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Seznam zkratek
A nukleová baze, adenin
ALP alkalická fosfatáza
ALT alaninaminotransferáza
AST aspartátaminotransferáza
C nukleová baze, cytosin
CYP450 cytochrom P450 
DNA deoxyribonukleová kyselina
EKG elektrokardiogram
G nukleová baze, guanin
GGT gama-glutamyltransferáza
MDR1 gen kódující P-glykoprotein (multidrug resistance gene)
PCR polymerázová řetězová reakce (plymerase chain reaction)
Pgp P-glykoprotein
RFLP analýza délky restrikčních fragmentů 
SNPs jednonukloetidové polymorfismy (single nucleotide polymorhisms)
T nukleová baze, thymin
TBE pufrovací roztok (tri-báze, kyselina boritá, EDTA
TSH thyreotropní hormon
US Spojené státy americké
v variantní alela
v/v homozygot pro variantní alely
v/wt heterozygot
wt alela bez přítomnosti polymorfismů, tzv. wild-type
wt/wt homozygot pro alely bez přítomnosti polymorfismů
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Abstrakt

Úvod: Variabilita lékové odpovědi je někdy podmíněna genetickými rozdíly v metabolismu a 

transportu léčiv. Interindividuální rozdíly jsou často způsobeny polymorfismy, které ovlivňují 

biotransformační aktivitu enzymů a expresi transportérů.   

V disertační práci jsme věnovali pozornost cytochromu P450 izoenzymu CYP2C8 a MDR1. 

Nejprve jsme popsali frekvenci výskytu vybraných variantních alel CYP2C8*2, CYP2C8*3 

(2 substituce v exonu 3 a 8, CYP2C8*3G416A a CYP2C8*3A1196G), CYP2C8*4, CYP2C8 

P404A u zdravé české populace a variantních alel MDR1 v exonech: 26 C3435T, 21 

G2677A/T, 12 C1236T a 17 T-76A. Následně jsme sledovali vliv těchto polymorfismů na 

působení amiodaronu u vybraného souboru pacientů. 

Metody: Genotyp MDR1 a CYP2C8 jsme stanovili pomocí PCR-RFLP za využití 

specifických restrikčních enzymů a primerů. Frekvence genotypů MDR1 jsme určili u 189 

zdravých dobrovolníků a CYP2C8 u 161 zdravých osob. Do sledování jsme dále zařadili 63 

pacientů užívajících amiodaron déle než dva měsíce. Jejich léčbu jsme posuzovali ze záznamů 

lékařské dokumentace, s využitím standardních biochemických a hematologických vyšetření a 

záznamů EKG. Koncentrace amiodaronu a jeho metabolitu N-desethylamiodaronu byly 

hodnoceny HPLC analýzou. 

Výsledky a závěry: Sníženou expresi genu MDR1, která je spojena s výskytem variantní 

alely 3435T v exonu 26 u homozygotů, jsme zjistili u 33,9% subjektů. Nejčastěji se 

vyskytující variantní alelu CYP2C8*3, spojenou s fenotypově nižší aktivitou enzymu, jsme 

nalezli u 10,9% české populace. Distribuce ostatních alel je shodná s jinými bělošskými 

populacemi. Přítomnost variantní alely MDR1 v exonu 26 3435T byla spojená se statisticky 

vyššími koncentracemi amiodaronu a jeho aktivního metabolitu. Statisticky významně vyšší 

koncentrace léčiva jsme prokázali i za současné přítomnosti variantní alely CYP2C8*3 a 

MDR1 3435T. Tyto nálezy jsme potvrdili haplotypovou analýzou, kdy ve shodě s literaturou, 

jedinci s haplotypem 12 měli statisticky významně vyšší koncentrace léčiva. U nemocných s 

amiodaronem jsme pozorovali vyšší hodnoty TSH za přítomnosti dvou variantních alel 

v exonu 26, 5,62 U/l oproti 2,31 U/l u homozygotů s wild-type alelou.

Naše výsledky frekvence častých polymorfismů MDR1 a CYP2C8 v české populaci umožňují 

interpretaci výsledků klinických studií získaných v odlišných populacích a vytvářejí základ 

pro optimalizaci terapie vybranými léčivy

Klíčová slova: amiodaron, cytochrom P450, CYP2C8, česká populace, farmakogenetika, 

jednonukleotidový bodový polymorfismus, MDR1, P-glykoprotein 
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Abstract

Introduction: Variability in drug response is sometimes conditioned by genetic differences in 

the metabolism and the transport of drugs. Interindividual differences are often caused by

polymorphisms affecting biotransformation activity of enzymes and expression of transporters.

