; zde uvádím jejich shrnutí. V prvním tematickém okruhu této práce,
který je zpracován v publikacích v přílohách 2, 3 a 4, jsme se věnovali analýze genotypu
cytochromu P450 u zdravých dobrovolníků především z řad studentů 1. lékařské fakulty
UK. Výběr sledovaných isoenzymů cytochromu P450 (CYP) jsme zvolili dle jejich
významu při biotransformacích xenobiotik. Vzhledem k rozrůstající se škále známých
substrátů a specifitě isoenzymů CYP jsme vybrali varianty 2D6, 2C9 a 2C19. Uvádí se, že
CYP2D6 se podílí na biotransformaci až 25% běžně užívaných léčiv, CYP2C9 na 16%, a
množství identifikovaných substrátů CYP2C19 se také rozrůstá. Zaměřili jsme se na
nejčastější bodové mutace hlavních isoenzymů a výskyt jejich polymorfismů v populaci.
Metody

mapování

genetických

polymorfismů

použité

v této

práci

byly

optimalizovány pro použití v klinické praxi, tj. aby byly levné, rychlé a spolehlivé. Z těchto
důvodů jsme zvolili metodu PCR-RFLP, která spočívá v detekci jednonuklidových
polymorfismů (SNP), čili bodových mutací (záměn) v DNA. Specifické restrikční
endonukleázy štěpí amplifikovaný PCR produkt v blízkém okolí místa s bodovou mutací,
po elektroforetické separaci na gelu lze detekovat polymorfismus uvnitř sekvencí, které se
jinak v počtu bazí příliš neliší.
Z principu PCR-RFLP vyplývají také některá jeho omezení, vyvstávající především
při zavádění a optimalizaci této metodiky: je nutný počáteční screening pro nalezení
kombinací

jednotlivých

amplifikovatelných

úseků

a

restrikčních

endonukleáz

a

pravděpodobnost odhalení SNP polymorfismu v nově studované sekvenci je malá.
Nevýhodou metodiky PCR-RFLP, která přetrvává v rutinním použití, je větší spotřeba
endonukleáz. Moderní molekulárně diagnostické metody, které zmíněnými nedostatky
PCR-RFLP netrpí, můžou být automatizovány, šetří čas a objemy reagencií, avšak nikoli
náklady. Jsou tedy pro běžnou diagnostickou praxi stále příliš drahé a my jsme je použili jen
výjimečně k optimalizaci, ověření výsledků, proměření standardů atp. PCR-RFLP tedy pro
své výhody (relativně levná, jednoduchá, nenáročná a robustní metoda s dobře
reprodukovatelným výsledkem umožňující analýzu velkého množství vzorků vyžadujících
pouze malé množství DNA); zůstává fungující a spolehlivou metodou pro stanovení
genotypu v klinickém využití. Například pro individualizaci farmakoterapie azathioprinem,

41

který je odbouráván thiopurin-S-methyl transferázou (TPMT), se určení genotypu metodou
PCR-RFLP v klinické praxi běžně a standardně používá (Slanar, Bortlik et al. 2008)
(Slanar, Chalupna et al. 2008) (Chouchana, Narjoz et al. 2012).
U všech tří sledovaných isoenzymů cytochromu P450 jsme stanovili výskyt
polymorfismů v české populaci, přičemž jsme nepozorovali zásadní statisticky významné
odlišnosti v alelických frekvencích ani v predikovaných frekvencích fenotypu v porovnání
s ostatními evropskými populacemi. V případě CYP2D6 se procentuální zastoupení
genotypů spojených s fenotypem „pomalých metabolizátorů“ v Evropě snižuje jižním
směrem. Tuto „severo-jižní hypotézu“ jsme vyslovili a graficky znázornili v publikaci
v příloze č. 2. Nedávno publikované údaje z maďarské populace, které popisují výskyt
pomalých metabolizátorů CYP2D6 o frekvenci 8,3% (Rideg, Haber et al. 2011), jsou
v souladu s naší hypotézou.
Výsledky z prvního tematického okruhu nám poskytly dostatečné znalostní zázemí
pro studium vlivu farmakogenetických faktorů a případné možnosti individualizace
farmakoterapie v některé z mnoha možných klinických aplikací. Potvrzení skutečnosti, že
frekvence sledovaných funkčně variantních alel CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 a
predikovaných fenotypů české populace je shodná s ostatními bělošskými populacemi je
důležitá pro možnost predikování účinnosti farmakoterapie z různých klinických studii
prováděných se smíšenými či jinými populacemi. V druhé části práce jsme se zaměřili na
studium vlivu bodových polymorfismů isoenzymu CYP2C9 na působení fluvastatinu jednoho ze statinových farmak pro terapii hypercholesterolemie. Fluvastatin jako léčivo
vhodné sledování byl vybrán s ohledem na několik zásadních důvodů: je přednostně (z 5080%) metabolizován isoenzymenm CYP2C9, jehož polymorfismus včetně četností
jednotlivých variantních alel je popsán jak v evropských populacích, tak díky naší práci i
v české populaci a dále byla publikována studie prokazující vliv alely CYP2C9*3 na
farmakokinetiku fluvastatinu. Navíc je fluvastatin podáván přímo v aktivní formě, jeho
metabolity postrádají farmakologickou aktivitu a jeho očekávaný terapeutický efekt i
případné nežádoucí účinky jsou zřetelné a jasně definované. Naším cílem bylo zjistit, zda
existuje korelace mezi genotypem CYP2C9 a odpovědí na léčbu fluvastatinem, a jestli je
možné tuto korelaci využít pro optimalizaci/individualizaci farmakoterapie fluvastatinem,
případně upřednostnění některé ze skupin pacientů s variantní alelou, nebo popsat jiný
korelát.
V českém zdravotnictví byl v době studie dostupný pouze přípravek Lescol,
indikovaný

především

k léčbě

dyslipidemií
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dospělých

pacientů

s

primární

hypercholesterolemií

nebo

smíšenou

dyslipidemií,

kdy

dietní

režim

nebo

jiná

nefarmakologická léčba není dostačující. Pacienti, zařazení do naší retrospektivní
neintervenční studie, užívali Lescol XL (Novartis s.r.o.), 80 mg fluvastatinu v matrixové
tabletě, která zajistí prodloužené uvolňování účinné látky po dobu 8-12 h (Asberg and
Holdaas 2004).
Jak je rozvedeno v části 4.2, naše analýza ukázala, že polymorfismus CYP2C9 byl
stejný u hyperlipidemických i u zdravých subjektů a celková průměrná účinnost terapie
fluvastatinem i výskyt vedlejších účinků v naší studii byly srovnatelné s informacemi v SPC
Lescolu XL.
Prokázali jsme vyšší terapeutický pokles hladin LDL-cholesterolu u nosičů alely
CYP2C9*3 (která je spojena s fenotypem pomalého metabolizátora), ukazující jakousi
souvislost mezi genotypem CYPC29 a odpovědí pacientů na léčbu. Podobný trend ovšem
nebyl patrný u dvou nalezených variantních heterozygotů CYP2C9*2/*3. U homozygotů
*3/*3, u kterých bychom obdobný efekt očekávali teoreticky ještě markantněji, jsme trend
nemohli potvrdit, vzhledem k nízké frekvenci výskytu tohoto genotypu a našemu relativně
malému souboru subjektů se tento genotyp ve skupině sledovaných pacientů vůbec
nevyskytl. Výsledky poukazují na komplexní povahu problému a ilustrují obecnější princip,
a to, že může být obtížné vysvětlit variabilitu účinku léčiva (v našem případě fluvastatinu)
pomocí polymorfismu jednoho metabolického enzymu i v případě, že se u daného léčiva
jedná o majoritní metabolický enzym.
Mechanismy určující farmakokinetiku léčiv jsou multifaktoriální, a tak jsou
odpovědi vysvětlující variabilitu účinku statinů hledány i na úrovni transportních systémů
podílejících se na absorpci, distribuci a vylučování. Mezi takové, které jsou v souvislosti
s farmakogenetikou statinů často diskutovány, patří například geny kódující OATPs
(organic anion-transporting polypeptides) jako třeba OATP1B1 (Couvert, Giral et al. 2008;
Konig 2011) nebo SLCO1B1 (Niemi, Pasanen et al. 2006), dipeptidový transportér PEPT,
transportér organických kationtů OCT či ATP dependentní transportér MDR-1 (Bogman,
Peyer et al. 2001). Spektrum genů, které ovlivňují farmakodynamiku statinů, je ještě širší:
náleží zde geny ovlivňující biogenezi a funkci HMG-CoA reduktázy jako takové (Chasman,
Posada et al. 2004), geny pro LDL receptor (Salazar, Hirata et al. 2000), apolipoprotein B
(APO-B) nebo apolipoprotein E (APO-E) (Maggo 2011). V souvislosti s fluvastatinem byl v
tomto ohledu navíc sledován CETP (cholesterol-ester transfer protein) (Bercovich,
Friedlander et al. 2006) a SREBF-1 (sterol regulatory element-binding factor 1) (Salek,
Lutucuta et al. 2002). Diskuse podrobností ohledně všech těchto genů budou bez
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komplexních haplotypových studií a analýz s dostatečným množstvím pacientů prokazující
statistickou robustnost a významnost, které by kombinovaly všechny sledované varianty,
zůstávat pouze na teoretické úrovni. Pro naše účely konstatujeme, že různou měrou
ovlivňují farmakokinetiku i farmakodynamiku léčiv, mohou geneticky interagovat a
vzájemně se ovlivňovat. V současné době se velmi dynamicky rozvíjí metodiky statistické,
matematické a datové analýzy zaměřené právě na problematiku velkého množství
variabilních vstupních dat a jejich interpretací (Wu, Tong et al. 2011) (Rodin, Gogoshin et
al. 2011). Takto zaměřené přístupy, metodiky a koncepty jsou jistě nedílnou součástí
budoucích farmakogenetických studií. Z hlediska biotransformací je potřeba také
připomenout, že spektra substrátů se mohou překrývat, jednotlivé metabolizující enzymy
mohou být aktuálně indukovány nebo inhibovány a pro danou látku může existovat více
alternativních metabolických cest. Toto vše v souhrnu dělá interpretaci farmakologického
efektu na pozadí farmakogenetické analýzy obtížnou.
Výsledky naší farmakogenetické studie jsou ovlivněny také variabilitou samotného
souboru pacientů z „běžné - ambulantní“ hypercholesterolemické populace: např. přesnost
údajů o jejich životním stylu a prostředí, která je založena na subjektivním popisu, mohou
být dosti rozdílné (silný kuřák/kuřák/nekuřák, dodržovaní dietních opatření, užívání
doplňků stravy souběžně s léčbou, pohybová aktivitya atd.). Při úpravě dietního režimu byly
popsány gendrově-závislé rozdíly ve snížení cholesterolu (Weggemans, Zock et al. 1999); v
literatuře se proto také široce diskutuje obdobná, na pohlaví či věku závislá, účinnost statinů
pro snížení LDL-cholesterolu (Sotaniemi, Arranto et al. 1997). Posledně zmíněné faktory by
pro naši studii neměly být zásadní, jelikož bylo jinými autory zjištěno, že po podání 20 mg
fluvastatinu