In the thesis we paid attention to the cytochrome P450 CYP2C8 and MDR1. First, we

described the frequency of occurrence of selected variant alleles CYP2C8 * 2, CYP2C8 * 3 (2

substitution in exon 3 and 8, CYP2C8 and CYP2C8 * 3G416A * 3A1196G), CYP2C8 * 4,

CYP2C8 P404A in the healthy Czech population and MDR1 variant alleles in these exons: 26 

C3435T, 21 G2677A/T, 12 C1236T a 17 T-76A. Subsequently, we studied the influence of 

these polymorphisms on effects of amiodarone in the selected group of patients.

Methods: We determined genotypes MDR1 a CYP2C8 by PCR-RFLP by using restriction 

enzymes and specific primers. We determined the frequency of MDR1 genotypes in 189

healthy volunteers and CYP2C8 in 161 healthy subjects. Further we included into the study 

63 patients treated with amiodarone for longer than two months. Their treatment was assessed

from medical records and by using standard biochemical and haematological examinations 

and ECG. Concentrations of amiodarone and its metabolite N-desethylamiodarone were 

evaluated by HPLC analysis.

Results and conclusions: Reduced expression of the MDR1 gene, which is associated with 

the occurrence of the variant 3435T allele in exon 26 in homozygotes, was found in 33.9% of

subjects. The most frequent variant allele CYP2C8*3 associated with lower phenotype 

activity of the enzyme was found in 10.9% of the Czech population. Distribution of other

alleles is identical to other Caucasian populations. 

The presence of the variant allele of MDR1 in exon 26 3435T was associated with statistically 

higher concentrations of amiodarone and its active metabolite. Statistically significantly 

higher drug concentrations were demonstrated even in the current presence of variant allele

CYP2C8 * 3 and MDR1 3435T. These findings were confirmed by haplotype analysis, when

in accordance with the literature, individuals with haplotype 12 had statistically significantly

higher concentrations of the drug. In patients with amiodarone, we observed higher TSH 

values in the presence of two variant alleles in exon 26, 5,62 U/l versus 2,31 U/l in 

homozygotes with wild-type allele.

Our results of frequency of common MDR1 and CYP2C8 polymorphisms in the Czech 

population allow interpretation of clinical trial studies obtained in different populations and 

form basis for optimizing treatment with selected drugs.

Key words: amiodarone, cytochrome P450, CYP2C8, Czech population, MDR1, P-

glycoprotein, pharmacogenetics, single nucleotide polymorphism
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1 Úvod

Dědičné odchylky vedou k interindividuální variabilitě v metabolismu léčiv a 

odpovědi na podanou léčbu. Genetická výbava jedince ovlivňuje jak farmakokinetické 

procesy (absorpce, distribuce, eliminace), tak i farmakodynamické účinky léku.

V metabolismu léčiv byla stanovena celá řada klinicky významných genetických odchylek na 

úrovni DNA, které se mohou podílet na variabilitě lékové odpovědi. Významné jsou záměny 

jednoho nukleotidu jiným v sekvenci DNA, které se vyskytují u více než 1% populace a jsou 

nazývány jednonukleotidové bodové polymorfismy (SNPs). Téměř 56% léčiv, u kterých byly 

vyjádřeny nežádoucí účinky, je metabolizováno některým polymorfním enzymem fáze I. 

Zhruba v 86% případů je to cytochromem P450 (CYP450), který je v této oblasti nejlépe 

prostudovaným enzymovým systémem [1, 2]. 

Lidský CYP450 je systém mnoha enzymů, které jsou dále děleny podle stupně 

sekvenční podobnosti jejich aminokyselin do rodin (alespoň 40% shoda) a podrodin (55% 

shoda). Pro každý izoenzym CYP450 je charakteristická poměrně široká skupina substrátů a 

účinky enzymů se na cílový substrát mohou překrývat. Na metabolismu xenobiotik se podílejí 

především enzymové rodiny 1 až 3 – nejvýznamněji se v metabolismu léčiv uplatňují 

izoenzymy CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 a CYP3A4 [3, 4].

Genetická variabilita CYP450 je způsobena především jedno či více nukleotidovými 

polymorfismy, které ovlivňují výslednou aktivitu enzymu a určují tak fenotyp jedince. 

V celkovém zastoupení jednotlivých frakcí enzymů CYP450 není významnější mezirasový 

rozdíl. Když však budeme sledovat frekvenci výskytu jednotlivých polymorfismů v rámci 

různých zemí, zjistíme, že mezi jednotlivými rasami lidské populace existuje významná 

proměnlivost v přítomnosti některých SNPs. Tento fakt by mohl vysvětlovat, proč určité léky

účinkují u některých národností odlišně než u jiných a také velikou rozmanitost ve výskytu 

nežádoucích účinků.

Izoenzym CYP2C8, který je řazen do velké podrodiny enzymů CYP2C, je jedním 

z hlavních metabolizujících enzymů amiodaronu. CYP2C8 představuje asi 7% celkového 

jaterního cytochromového systému P450 a metabolizuje přibližně 5% všech léčiv ve fázi I. 

CYP2C8 byl charakterizován jako nejvíce inducibilní protein z rodiny CYP2C a v jeho genu 

bylo popsáno více než 20 bodových záměn hlavně v exonech 3, 5 a 8 [5]. Přirozená alela se 

označuje jako CYP2C8*1 nebo také jako CYP2C8*1A. Nejvíce studované variantní alely, 

které se označují zkratkou enzymu CYP2C8, dále hvězdičkou a arabskou číslicí, jsou 
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CYP2C8*2, CYP2C8*3 (R139K, K399R) a CYP2C8*4. Přepis těchto variantních alel do 

výsledného enzymu může vést k jeho nižší katalytické aktivitě. V bělošské populaci se 

nejčastěji vyskytuje variantní alela CYP2C8*3, asi ve 13%, a také variantní alela CYP2C8*4, 

která byla detekována asi u 7,5% [5, 6].

V geneticky podmíněné variabilitě odpovědi na podanou léčbu se vedle 

metabolizujících enzymů mohou uplatnit i změny v expresi transportních proteinů. 

Amiodaron je substrátem i inhibitorem významné efluxní transmembránové pumpy P-

glykoproteinu (Pgp). V genu, který tento transportér kóduje (MDR1), je popisován vysoký 

výskyt bodových polymorfismů. Nejvýznamnější polymorfismus v exonu 26 v pozici 3435 

(C3435T), který nezpůsobuje změny v sekvenci aminokyselin, mění intenzitu exprese 

proteinu v duodenu a tím ovlivňuje farmakokinetiku látek, zejména snižuje absorpci 

typických substrátů Pgp. Naopak jeho nadměrná exprese často vede k rezistenci na podávanou 

terapii.

Analýzy MDR1 genu se zaměřily na nejčastěji se vyskytující spojení 

sekvenčních variant v exonu 26 s variantami v exonu 21, 12 a v intronu 6. Podobně jako 

v případě polymorfismů jiných genů existují výrazné mezirasové rozdíly ve frekvenci výskytu 

bodových polymorfismů MDR1. Například pro C3435T je frekvence genotypů C/C a T/T v 

bělošské populaci srovnatelná, je to přibližně 25%, zatímco v africké populaci je frekvence 

T/T genotypu pouze 6% [7, 8].

Amiodaron je kombinovaným substrátem/inhibitorem enzymů cytochromu P450 a P-

glykoproteinu. Všechny tři hlavní proteiny (P-glykoprotein, CYP2C8 a CYP3A4), které se na 

metabolismu a transportu amiodaronu přes biologické membrány podílejí, vykazují výrazně 

variabilní interindividuální aktivitu v populaci. Zatímco genetické predispozice této 

variability nejsou v případě CYP3A4 dosud přesvědčivě identifikovány, jsou u P-

glykoproteinu a CYP2C8 popsány mutace a polymorfismy způsobující změny aktivity 

genových produktů ve srovnání s běžně se vyskytujícími proteiny [9, 10].

V prvním okruhu disertační práce jsme zjistili, jaká je distribuce genotypů pro známé 

polymorfismy CYP2C8 a MDR1 v naší populaci. V druhé části jsme navázali sledováním 

možného vlivu těchto polymorfismů u pacientů, kteří dlouhodobě užívají amiodaron. 