nebyl

farmakokinetice

pozorován

(sledovány

statisticky

byly

hodnoty

významný
AUC,

věkově

Cmax,

závislý

Tmax)

rozdíl

fluvastatinu

ve
u

hypercholesterolemických pacientů obou pohlaví (Garcia, Reinoso et al. 2003).
Závěrem lze říci, že snahy o individualizaci farmakoterapie vyžadují komplexní
přístup s použitím moderních technologií genotypizace a statistických nástrojů pro analýzu
vícefaktoriálních dat ze studií s početnými skupinami pacientů. V tomto schématu je námi
použitý redukcionistický přístup, kdy sledujeme izolovaně jednotlivý faktor vybraný na
základě logického rozboru problému, zcela opodstatněný. Ovšem jeho výsledky je třeba
posuzovat z širší perspektivy a před implementací navržených farmakogenetických postupů
do rutinní praxe bude nutné jejich přínos potvrdit věrohodnými klinickými studiemi a
ekonomickou náročnost posoudit farmakoekonomickou rozvahou.
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Výsledky našich studií o frekvenci výskytu jednotlivých variantních alel
nejvýznamnějších isoenzymů cytochromu P450 vytvářejí základ pro následné práce vedoucí
k plánování terapeutických nebo farmakoekonomických studií a napomáhají rozhodovacím
postupům s cílem posoudit, optimalizovat a doporučit léčebné strategie vybraným
pacientům.
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6 Závěry
Předmětem této disertační práce byla analýza genotypu tří isoenzymů cytochromu P450
(CYP2D6, CYP2C9 a CYP2C19) v české populaci následovaná studiem vlivu bodových
polymorfismů CYP2C9 na hypolipidemizující účinek fluvastatinu
u hypercholesterolemických pacientů.
Výsledky této práce lze shrnout následovně:
•

Frekvence sledovaných funkčně variantních alel CYP2D6 (*3, *4, *5, *6 a
multiplikace), CYP2C9 (*2,*3) a CYP2C19 (*2, *3) je shodná s ostatními
kavkazskými populacemi.

•

Frekvence predikovaných fenotypů v české populaci nevykazuje zásadní
odlišnosti od predikovaných či stanovených fenotypů ostatních evropských
národů. Lze proto předpokládat extrapolovatelnost dat účinnosti a
bezpečnosti z evropských populací na populaci českou.
Fenotyp pomalého metabolizátora CYP2D6 lze predikovat u 6,7% české
populace a asi 2% české populace můžeme řadit mezi pomalé metabolizátory
substrátů CYP2C19 a CYP2C9.

•

Česká populace zdravých dobrovolníků i hypercholesterolemických pacientů
je genotypově dobře definována a může být použita jako srovnávací skupina
pro další farmakogenetické studie sledující účinnost i bezpečnost
farmakoterapie.

•

Hypolipidemický účinek fluvastatinu je variabilní mimo jiné také v závislosti
na genotypu CYP2C9 jednotlivce.

•

Přestože ve studii nebyl přítomen homozygotní pacient *3/*3, který by posílil
statistickou významnost studie, sledujeme zřetelný trend. Výsledky
naznačují, že přítomnost alely CYP2C9*3 koreluje s výraznějším
procentuálním snížením LDL-cholesterolu.

Závěrem lze konstatovat, že zavedením a optimalizací metodik, a stanovením frekvence
výskytu základních polymorfismů isoenzymů, které dle literárních zdrojů metabolizují přes
40 % podávaných farmak, jsme poskytli referenční rámec pro následný výzkum v poli
klinických aplikací a podpořili snahy o zavedení individualizované farmakoterapie.
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CYP2C9*3 allele has been reported to correlate with increased plasma concentration of fluvastatin
active form in healthy volunteers. We analyzed the correlation between the CYP2C9 genotype and
cholesterol-lowering effect of fluvastatin in human hypercholesterolemic patients.
The study was prospective, without any interventions to standard procedures of hypolipidemic treatment. CYP2C9 genotype was determined by PCR–RFLP assay in 87 patients on concomitant fluvastatin therapy, in 48 patients on monotherapy, and in a control group of 254 healthy volunteers of
Czech nationality. Biochemical and clinical data were collected before the initiation of fluvastatin
treatment and 12 weeks later.
The frequency of CYP2C9 alleles did not differ significantly among groups of patients and volunteers. The most frequently observed allele was CYP2C9*2.
Treatment with 80 mg of fluvastatin daily of 48 patients (monotherapy) for 12 weeks resulted in
mean low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) reduction by 25%, mean serum total cholesterol (TC) reduction by 21%, and mean triglyceride (TG) reduction by 28% in fluvastatin monotherapy patients. The CYP2C9*1/*3 genotype was associated with a decrease in LDL-C levels (by 40.0%
for CYP2C9*1/*3, but only by 22.4% for CYP2C9*1/*1), and with the reduction of TC (by 28.6%
in CYP2C9*1/*3 versus 20.2% in CYP2C9*1/*1).
In hypercholesterolemic patients, LDL-C serum concentration was decreased more significantly in
fluvastatin-treated subjects bearing the CYP2C9*1/*3 genotype compared to CYP2C9*1/*1 genotype. However, due to rare occurrence of some CYP genotypes, it was impossible to report a definitive positive genotype-fluvastatin effect association.
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Background

Hypercholesterolemia plays a crucial role in the development
of atherosclerotic disease, which is one of the leading causes
5 of mortality in the Western world. Therapy with 3-hydroxy3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors – statins – substantially reduces cardiovascular morbidity and mortality in diverse populations [1]. However, there
is a wide interindividual variation in response to statin ther10 apy. The underlying causes of this phenomenon have been
extensively debated, but remain uncertain. The observed
variation in biological response to statins could be due to
variation in patient compliance, pharmacokinetics or pharmacodynamics and drug-drug interactions, as well as inter15 individual genetic differences in cholesterol biosynthesis,
target lipoprotein (mainly LDL) receptor uptake or metabolism of particular statins. Any predictions of biological response of individuals to statins would thus be very valuable
for more efficacious, personalized treatments.
20
The first totally synthetic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor on the market, fluvastatin [2],
is not the most frequently prescribed statin nowadays, but
thanks to its well-characterized metabolism, it is particular25 ly suitable for investigations into the influence of genetic
variability on interindividual variation in therapeutic effect.
Statins differ in their main metabolic fates in the human
body – while fluvastatin is metabolized primarily via hepatic transformation by the 2C9 isoform of the genetical30 ly polymorphic cytochrome P450 enzyme (CYP2C9) [3];
simvastatin, lovastatin and atorvastatin are metabolized by
CYP3A4; and pravastatin, rosuvastatin and pitavastatin do
not seem to be significantly modified by any of the CYP
isoforms. Thanks to its specific metabolic route through
35 CYP2C9, fluvastatin is only mildly susceptible to adverse
drug-drug interaction effects and it is less prone to pharmacokinetic interactions compared to other HMG-CoA reductase inhibitors [4]. Importantly, chemical inhibition of
the enzymatic activity of the particular CYP isoforms has
40 been shown to elevate plasma concentrations of the active
forms of the respective statins [4]. Approximately 60% of
fluvastatin orally administered in its active form is metabolized via cytochrome P450 into the inactive form. An in
vivo study calculated that the relative contribution of the
45 CYP2C9 isoform is more than 80% [5]. The 2 main metabolites – 6-hydroxy and N-desisopropyl fluvastatin – are exclusively generated by CYP2C9, while the third known metabolite – 5-hydroxy fluvastatin – is formed by multiple pathways
involving CYP2C9, CYP3A4, CYP2C8 and CYP2D6. The 2
50 most common single‑nucleotide polymorphic (SNP) allelic variants of CYP2C9 that occur in Caucasian population
are CYP2C9*2 and CYP2C9*3. The CYP2C9*2 allele represents an SNP in exon 3 that leads to Arg144Cys mutation
and occurs in 8%-14% of Caucasians, while the slightly less
55 common CYP2C9*3 allele with an SNP in exon 7 causes
Ile359Leu mutation and is found in 4–11% of Caucasians
[6–8]. Importantly, both allelic variants have lower enzyme
activity than the wild type CYP, and both would thus be predicted to elevate or modify plasma concentrations of unme60 tabolized, pharmacologically active forms of CYP substrates.
Consistent with this idea, the plasma levels of 3R,
63 5S-fluvastatin (the active form) were found to be up to
3-fold higher in healthy volunteers of the *3/*3 than in
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those of the *1/*1 genotype. This correlation between the 1
presence of CYP2C9*3 and fluvastatin pharmacokinetics
was not reflected in the cholesterol-lowering effect of the
drug [9], but that could have been due to the fact that the
study was carried out on healthy volunteers, and might not 5
have been representative of a typical treatment regime.
The subjects took fluvastatin daily only for 2 weeks, and
their baseline lipid levels and the daily administered dose
of fluvastatin (40 mg of racemic form) [9] were lower than
in patients normally requiring fluvastatin treatment. We 10
thus hypothesized that the prospective association between
CYP2C9 genotype and the hypolipidemic efficacy of fluvastatin could be more pronounced in a group of real hypercholesterolemic patients with pathologically elevated baseline lipids levels. This could be clinically relevant and have 15
a direct impact on the preferred efficacious treatment regime in genetically defined subgroups of hypercholesterolemic patients on fluvastatin.

Material and Methods

20

Subjects and data collection
All subjects were of Czech nationality and gave their written informed consent prior to participating in the trial. The
study protocol was approved by the Ethics Committee of the
General University Hospital in Prague. Fluvastatin-treated
patients were recruited by the internal medicine ward of the
General University Hospital in Prague under exclusion and
inclusion criteria. The exclusion criteria were: history of diabetes mellitus, any liver disease, any other disease causing
modification of metabolic functions, previous treatment
with fluvastatin, concomitant therapy with strong CYP2C9
inducers or inhibitors, history of stomach or gut surgery influencing drug absorption, any known or suspected cancers,
immunosuppressive treatment, pregnancy or ongoing breastfeeding, and alcoholism. The inclusion criterion for enrolment in the trial was the initiation of treatment of hypercholesterolemia by fluvastatin in 80 mg daily per oral dose
in compliance with the standard therapeutic approach in
the hospital. All patients were treated by Lescol XL fluvastatin (Novartis Pharmaceuticals). Concomitant use of other
medications was documented and possible drug-drug interactions were recorded. No interventions to standard therapeutic procedures have been done during the study, except
for 1 extra blood sampling for DNA isolation. The untreated control group of unrelated healthy Czech Caucasian volunteers was recruited as a control population for CYP2C9
genotype distribution. Biochemical data, including plasma creatine kinase, ALT, AST, GMT, and ALP, electrolyte
balance, plasma lipid levels before and 12 weeks after fluvastatin treatment, were determined by standard methods
in the Institute for Clinical Biochemistry and Laboratory
Diagnostics of the General University Hospital.
CYP2C9 genotyping
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Genomic DNA was isolated from peripheral leukocytes by
QIAmp Blood mini Kit (Qiagen). Purified DNA was stored
at 4°C until polymerase chain reaction – restriction frag- 60
ment length polymorphism (PCR-RFLP) analysis was carried out using previously described methods and primer sets
[10]. Taq DNA polymerase, other PCR reagents and restric- 63
tion enzymes were from Fermentas (Lithuania). The PCR
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Table 1. Demographic and allelic frequency data for the subject groups involved in the study. All patients were fluvastatin naïve, and fluvastatin
monotherapy patients group did not undergo any concomitant therapy.
Fluvastatin all

Fluvastatin monotherapy

Healthy volunteers

Total number

87

48

254

Male

62

36

94

Female

25

12

160

Age span (years)

25–89

25–84

22–28

Average age (years) (mean ± SD)

59.8±11.8

58.3±11

24.6±1.4

Allelic frequency CYP2C9*2

9.8

11.4

12.2

Allelic frequency CYP2C9*3

5.7

6.2

5.9

Average number of concomitant drugs

4.1

3.0

–

5

10

15

20 products of the 2 used amplicons were separated by electrophoresis on 3% agarose gel and identified by ethidium
bromide staining. An allele was assigned as CYP2C9*2 when
the 372 base pair (bp) PCR product of the first amplicon
contained a Cfr 13I restriction site that yielded fragments
25 of 253 and 119 bp upon cleavage by Cfr 13I. Similarly, an
allele was assigned as CYP2C9*3 when the 137 bp product
of the second amplicon was digested into fragments of 104
and 33 bp by Sty I. Whenever the cleavage of an amplicon
produced the expected cleavage fragments, but also left
30 the original PCR product intact, the subject was assigned
as heterozygous in the respective allele. The subjects without any of these 2 variants were assumed to be homozygous
wild-type carriers of CYP2C9*1.
35 Statistical analysis

The evaluation of fluvastatin’s hypolipidemic effect and
its genotype-dependency was done by Student’s t test.
Throughout the study, arithmetic mean and standard devia40 tion were used as central tendency and dispersion measures,
respectively. Statistical significance was considered at P<0.05
or P<0.001, as indicated. The expected genotype frequencies
were calculated from the observed allelic frequencies using
Hardy-Weinberg equilibrium (p2+2pq+q2=1). Prevalence was
45 compared by the chi-square test, and 95% confidence interval (95% CI) of genotype frequencies was calculated. Data
were processed using Microsoft Excel 8.0 (Microsoft, USA)
and Statgraphics Plus 3.1 (StatPoint, Inc., USA).
50

Results
Demographic characterization of the participants

The effect-observing pharmacodynamic part of our study
55 involved 87 hypercholesterolemic participants treated for
the first time in their treatment regime with fluvastatin (fluvastatin all patients, median age 59 years). From within this
group, 48 subjects on fluvastatin monotherapy (75% males,
median age 57 years) were selected by excluding patients
60 treated with CYP2C9 inducers or inhibitors, patients taking
any other hypolipidemic medications in the 8 weeks prior
to our study, and patients that were on concomitant thera63 py with any potentially lipid-lowering agent, including overthe-counter medicines. All hypercholesterolemic subjects

1
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and control group of 254 healthy volunteers were geno- 20
typed for CYP2C9 alleles as described in Methods. The demography and allelic frequency data of the analyzed groups
of subjects are summarized in Table 1.
Frequency of CYP2C9 alleles was similar among
fluvastatin-treated patients and a control group of healthy
volunteers
As summarized in Table 1, the CYP2C9*2 allele occurred in
9.8% of fluvastatin-treated patients and 12.2% of healthy volunteers, while the less common CYP2C9*3 variant was found
in 5.9% of healthy volunteers and 5.7% of fluvastatin-treated
patients. Approximately 9.2%, and 2.3% of the fluvastatintreated subjects and 9.8%, and 0.4% of healthy volunteers
were *1/*3 and *2/*3 heterozygotes, respectively. While the
*3/*3 and *2/*2 genotypes were identified in 0.8% and 2.0%
of healthy volunteers, no fluvastatin-treated subjects were
homozygous for these alleles, likely reflecting their smaller
group size (Table 2). Overall, demographic characteristics
of the patients in different genotype groups were comparable, genotype frequency distribution did not show a significant deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium, and
genotype frequencies were comparable to those published
for other Caucasian populations (see Discussion). The observed allelic frequencies and genotype distribution did
not differ among healthy volunteers and patients on concomitant treatment or fluvastatin monotherapy (P=0.001),
indicating that CYP2C9 polymorphism is not a predicting
factor for hypercholesterolemia, assuming that genotype
expression is age-independent. In our further analysis of
genotype dependency of fluvastatin treatment we focused
on the group of patients on fluvastatin monotherapy to exclude any possible effects of drug-drug interactions.
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Fluvastatin treatment caused no significant adverse
effects and had a positive hypolipidemic effect

All related adverse effects were recorded during the course
of the study. To facilitate detection of any previously undiagnosed diseases potentially complicating interpretation of 60
the data, patients’ clinical biochemical indicators for liver
function tests (ALT, AST, GMT, ALP), electrolyte balance
and general metabolism were examined before, during the 63
study, and after at least 12 weeks of treatment with 80 mg

CR3

PROOF © INTERNATIONAL SCIENTIFIC LITERATURE

Med Sci Monit, 2012; 18(7): CR

Clinical Research

1

Table 2. Prevalence of the CYP2C9 genotypes among fluvastatin patients, patients on fluvastatin monotherapy and healthy volunteers in
comparison to the published frequency data for Caucasians [8].
*1/*1

*1/*2

*1/*3

*2/*2

*2/*3

*3/*3

Cytochrome P450 enzyme activity

Normal

Minor
reduction

Moderate
reduction

Moderate
reduction

Moderate
reduction

Very
low

No.

170

51

25

5

1

2

%

66.9

20.1

9.8

2.0

0.4

0.8

95% CI

61.14–72.71

15.15–25.00

6.18–13.51

0.26–3.67

0.00–1.16

0.00–1.87

No.

62

15

8

0

2

0

%

71.3

17.2

9.2

0

2.3

0

95% CI

61.75–80.77

9.30–25.18

3.12–15.27

0.00

0.00–5.45

0.00

No.

33

9

4

0

2

0

%

68.7

18.8

8.3

0

4.1

0

95% CI

55.64–81.86

7.71–29.79

0.51–16.15

0.00

0.00–9.82

0.00

%

65.3

20.4

11.6

0.9

1.4

0.4
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Healthy subjects
(n=254)

15

All patients on fluvastatin
(n=87)
20

25

30

1

CYP2C9 genotype

5

10
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Patients on fluvastatin
monotherapy
(n=48)
Allele frequency in
Caucasians#

dose of fluvastatin; they did not reveal any idiosyncrasy or
35 abnormal elevation of any markers or biochemical parameters. Fluvastatin was well tolerated by all participants – patients did not complain spontaneously, and fluvastatin treatment had no effect on the activities of creatine kinase at the
administered dose of 80 mg daily. To assess the efficacy of
40 hypolipidemic therapy, the threshold limits were defined
as follows: low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels between 2.2–3.4 mmol/l, serum total cholesterol (TC)
levels between 3.83–5.2 mmol/l, and triglyceride (TG) levels between 0.68–1.69 mmol/l. After 12 weeks of fluvastatin
45 monotherapy of hypercholesterolemic patients, their plasma
lipid levels became significantly reduced (P<0.001, Table 3),
demonstrating the efficacy of the treatment. Triglyceride levels fell on average by 28.1% (ranging between 5.0–72.9%),
TC by 21.5% (6.2–49.4%) and LDL-C by 25.0% (2.6–82.4%).
50 Eighty-nine percent of patients reached more than 10% reduction in TG levels, 84% of patients reached more than
10% reduction in TC, and 92% of patients reached more
than 10% reduction in LDL-C.
55 CYP2C9 genotype and the hypolipidemic effect of
fluvastatin treatment

We next investigated the correlation between the lipid-regulating effect of fluvastatin monotherapy and CYP2C9 geno60 type. Subjects carrying the *1/*3 genotype achieved a greater reduction in plasma levels of LDL-C than subjects with
*1/*1 or *1/*2 genotypes (39.95% vs. 22.35% or 29.92%,
63 respectively) with statistical significance of P<0.05 (Table 3).
In addition, subjects bearing the CYP2C9*1/*3 genotype had
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30

slightly greater reductions in TC than *1/*2 or *1/*1 carriers (28.56% vs. 20.16% or 25.00%, respectively). In con- 35
trast, the reduction in plasma levels of TG did not show any
correlation with CYP2C9 genotype, fluctuating around 28%
in all genotype subgroups (see Table 3). No genotype-related dependency was observed for high-density lipoprotein
levels (data not shown).
40
The upper threshold for clinically normal levels of LDL-C
(3.4 mmol/l) was reached by 87.5% of all fluvastatin monotherapy patients, and among these the allelic frequencies of
CYP2C9*3 was 6.0% (5 heterozygous subjects) and the allelic frequencies of CYP2C9*2 was 10.7% (9 heterozygous subjects). The threshold for TC level (5.2 mmol/l) was reached
by 60.4% of patients, the CYP2C9*3 was present in 8.6% cases (5 heterozygous subjects), and CYP2C9*2 was present in
15.5% cases (9 heterozygous subjects). Plasma concentration of TG reached the threshold point (1.69 mmol/l) in
58.3% patients, of whom 7.1% carried the CYP2C9*3 allele (4 heterozygous subjects) and 10.7% were carriers of
CYP2C9*2 (6 heterozygous subjects). The number of patients that met the clinical threshold concentrations after
the 12 weeks of treatment is detailed in Table 3. Despite
the clear effects of CYP2C9*3 presence on the treatmentinduced reduction in LDL-C and TC levels, there was no
statistically significant correlation between the CYP2C9 genotype and the overall final clinical outcome of fluvastatin
treatment, as judged by the treatment adjustment of plasma
lipid levels to threshold ranges mentioned above. The differences in the distribution of CYP2C9 genotypes between
the groups of patients reaching and not reaching normal

45

50

55

60
63
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Table 3. Plasma levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), total cholesterol (TC), and triglycerides (TG) before (BL -baseline) and 12
weeks of follow-up after (FU) fluvastatin treatment, in relation to CYP2C9 genotype in fluvastatin naïve and monotherapy patient group (48
subjects at all). All lipid level values are in mmol/l and are represented as mean ± SD. P-value of significance in reduction from baseline to
final follow up was * P<0.05, or ** P<0.001. The% reduction in levels (hypolipidemic effect) was calculated as follows:
FU

 n
* 100  ; where n = number of patients in a subgroup.
% = 100   BL

1

CR

5

n

n

10

15

LDL-C

n

CYP2C9 genotype

*1/*1

*1/*2

*1/*3

*2/*3

All

Number of subjects

(n=33)

(n=9)

(n=4)

(n=2)

(n=48)

BL

3.83±0.98

4.09±0.89

3.17±0.55

4.51±0.06

3.86±0.95

FU

2.98±0.73

2.87±0.63

1.91±1.10

3.60±0.90

2.89±0.82

%

22.35**

29.92**

39.95*

20.29

24.96**

29/4

8/2

4/0

1/1

42/6

BL

6.60±1.23

6.53±1.04

6.13±1.51

6.89±0.33

6.56±1.21

FU

5.27±0.95

4.89±0.81

4.38±0.86

5.87±0.64

5.15±0.96

%

20.16**

25.00**

28.56

14.80

21.48**

16/17

8/1

4/0

1/1

29/19

BL

2.43±1.97

2.08±0.53

2.23±0.89

2.16±0.41

2.34±1.68

FU

1.73±1.48

1.48±0.47

1.60±0.82

1.77±0.53

1.68±1.28

%

28.79**

28.53*

28.25

18.10

28.12**

19/14

5/4

3/1

1/1

28/20

Number of subject below/above threshold 3.4 mmol/l
20

TC
25

Number of subjects below/above threshold 5.2 mmol/l

TG
30

Number of subjects below/above threshold 1.69 mmol/l
35

plasma lipid levels were not statistically significant. In conclusion, CYP2C9 polymorphism indeed seems to have an
impact on the lipid-lowering efficacy of fluvastatin in hypercholesterolemic patients, but this effect does not direct40 ly translate into clinically significant differences in individuals heterozygous for the *3 allele.

Discussion
45 Our study suggests that the CYP2C9*3 allele does partly influence the response to fluvastatin treatment in hypercholesterolemic patients. We found that heterozygous CYP2C9*1/*3
carriers had a greater reduction in plasma LDL-C levels than
wild-type subjects. They also showed a greater reduction in
50 TC, but this effect lacks statistical significance due to low
allelic frequencies of CYP2C9*3. Both of these effects were
specific to the CYP2C9*1/*3 carriers and were not found
in CYP2C9*3/*2 patients (2 subjects). This finding may just
reflect the small sample size, or patient compliance, or an
55 interaction between *2 and *3. The CYP2C9*3 allele-specific effects would be more pronounced in homozygous
CYP2C9*3/*3 subjects, but those were not found in our
fluvastatin monotherapy patients due to their low frequency and limited sample size in our study.
60
CYP2C9 polymorphisms occur at high frequency in most
of the ethnic populations and the CYP2C9*3 allele is more
63 frequent in Caucasian populations than in Asians (11.6%
vs. 3.5%) and African-Americans (4.3%). Among European

10

15

20

25

30

35
nations, the frequency of CYP2C9*3 allele varies from 6% to
10%: 10% in the Spanish [11], 9.5% in Croats [12], 9% in
Italians [13], 8.5% in the British [14], 8.0% in French [15],
6.7% in Russians [16], and 6.6% in Swedes [17]. Allelic frequency of CYP2C9*3 in the Czech population (5.9%) falls at 40
the lower margin of this range and did not differ between
the fluvastatin-treated and the control groups [18]. The latter suggested that CYP2C9*3 itself is not a susceptibility factor for hypercholesterolemic disease.
45
The lipid-lowering effect of fluvastatin among all 87 patients
(irrespective of CYP2C9 genotype) in our study was compared to the data presented by Novartis Pharma in Leskol
XL prescribing information for physicians. Lipid-lowering
data for Leskol XL (80 mg per tablet) from 3 24-week con- 50
trolled trials are as follows: LDL-C reduction by 35%, TC
reduction by 25% and TG reduction by 19%, which corresponds reasonably well to the data obtained in our study:
25%, 21% and 28%, respectively.
55
We did not detect any genotype-related increase in observed
adverse events nor any abnormalities in creatine kinase activities, indicative of negligible adverse-effects of fluvastatin at
the doses administered (80 mg daily). Fluvastatin is generally
known for its high safety and low potential for interactions, 60
and thanks to these qualities it is frequently and preferably administered to patients with medical history of transplantations [19]. Because of the non-intervention design of 63
our study, patients did not undergo any pharmacokinetics
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testing, such as measurement of plasma concentrations of
fluvastatin metabolites, to validate previous findings that the
mean plasma levels of the active enantiomer of fluvastatin
(single dose of 40mg) were 3-fold higher in the CYP2C9*3
carriers than in non-carriers [9].

The metabolism of fluvastatin is well documented by in vitro
studies. The racemic mixture of the active 3R, 5S-fluvastatin
and its inactive 3S, 5R enantiomer is primarily metabolized
10 to 5-hydroxy-, 6-hydroxy- and N-desisopropyl-fluvastatin by
CYP2C9. This route accounts for about 50% to 80% of the
total clearance, although alternative metabolic enzymes such
as CYP3A4, CYP2C8 and CYP2D6 are also involved in formation of 5-hydroxy fluvastatin. However, the CYP3A4 may be
15 a genetic determinant of interindividual differences in response to certain statins (simvastatin, lovastatin, and atorvastatin), and hypolipidemic efficacy of fluvastatin is not dependent on CYP3A4 [20]. The possible effect of SNPs of
these CYP enzymes is likely to be concealed by the varia20 tion derived from compliance, diet, living condition of the
patients, concomitant therapy and disease and other environmental variables, and the central position of CYP2C9
enzyme and its polymorphism in fluvastatin metabolism
remains relevant
25
Genetic variations in other genes can provide theoretical
explanations of the interindividual variability of fluvastatin
treatment – from the genetic variation in the cholesterol/lipid pathways and spatial arrangement of the recep30 tors to the transporters and other metabolizing enzymes.
Fluvastatin transport in the human body is more complex
than that of other statins because of its relatively high lipophilicity, which allows, at least partly, passive diffusion via
the hepatocyte plasma membrane and increased absorption
35 in the gut by transcellular passive diffusion [21]. In addition, numerous studies claimed that fluvastatin is not transported by the P-glycoprotein drug transporter [21–23], unlike some other statins, but it rather seems to be a substrate
for organic anion transporters OATP1B1, OATP1B3, and
40 OATP2B1, which are rich in SNPs [24,25]. Some of these,
especially OATP2B1, have been reported to play an important role in statin uptake into hepatocytes and were implicated in modulating the pharmacological action and efficacy of fluvastatin [26]. Furthermore, it was reported that
45 genetic polymorphism in cholesteryl-ester transfer protein
could also be associated with variable lipid response to fluvastatin [22], and there are SNPs in other genes not explicitly associated with fluvastatin transport, metabolism or receptors that impact the efficacy of the treatment.
50
Conclusions
In conclusion, although the limited size of patient cohorts
and the consequent absence of rare genotypes including
55 CYP2C9*3/*3 homozygous subjects make our results preliminary in nature, the study nevertheless suggests that the
CYP2C9*3 allele might correlate with a better LDL-C lowering efficacy of fluvastatin.
60
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Genetický polymorfismus cytochromu CYP2C9 v české populaci
Buzková H., Pechandová K, Slanař O., Perlík F.
Oddělení klinické farmakologie, 1. LF UK, Praha
SOUHRN
Cíl studie: Cílem práce je popsat frekvenci výskytu variantních alel genu enzymu CYP2C9 v české populaci. CYP2C9,
jeden z enzymů cytochromu P450, metabolizuje přibližně 16 % běžně užívaných léčiv, genetický polymorfismus jeho
genu může ovlivňovat míru schopnosti odbourávat své substráty, a být proto vysvětlením pro variabilní odpověď pacientů
na léčbu.
Materiál a metody: 254 zdravých, nepříbuzných dobrovolníků bylo po podepsání informovaného souhlasu zařazeno
do studie. Z leukocytární DNA byl stanoven výskyt variantních alel CYP2C9*2 a CYP2C9*3 metodou PCR-RFLP.
Výsledky: Frekvence výskytu CYP2C9*1, CYP2C9*2 a CYP2C9*3 alel v české populaci je 81,9 %, 12,2 % a 5,9 %.
Jejich distribuce odpovídá Hardy-Weinbergově rovnováze. Zastoupení genotypů heterozygotů je následující: CYP2C9*1/
*2 - 20,1 %; CYP2C9*1/*3 - 9,8 %; CYP2C9*2/*3 - 0,4 %. Pět (2,0 %) subjektů klasifikujeme jako variantní homozygoty
CYP2C9*2/*2, 0,8 % jako homozygoty CYP2C9*3/*3.
Závěr: Frekvence výskytu variantních alel genu CYP2C9 v české populaci je podobná ostatním kavkazským populacím.
Klíčová slova: CYP2C9, cytochrom P450, česká populace, polymorfismus, farmakogenetika.
SUMMARY
Buzková H., Pechandová K, Slanař O., Perlík F.: Genetic polymorphisms of cytochrome CYP2C9 in the Czech
population
Objective: The aim of this study was to investigate the frequency of functionally important variant alleles of CYP2C9
gene through the Czech population.
Setting: Clinical Pharmacology Unit, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Methods: 254 unrelated, healthy volunteers were enrolled in the study after giving written consent. Leucocyte´s DNA
was analysed to detect the presence of CYP2C9*2 and CYP2C9*3 variant alleles by PCR-RFLP.
Results: The variant allelic frequencies in our population are 81,9%, 12,2% and 5,9%, for CYP2C9*1, CYP2C9*2,
CYP2C9*3, respectively. The distribution of variant alleles complies to the Hardy-Weinberg equilibrium. Prevalence of
heterozygous genotypes is as follow: CYP2C9*1/*2 – 20.1%; CYP2C9*1/*3 – 9.8%; CYP2C9*2/*3 – 0.4%. Five subjects
(2.0%) are classified as a CYP2C9*2/*2 homozygous, 0.8% as a CYP2C9*3/*3 homozygous.
Conclusions: The frequencies of functional variant alleles of CYP2C9 in the Czech population are in concordance with
the other Caucasians population.
Keywords: CYP2C9, cytochrome P450, Czech population, polymorphism, pharmacogenetics.

Úvod
Již více než padesát let je známo, že genetická
výbava jedince může přispívat k interindividuální variabilitě farmakoterapeutické odpovědi. Obor farmakogenetiky se vyvíjí v závislosti na průběžném mapování
lidského genomu, vyhledávání jednotlivých, zatím především bodových, mutací a na popisu souvislostí mezi
variabilitou v sekvenci DNA a klinickou odpovědí na
léčbu.
Enzym CYP2C9 je polypeptid o 490 aminokyselinách, jehož relativní množství v lidských játrech je
kolem 20 % ze všech enzymů cytochromu P450 [1].
Gen kódující CYP2C9 protein je lokalizován
na chromozomu 10 (10q24) a má 9 exonů. Zatím bylo
popsáno 30 bodových polymorfismů v genu CYP2C9
(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2c9.htm).
Bodový polymorfismus (single nucleotide polymorphism SNP) označovaný jako CYP2C9*2 kóduje záměnu argininu za cystein (R144C), CYP2C9*3 způsobuje substituci isoleucinu za leucin na pozici 359 (I359L)
ve výsledné aminokyselinové sekvenci. Tyto dvě záměny jsou nejběžnější SNP s funkční následkem. In
vitro studie prokazují, že katalytická aktivita enzymu
Klinick· biochemie a metabolismus 2/2007

vzniklého přepisem CYP2C9*3 nebo *2 varianty je snížena. In vivo se tato variabilita projevuje změnami
ve farmakokinetice jednotlivých substrátů enzymu
CYP2C9. Jedná se především o snížení clearance
v porovnání s přirozenou wild-type alelou CYP2C9*1.
Pacienti homozygotní pro variantní alelu, tzv. pomalý
metabolizároři (PM), jsou vystaveni vyšším koncentracím léčiv. CYP2C9 katalyzuje oxidativní biotransformaci u více než 16 % běžně užívaných léčiv [2]. Typický substrát cytochromu 2C9 je popisován jako slabá
lipofilní kyselina. Spektrum substrátů je velmi široké
a zahrnuje léčiva ze skupin perorálních antikolagulancií: warfarin a deriváty kumarolů; nesteroidních antiflogistik: diklofenak, ibuprofen, indometacin, piroxicam,
celecoxib; perorálních antidiabetik: tolbutamid a glipizid, rosiglitazon; antagonistů receptoru pro angiotensin
II: losartan, irbesartan, candesartan; kličkové diuretikum torasemid; inhibitor HMG-CoA reduktázy fluvastatin, dále tamoxifen, fluoxetin, amitriptylin, fenytoin
a mnoho dalších.
Výskyt jednotlivých variantních alel se liší podle
rasové příslušnosti jedince. Alely CYP2C9*2
a CYP2C9*3 mají největší výskyt u bílé populace, frekvence výskytu se uvádí v rozmezí 8–14 % a 4–16 %,
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u populace afro-americké 4 % a 2 % a u Asiatů
se setkáváme pouze s 3% výskytem variantní alely
CYP2C9*3 [2, 3]. Nukleotidová záměna thyminu
za cytosin na pozici 1076 (CYP2C9*4) má téměř mizivý výskyt ve všech populací. Některé další variantní alely, jako např. CYP2C9*5, CYP2C9*6, CYP2C9*8,
CYP2C9*11, byly detekovány především u afro-americké populace (frekvence výskytu 1,8 %, méně než
1 %, 8% a 2,7 %) [4].
Zaměřili jsme se na genotypizaci zdravých dobrovolníků s cílem popsat distribuci dvou hlavních variantních alel CYP2C9 v české populaci a porovnat ji
s výskytem v ostatních populacích.

Metodika
Do studie byla zařazena skupina zdravých dobrovolníků z řad studentů vysokých škol. Tvořilo ji 254
navzájem nepříbuzných jedinců české národnosti
(160 žen a 94 mužů). Vzorky krve byly odebrány po
podepsání informovaného souhlasu všech jedinců. Izolace leukocytární DNA byla provedena kitem na izolaci
DNA – QIAmp Blood Mini Kitu (Qiagen, USA).
Genotypizace byla provedena modifikovanou metodou PCR-RFLP podle Aynacioglu et al. [5, 6].
V metodách jsme upravili režim PCR cyklů a složení
reakčních směsí. Úpravy v jednotlivých krocích cyklu
pro CYP2C9*2: po počáteční elongaci (94 °C, 2 min)
proběhlo 35 cyklů denaturace (94 °C, 30 s), nasedání
primerů (62 °C, 45 s) a prodlužování DNA řetězce
(72 °C, 60 s); konečná syntéza řetězce probíhala
420 s při teplotě 72 °C na přístroji MyCycler (BioRad,
USA): Reakční směs o celkovém objemu 25 µl obsahovala 1,5 µg genomické DNA, 0,2 µM primerů (2CL1:
5´- CAC TGG CTG AAA GAG CTA ACA GAG-3´
a 2CR1: 5´- GTG ATA TGG AGT AGG GTC ACC CAC3 ), 10xPCR Pufr (Fermentas, Lithuania), 0,2 mM dNTPs
(Fermentas, Lithuania), 1,2 mM MgCl2 (Fermentas, Lithuania) a 0.75 jednotku DNA Taq Polymerázy (Top-Bio
s.r.o. Praha, Czech Republic). Délka PCR produktu pro
CYP2C9*2 je 372bp.
K namnožení amplikonu CYP2C9*3 o velikosti 137
párů bazí jsme použili 2 µM primerů C5 ( 5´- AGG AAG
AGA TTG AAC GTG TGA-3´) a 6A (5´-TGC ATG GGG
CAG GCT GGT GGG GAG AAG GCC AA-3´), 1,5 mM
MgCl2 a dále shodně 10xPCR Pufr, 0,2 mM dNTPs,

a 0.75 jednotku DNA Taq Polymerázy do celkovém objemu 25 ěl reakční směsi. Podmínky PCR reakce pro
CYP2C9*3 byly upraveny následovně: 2 minuty při 94
°C, 35 cyklů – 30 s při 94 °C, 20 s při 57 °C a 60 s
při 72 °C, 7 minut při 68 °C.
Produkty PCR byly inkubovány s restrikčními enzymy Cfr 13l (Fermentas, Lithuania) pro CYP2C9*2 (velikost restrikčních fragmentů pro variantní alelu: 253
a 119 párů bazí) a Sty I (Fermentas, Lithuania) pro
CYP2C9*3 (velikost restrikčních fragmentů pro variantní
alelu: 104 a 33 párů bazí) při teplotě 37 °C po dobu
16 hodin. Velikost restrikčních fragmentů byla stanovena elektroforézou na 3% agarosovém gelu. Elektroforéza probíhala při 120 V po dobu 80 minut. Metody byly
verifikovány na standardních vzorcích o známém genotypu, které jsme získali z Institutu klinické farmakologie v Berlíně. V každém PCR cyklu jsme používali
pozitivní i negativní kontrolu.
Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí
programu Microsoft Excel 9.0 (Microsoft, USA) a Statgraphics Plus 3.1 (StatPoint, Inc., USA). Předpokládané genotypové frekvence byly vypočítány podle Hardy-Weinbergova vztahu: (p2 + 2pq + q2 = 1). Prevalenci
genotypů jsme porovnali c2 testem, a doplnili 95% hladinu spolehlivosti, na které platí nulová hypotéza, že
mezi pozorovanými a předpokládanými genotypovými
frekvencemi neexistuje rozdíl.

Výsledky
Frekvence výskytu variantní alely CYP2C9*2 ve
skupině zdravých nepříbuzných dobrovolníků z české
populace byla stanovena na 12,2 % a pro CYP2C9*3
na 5,9 %. Pozorované i předpokládané genotypové frekvence uvádí tabulka 1.
U 170 dobrovolníků (66,93 %) z celkových 254 jsme
nenašli ani jednu variantní alelu pro gen CYP2C9, jedná se tedy o homozygoty s nepozměněnou aktivitou
biotransformačního enzymu, zbylých 33,07 % jedinců
má pozměněnou enzymovou aktivitu. Ve skupině je 51
subjektů s genotypem heterozygota CYP2C9*1/*2 a 25
subjektů s genotypem *1/*3.
Ani jednu plně funkční alelu nemělo 9 dobrovolníků, z toho jeden variantně heterozygotní subjekt
s genotypem CYP2C9*2/*3 (0,39 %) a ostatní homozygoté. Pět subjektů (1,97 %) klasifikujeme jako vari-

Table 1. Frequency of CYP2C9 variant alleles in a sample of the Czech population
CYP2C9 alleles

CYP2C9*2

CYP2C9*3

104

Genotype

No of subjects

Observed
genotype
frequencies [%]

Allele
frequencies [%]

Predicted
genotype
frequencies [%]

% (95%CI)

wt

197

77.56

87.79

77.08

72.43-82.69

ht

52

20.47

-

21.43

15.51-25.43

v

5

1.97

12.20

1.49

0.26-3.68

wt

226

88.97

94.09

88.53

85.13-92.83

ht

26

10.24

-

11.11

6.51-13.96

v

2

0.79

5.90

0 0.35

0.0-1.87
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Table 2. Prevalence of the CYP2C9 genotypes [4]
Genotype frequency in population[%]

CYP2C9
genotype

Enzyme
activity

No of
subjects

%

*1/*1

normal

170

66.9

*1/*2

minor reduction

51

*1/*3

moderately
reduced

*2/*2

95% CI
Caucasians

Asians

African-Americans

61.14-72.71

65.3

96.5

87.0

20.1

15.15-25.00

20.4

0

8. 7

25

9.8

6.18-13.51

11.6

3.5

4.3

moderately
reduced

5

2.0

0.26-3.67

0.9

0

0

*2/*3

moderately
reduced

1

0.4

0.00-1.16

1.4

0

0

*3/*3

very low

2

0.8

0.00-1.87

0.4

0

0

antní homozygoty CYP2C9*2/*2, 0,79% jako variantní homozygoty s nukleotidovou záměnou adeninu za
cytosin na pozici 1075 v obou alelách (CYP2C9*3/*3)
(tab. 2).

Diskuse
Cílem naší práce bylo popsat frekvenci výskytu hlavních variantních alel CYP2C9 v české populaci, a získat tak základní data, která jsou nezbytná pro naplánování terapeutických nebo farmakoekonomických studií.
Prevalence sledovaných variantních alel CYP2C9 je
v české populaci 18,1%. V rozložení CYP2C9 alel, stejně jako v prevalenci pomalých metabolizátorů, se čes-

ká populace statisticky neodlišuje od ostatních evropských populací. Distribucí vzácných alel a alel specifických pro afro-americké populace jsme se nezabývali. Vzhledem ke shodě v distribuce CYP2C9*2 a *3 mezi
českou a evropskými populacemi [7–13] lze uvažovat
i o shodné distribuci alel minoritních. Tabulka 3 shrnuje
data získaná genotypizací (především nejužívanější
metodou PCR-RFLP) souborů zdravých dobrovolníků
z etnicky popsaných skupin.
Pokud je léčivo biodegradováno enzymem CYP2C9,
pak je u jedinců s genetickou predispozicí pro sníženou enzymovou aktivitu tendence ke kumulaci léčiva.
Pozměněná farmakokinetika byla popsána např. u warfarinu, po jehož podání byl pozorován u pomalých metabolizátorů výraznější antikoagulační efekt ve srovnání

Table 3. Distribution of CYP2C9 alleles among various populations; arrange according to descendent prevalence of CYP2C9*2 allele frequency.
Allele frequencies [%]
Nationality

No of subjects

References
CYP2C9*1

CYP2C9*2

CYP2C9*3

Croats

200

74.0

16.5

9.5

[7]

Spanish

102

74.0

16.0

10.0

[8]

French

151

77.0

15.0

8.0

[9]

British

100

79.0

12.5

8.5

[10]

Czech

254

81.9

12.2

5.9

Swedish

1468

83.0

11.0

6.6

[11]

Italian

157

80.0

11.0

9.0

[12]

Turkish

218

79.4

10.6

10.0

[5]

Russians

290

-

10.5

6.7

[13]

Ethiopian

150

94.0

4.0

2.0

[14]

1.0

0.5

[15]

0.1

3.6

[9]

-

2.6

[15]

African-Americans
Chinese Shanghia

394

Chinese Taiwanese
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96.3
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s pacienty bez deficitu CYP2C9 [16, 17]. Korelace mezi
přítomností funkčních variant a výskytem krvácivých
komplikací léčby warfarinem byla opakovaně sledována [18]. Rovněž farmakokinetika celekoxibu je závislá
na aktivitě CYP2C9. Homozygoté CYP2C9*3/*3 mají
až dvakrát sníženou celkovou clearance oproti wild-type
jedincům nebo CYP2C9*2/*2 homozygotům. Teoreticky by bylo možné u pomalých metabolizátorů očekávat vyšší incidenci nebo závažnost nežádoucích účinků anebo větší analgetický účinek celecoxibu, ale
prozatím nebyly publikovány klinické studie, jejichž výsledky by tuto teorii dokázaly potvrdit nebo vyvrátit
[19, 20]. Podobné vztahy genotypem ovlivněných plazmatických koncentrací substrátů CYP2C9 jsou známé
např. i u fluvastatinu [21] a dalších látek, u kterých je
také potřeba vyjasnit vztah s klinickým efektem léčby.
Pozorované farmakokinetické změny u léčiv – substrátů CYP2C9 vedou ke snaze o individualizaci terapie
pomocí korekce dávkování podle genotypu pacienta.
Tyto úpravy dávkování jsou prozatím podloženy farmakokinetickými daty získanými v relativně malých souborech subjektů. Před implementací těchto farmakogenetických postupů do rutinní praxe bude nutné jejich
přínos potvrdit věrohodnými klinickými studiemi a ekonomickou náročnost posoudit farmakoekonomickou
rozvahou. Výsledky naší studie mohou být využity
pro plánovaní terapeutických nebo farmakoekonomických studií i při rozhodování o léčebné strategii u vybraných pacientů.
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Abstract: The majority of human P450 dependent drug metabolism is carried
out by polymorphic enzymes which can alter plasma concentration of the
pharmacological active substance followed by an enhanced or suppressed
pharmacological effect. The response of individual patients to drugs can be
affected by variations in DNA sequence mainly by single nucleotide
polymorphisms (SNPs). Knowledge of functionally important SNPs prior to the
drug administrations may assist in the development of individualized
pharmacotherapy avoiding unexpected drug responses, such as harmful adverse
drug reactions or treatment failures. This review discusses both the basic
characteristics of the major polymorphic cytochrome P450 enzymes and
examines the pharmacogenetic methods employed to estimate metabolic status.
We will focus mainly on the basic principles of genotyping assays involving
molecular biology tools.
Cytochrome P450 represent an important family of enzymes involved in the
metabolism of xenobiotics and drugs. Substantial inter-individual variability in the
activity of CYP and other drug-metabolizing enzymes (DMEs) is frequently caused
by polymorphism of genes coding individual proteins. Genetically determined rates
of drug metabolism and thus elimination can, for many drugs, lead to variable
and unpredictable responses, presenting clinically as insufficient efficacy or the
manifestation of toxic adverse drug reactions in predisposed individuals [1].
Genetic polymorphisms are therefore nowadays extensively studied with respect
to their clinical relevance.
In the early 1980s, the first P450 enzyme was purified to homogeneity, and,
since this time, the recognition of the role in metabolism, genetic variability, its
clinical relevance and other features of CYPs have rapidly developed. Over the
years, diverse CYP terminology was used, but currently a standardised
nomenclature is applied for all human CYPs (http:/drnelson.utmem.edu/
CytochromeP450) and original trivial terms are used particularly for bacterial
CYPs. The nomenclature of human CYPs is based on similarities in amino acids
sequence. The CYP gene superfamily is divided into families designated by Arabic
numerals following the abbreviation CYP (e.g. CYP2). There is at least 40%
identity in amino acid sequence among the individual proteins within a family.
Subfamilies are marked by a subsequent letter dividing groups of proteins with at
least 55% similarity in primary structure (e.g. CYP2D). Individual enzymes are
marked by a final Arabic numeral to complete the designation (e.g. CYP2D6).
Sequence variation between two enzymes should be at least 3%.
Biochemically, CYPs belong to monooxygenase enzymes with systematic number
E.C. 1.14.14.1. The principle of CYP mediated reactions is the enzyme ability to
bind and to activate molecular oxygen to the heme iron in the centre of its
structure. Then, a single atom of oxygen forms a molecule of water and the other
one is activated and later introduced into the molecule of the substrate. The
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complete catalytic cycle of CYP enzymes involves a multicomponent electron
transfer chain, which is markedly more complicated.
CYP enzymes belong to the Phase I of metabolism, in which xenobiotics are
subject to oxidation, reduction, or hydrolysis. This can be followed by other
transformations, the Phase II reactions, which lead to more hydrophilic metabolites
such as glucuronides as one of the many examples with increased solubility and
facilitated elimination.
Cytochrome P450 is a major system of DMEs that contributes to
biotransformation of endogenous as well as exogenous compounds. Generally it is
possible to distinguish two groups of the CYP enzymes. The one covers families
CYP 5–51 which are of great importance in biotransformation of endogenous
substrates e.g. formation of steroid hormones and other low-molecular weight
regulators of biological functions [2, 3]. The next groups, families CYP 1–3, play
a role in the metabolism of such xenobiotics as drugs, food constituents,
carcinogens, and pro-carcinogens, which can be either deactivated or activated by
CYP metabolism. CYP4 family occupies an intermediate position in this
classification, as determined by its substrate specificity.
Generally, the CYPs have broad substrate specificity. Frequently, two or more
enzymes can catalyze the same type of reaction, indicating redundant and broad
substrate specificity that allows alternative metabolic pathways in case where an
enzyme is lacking due to genetic polymorphism, or is inhibited and has a decreased
enzyme activity. This substrate overlap is considered to be an advantage in the
metabolism of drugs, especially for poor metabolizers. However, the alternative
metabolic pathway may not fully compensate the original pathway.
Genetically determined variability in CYP activity is caused mainly by single
nucleotide polymorphisms. Generally, genetic polymorphism is defined as a
deviation in DNA sequence with an allele frequency of at least 1%. Therefore,
heterozygotes for such alleles occur with a frequency of at least 2%. Basically,
there are three different types of mutation involving SNPs – substitution
(exchange), deletion (loss) and insertion (addition). These small deviations of the
genotype can occur in introns as well as in exons. If the polymorphism appears in
introns it can change the extent of gene expression or conceivably a multiplication
of alleles. When the polymorphism is observed in exons, this can alter the function
of the protein product.
A substitution may alter a codon so that a wrong amino acid is present at this
site. It either has no effect on the reading frame (missense mutation) or the variant
nucleotide base pair sequence is translated into a stop codon.
Deletion or insertion causes a shift of the reading frame (frameshift mutation).
Thus the sequence that follows no longer codes for a functional gene product
(nonsense mutation).
Although single nucleotide polymorphisms occur frequently throughout the
genome, only part of them manifests functional significance.
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In general, according to the genotype, four major CYP phenotypes could be
expected. With respect to the metabolic capacity of the enzyme, two of the four
groups are found at the fringes of the population. Poor metabolizers (PM)
pronounced decrease enzyme activity, being homozygous for either functionally
variant alleles or having a complete deletion of the gene. Ultrarapid metabolisers
(UM) are the opposite extreme of the possessing gene duplications or
multiplications. Metabolic dissimilarities between intermediate metabololizers (IM),
who are heterozygous for specific variant alleles, and extensive metabolisers (EM)
who have two functionally competent alleles, are of clinical relevance only with
respect to the treatment by specific and poorly tolerated drugs.
Genotyping or phenotyping can be used to determine the polymorphisms of
CYP activity. Genotyping is based on relatively simple molecular biology methods
that have several practical benefits in comparison to phenotyping.
Polymerase chain reaction (PCR) based analysis is most commonly used to
detect genotypes. Usually, restriction fragment length polymorphism (RFLP), a
single strand conformation polymorphism (SSCP) or allele specific and sequence
specific PCR analysis methods are applied subsequently. The PCR allows massive
exponential amplification of the target sequence in DNA followed in RFLP by a
digestion using a specific restriction enzyme that distinguishes between the wild
type and variant sequence differing by only one nucleotide. The restriction
fragments are analyzed by gel electrophoresis on either agarose or polyacrylamide
gels, depending on the size differences among the fragments. Agarose gels can be
used to separate fragments with difference greater than 40bp [4].
The principle of SSCP method is based on molecular size- and shape-dependent
electrophoretic mobility of nucleic acids in a non-denaturing gel. Unlike doublestrand DNA, single-strand DNA is flexible and adopts a conformation determined
by intramolecular interactions that uniquely depend on the sequence composition.
Conformational changes induced by even one single base substitution, can be
detected as a variation in electrophoretic mobility of the single-strand DNA in
non-denaturising polyacrylamide gels.
Many of the probe-based systems, as another specific detection method used for
allelic discrimination, rely on the principle of fluorescence resonance energy
transfer (FRET) for signal generation. Variably designed probes are able to detect
SNPs within an amplified PCR product using the variability in level of energy
needed to dissociate bonds between base pairs in double stranded DNA fragment
of the amplified template. If there is no mismatch – a probe is completely
complementary to the wild-type DNA strand. Then the probe melts off at
characteristic temperature that is higher than in presence of a single nucleotide
polymorphism. A single base mismatch under the probe decreases the Tm by as
little as 3°C for G–T and as much as 10°C for A–C substitutions [5] as a specific
example for the TagMan probe. Melting temperatures are monitored in real time
by decline of fluorescent signal at the time of loosing the probes.
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Mini/sequencing can be another approach to analyse point mutation (SNP).
Minisequencing is based on annealing of 3’ end primer with one marked
nucleotide that is annealed only in case of complementary to template
oligonucleotides.
DNA chips and pyrosequencing are modified methods of the minisequncing.
Pyrosequencing is [6] a method based on sequencing by synthesis, when the
repeated incorporation of dNTP is accompanied by a release of proportional
amount of pyrophosphate that immediately emits visible light from luciferase
Table 1 – Major drug substrates for CYP2C19, CYP2C19 and CYP2D6
CYP2C9
Amitriptyline
Antipyrine
Candesartan
Carbamazepine
Celecoxib
Diclofenac
Dronabinol (THC)
Fluoxetine
Flurbiprofen
Fluvastatin
Glibenclamide
Glimepride
Glimpiride
Glipizide
Glipizide
Glyburide
Ibuprofen
Indometacin
Irbesartan
Losartan
Meloxicam
S-Naproxen
Nateglinide
Phenytoin
Piroxicam
Rosiglitazone
Sulfonyureas
Suprofen
Tamoxifen
Tolbutamide
Tolbutamide
Torsemide
S-Warfarin

CYP2C19
Amitriptyline
Carisoprodole
Carisoprodol
Citalopram
Clomipramine
Clozapine
Cyclophosphamide
Diazepam
Fluoxamine
Fluoxetin
Hexobarbital
Imipramine
Indometacin
Isoniazid
Lansoprazole
S-mephenytoin
Mianserin
Moclobemide
Nelfinavir
Nilutamide
Omeprazole
Pantoprazole
Phenobarbital
Phenobarbitole
Phenytoin
Primidone
Progesterone
Propranolol
Proquanil
R- mephobarbital
Rifampicin
Teniposide
Trimipramine
R-warfarin (8-OH)
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CYP2D6
Ajmaline
Alprenolol
Amiflamine
Amitriptyline
Amphetamine
Aprindine
Aripiprazole
Atomoxetine
Bufuralol
Bupranolol
Captopril
Carvediol
Cinnarizine
Citalopram
Chlorpheniramine
Chlorpromazine
Clomipramine
Clozapine
Codeine
Debrisoquine
Deprenyl
Desipramine
Desmethylcitalopram
Dexfenfluramine
Dextromethorphan
Dihydrocodeine
Encainide
Ethylmorphine
Flecainide
Flunarizine
Fluoxamine
Fluoxetine
Fluperlapine
Fluphenazine
Galanthamine
Haloperidol

Hydrocodone
Imipramine
Indoramin
Lidocaine
Maprotilin
Methoxyamphetamine
Methoxyphenamine
Metiamide
Metoclopramide
Mexiletine
Mianserin
Minaprime
Nortriptyline
Ondasetron
Otycodone
Paroxetine
Perhexiline
Perphenazine
Phenacetin
Phenformin
Propafenone
Propranolol
Quinidine
Risperidone
S-metoprolol
Sparteine
Tamoxifen
Thioridazine
Timolol
Tomoxetine
Tramadol
Trifluperidol
Trimepranol
Tropisetron
Venlafaxine
Zuclopenthixol
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reaction. Nucleotide sequence is determined from the signal peak in the pyrogram
in real-time and the divergences in sequence are immediately visible.
To facilitate and automate screening for clinically relevant CYP genes new
technologies are emerging. These technologies are able to detect many SNPs during
one reaction. With the exception of custom-designed gene chips, the commercial
test is available and certified as a diagnostic chip for variations in two genes,
CYP2D6 and CYP2C19. A DNA chip is a small piece of silicon glass (~ 1 cm2) to
which a large number of synthetic, single-stranded DNA oligonucleotides (oligos)
have been chemically bonded. Oligos function as DNA probes: they anneal
selectively only to those DNA molecules whose nucleotide sequences are exactly
complementary. They can therefore be used to identify the presence of specific
DNA sequences in a heterogeneous mixture of genes.
Another approach that was mentioned – the phenotyping – involves either
methods with administration of probe drug that is metabolized via examined
metabolic pathway with subsequent measurement of drug/metabolite concentration
ratio in blood, urine or saliva or methods without administration of probe drugs e.g.
not so widely used direct measurement of enzyme activity or possibly measurement
of protein levels.
Phenotyping is a more accurate method to determine enzyme activity but the risk
issue of adverse drug reaction is a limiting step in general analyzes of phenotype for
the patients although low risk probe drugs are used. Reluctance in compliance
accompanies these assays, and the results are modified by
non-identified factors such as intraindividual variations extending from enzyme
inhibition to induction, diet or concurrent disease, and variant levels of endogenous
factors. Finally, by phenotyping we determine actual enzyme activity, by genotyping
we describe genetic predisposition.
Genetic predisposition allows to assign patients into one of the phenotyping
groups (PM, UM, IM, EM). Despite the methodological progress in genotyping it is
necessary to be aware of forecasting the real enzyme activity based on gene
structure without any direct information about the real phenotype. Existence of
unknown functional SNPs could lead to a misclassification of the subject with
regard to enzyme activity. Therefore indirect determination and expense of analysis
are the major disadvantages of genotyping. However, indisputable advantages of
genotyping exist. It is not so time-consuming analysis is not altered by coadministration of another drug, environmental or constitutional factors;
intraindividual variability is not an issue and whether the phenotype is closely linked
to genotype, it is used preferentially and successfully in the most of the
pharmacogenetics assays.
Furthermore, genotyping assays are accompanied by acceptable compliance of the
patient since only a small volume of whole blood is required for PCR-based assays.
Subsequently, when compared to phenotyping, there are no requirements to
adhere to restricted regimens during the test or unload the organism of the probe
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drug. Moreover, it is sufficient if it is performed once in the lifetime of the patient.
As a rule, genotyping is faster especially for large populations, and the techniques
used are easily adaptable in any molecular biology laboratory.
Three of the P450 enzymes CYP2C9, CYP2C19 and CYP2D6 are consider being
clinically most important polymorphic DMEs among I phase metabolism P450
enzymes since they mediated over 40% of all CYP-mediated drug metabolism and all
display indispensable incidence of the PM in Caucasian populations. Concurrently
about 59% of drugs that are frequently cited in adverse drug reaction studies in the
USA are metabolized by at least one polymorphic enzyme of which 86% are P450
substrates [7]. Some non-preventable adverse drug events and therapeutic failures
are today thought to depend on individual genetic background of many genes
involved in drug disposition and efficacy. These ADRs represent a substantial financial
cost in healthcare systems worldwide. For example, in the USA the cost of
management of serious ADRs exceeds $100 billion per year.
CYP2C9
CYP2C9 is the principal CYP2C in human liver, where its relative content is about
10% [2]. It catalyzes oxidative metabolism of 10–20% [8] widely prescribed drugs
including groups such as oral hypoglycemic agents – sulfonylureas mainly, angiotensin
II blockers, some of NSAIDs and others (see more in Table 2). Most of these
compounds are weak acids [9] weakly anionic and fairly lipophilic [2]. A tolbutamide
oral hypoglycemic agent is used as a probe drug for phenotyping, the metabolic ratio
is measured in urine, lornoxicam is tested as an alternative probe drug [10].

Table 2 – Relative allele frequencies of selected cytochrome enzymes
Cytochrome P450 enzymes
CYP2D6
2×N
0*3
0*4
0*5
0*6
*10
*17
PM
CYP2C9
0*2
0*3
PM
CYP2C19
0*2
0*3
PM

Caucasians
02.3
02–3
12–21
02–7
01
01–2
00
06–10
08–14
04–16
14–37
13
<1
03–5

References: 8, 9, 15–18
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Allele frequencies (%)
Asians
African Americans
00.9
04
00.2
00.2
01
02
06
04
00
00
51
06
00
20–35
01
05
0
4
2–30
02
0–10
00–8
23–32
13
6–10
0–
12–23
04–18
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More than 50 single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been described in
the regulatory and coding regions of the CYP2C9 gene, but only two coding
variants CYP2C9*2 and CYP2C9*3 have functional consequence to be genotyped
among the white population, where the allelic frequencies are detected in the
range of 8–14% and 4–16%, respectively (to compare see Table 2). Some other
variant alleles CYP2C9*5 (protein variant D360E) CYP2C9*6 (null allele)
CYP2C9*8 (protein variantR150H) CYP2C9*11 (protein variant R335W) have
been detected in population of African origin only [8]. Another variant CYP2C9*4
(protein variant I359T) has been exclusively identified in Japanese epileptic patients
[11]. Major variant alleles of CYP2C9 and its molecular as well as functional
consequences are described in Table 3. Clinical consequence of CYP2C9 PM is
evident in decreased clearance of hypoglycaemics that may cause severe
hypoglycaemia, for example S-warfarin, where bleeding is a known ADR of
overdose. Hence homozygous persons require lower warfarin doses to achieve
anticoagulation that is accompanied by more frequent inspection of INR
(international normalization ratio). However, genetic polymorphism does not
modulate the plasma concentration solely. Other factors, such as co-administration
of other medication with induction or inhibition effects are also involved.

Table 3 – Molecular and functional consequences
of selected cytochrome enzymes
Major variant
alleles
CYP2C9 0*1

Molecular consequence
(nucleotide changes)

Protein
variant

0*2
0*3
CYP2C19 0*1

430C>T
1075A>C

R144C
I359L

0*2
0*3
0*1

681G>A
636G>A

Defective splicing
Stopcodon

0*2XN
0*3
0*4
0*5
0*6
*10

Gene multiplication
2549A>del (2637)
1846G>A
Gene deletion
1707T>del (1795)
100C>T (188)

*17

1023C>T
2850C>T

N active genes
Frameshift
Defective splicing
No enzyme
Frameshift
P34S
S486T
T107I
R296C
S486T

CYP2D6

Buzková H.; Pechandová K.; Slanař O.; Perlík F.

Functional consequence
(enzyme activity)
Normal activity
= wild type
Decreased activity
Decreased activity
Normal activity
= wild type
Inactive enzyme
Inactive enzyme
Normal activity
= wild type
Increased activity
Inactive enzyme
Inactive enzyme
Inactive enzyme
Inactive enzyme
Unstable enzyme
Altered affinity
for substrates
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CYP2C19
In the 1980s mephenytoin polymorphisms were identified. Later on, additional
drugs were added to the list of S-mephenytoin hydroxylase substrates. They
should be neutral or weakly basic and moderately lipophilic. They are presented
in the following drug classes: proton pump inhibitors, tricyclic antidepressants,
barbiturates, beta-blockers, antimalarial drug (proguanil). (see details in Table 1)
The CYP2C19 gene is localized on chromosome 10q24.1–3. The two alleles
(CYP2C19*2 and CYP2C19*3) are associated with production of truncated
proteins, when the absence of activity is a result of amino acids substitution on
the position 681 and 636. These deficiencies that lead to poor metabolizers affect
approximately 12–23% of Asians, 4–18% of Blacks and about 3–5% of
Caucasians (caused mainly by CYP2C19*2) (Tables 2, 3). The hydroxylation of
omeprazole is metabolised by CYP2C19. There is approximately a 10-fold
difference in the oral clearance of omeprazole in PMs. Hence the cure rates for
gastric and duodenal ulcers were significantly higher in PMs when compared to
homozygous wild-type subjects [12].
CYP2D6
CYP2D6 is a polypeptide of 497 amino acids; its relative content in the uninduced
human liver is about 4% of P450 enzymes [2]. Despite its small percentage
accounts, the role of cytochrome P450 2D6 in the drug metabolism is extensively
high. CYP2D6 catalyse the oxidative biotransformation of about 25% clinically
important drugs. Most of the CYP2D6 substrates are known to be lipophilic bases
with a protonable nitrogen atom.
Debrisoquine immediately followed by spartein was the first substrate on which
the variable levels of enzyme activity was described and followed by identification
of three phenotypes [13]: extensive metabolisers (EM), ultrarapid metabolisers
(UM) and poor metabolisers (PM). Approximately 1% of Asians and 6–10% of
Caucasians lack CYP2D6 activity (PM phenotype). On the other hand, there are
2% of Asians and 1–7% Caucasians with increased enzyme activity (UM
phenotype). Their CYP2D6 gene locus is multiplied, they have one extra copy of
the CYP2D6*1 or CYP2D6*2 allele resulting in faster than average rate of the
metabolism (Tables 2, 3).
Cytochrome P4502D6 gene is localized on chromosome 22q13.1. It is a highly
polymorphic gene locus with more than 80 variant alleles [11]. All variant alleles
are presented at the home page of the human CYP allele nomenclature committee
(http://www.imm.ki.se/cypalleles/cyp2d6.htm). The optimum amount of
genotyping required to accurately predict the phenotype remains in debate.
Gaedigk et al. affirm that a test for 2D6*3, 2D6*4, 2D6*5, and*6 identified 97,5%
of poor metabolizers [14]. All the CYP2D6 pharmacogenotyping assays are difficult
by the presence of two neighbouring pseudogenes CYP2D7, CYP2C8. CYP2D6
major drug substrates are antidepressants (tricyclic antidepressants or serotonin
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reuptake inhibitors), neuroleptics, cardiological drugs (beta-blockers,
antiarrhytmics), antiemetics and many others (see Table 1).
The knowledge of CYP2D6 polymorphism has several clinical implications.
The issue that is often discussed is the recommended reduction in dosage of the
antidepressants that may have decreased the incidence of adverse drug reaction
prior to the first administration of a psychiatric drug to patients who are poor
metabolizers. However, genotyping is still not routine in most healthcare
centres.
It is known that the biological response of the individual patients to a specific
drug varies considerably from the therapeutic effect through the ineffective drug
treatment to adverse drug reaction. Thus the consequences of all these and many
other polymorphisms are being examined clinically. To improve the drug treatment
maximally we need to individualize a conception to which the pharmacogenetics
can help.
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