Sledování genetických odchylek, které mohou mít vliv na metabolismus léčiv s úzkým 

terapeutickým rozmezím, abnormálně komplikovanou farmakokinetikou, která je závislá na 

enzymatických a transportních systémech vykazujících významný polymorfismus, s mnoha 

nežádoucími účinky a celou řadou interakcí při polyfarmakoterapii, stejně jako má amiodaron, 

umožňuje bezpečnější a více efektivní léčbu pro každého jednotlivého pacienta.
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2 Cíle práce

1. V prvním okruhu práce jsme popsali genotyp u české populace. Cílem bylo popsat 

frekvenci výskytu vybraných variantních alel u zdravých dobrovolníků:

a. v genu kódující enzym CYP2C8

b. v genu MDR1

2. V druhém okruhu práce jsme sledovali vliv bodových polymorfismů v genech 

MDR1 a CYP2C8 u souboru pacientů užívajících amiodaron.

a. sledovali jsme distribuci koncentrace amiodaronu u široké skupiny 

pacientů užívajících dlouhodobě amiodaron

b. stanovili jsme alelické frekvence v souboru pacientů užívajících amiodaron

c. hodnotili jsme vliv SNPs na koncentrace amiodaronu a jeho metabolitu N-

desethylamiodaronu

d. sledovali jsme bezpečnost léčby amiodaronem pomocí parametrů EKG a 

biochemických parametrů u jednotlivých genotypových skupin pacientů

3 Metody a soubor pacientů

3.1 Stanovení genotypu

Genotyp MDR1 a CYP2C8 jsme stanovili pomocí metody PCR-RFLP (Restriction 

Fragment Lenght Polymorphism) za využití specifických restrikčních enzymů a navržených 

primerů pro jednotlivé reakce. Byla provedena analýza pěti bodových polymorfismů v genu 

CYP2C8 (CYP2C8*2, CYP2C8*3 –v exonu 3 a 8, CYP2C8*4 a CYP2C8 P404A) a čtyř

SNPs v genu MDR1 (v exonech 26, 21, 17 a 12). Vzniklé restrikční fragmenty jsme 

vizualizovali pod UV osvětlením na agarózovém gelu (procentuelní složení gelu jsme 

upravovali podle délky vzniklých fragmentů a jejich optimální viditelnosti) po proběhlé 

elektroforéze a obarvení v roztoku TBE pufru s ethidium bromidem (asi 25 minut).

3.2 Hodnocení vlivu polymorfismů na působení amiodaronu 

V další části práce jsme pro hodnocení bezpečnosti léčby amiodaronem využili standardní 

biochemická a hematologická vyšetření nemocnice, záznam EKG a analyzovali jsme 

lékařskou dokumentaci pacientů. Použitá laboratorní diagnostika je detailně popsána na 

http://ulbld.lf1.cuni.cz/seznam-lab-vysetreni.

Pro stanovení koncentrace amiodaronu a jeho metabolitu byla použita HPLC analýza, viz 

publikace Plomp et al. 1983 [11]. Kolonu a reagencie pro stanovení dodala společnost 

http://ulbld.lf1.cuni.cz/seznam-lab-vysetreni
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Chromsystems, detailně na http://www.chromsystems.com/de/produkte/therapeutisches-drug-

monitoring/amiodaron/reagenzienkits/amiodaron-desethylamiodaron-reagenzienkit-fuer-die-

hplc-analytik.

K vytvoření databází a statistickému zpracování výsledků byly využity programy 

Microsoft Excel, a Statgraphics 3.1 (StatPoint, Inc, USA).

Protokoly studií byly schváleny Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

3.3 Charakteristiky sledovaných souborů pacientů

Pro stanovení frekvence výskytu vybraných variantních alel jsme využili krevní 

vzorky od mladých zdravých dobrovolníků české národnosti získané po podepsání 

informovaného souhlasu. Pro stanovení genotypu MDR1 bylo zařazeno 90 mužů a 99 žen ve 

věku od 23 do 28 let. Pro stanovení genotypu CYP2C8 jsme náhodně vybrali vzorky od 94 

mužů a 67 žen, průměrného věku 24,3 let.

Distribuci koncentrací amiodaronu jsme nejdříve sledovali u širšího souboru pacientů 

české národnosti, kterým byla kontrolně měřena koncentrace amiodaronu Bylo celkem 

analyzováno 978 vzorků od 602 mužů a 376 žen ve věku od 40 do 90 let.

Pro poslední okruh naší práce jsme zařadili pacienty, po získání jejich informovaného 

souhlasu, kteří užívali amiodaron v perorální lékové formě v indikaci profylaxe či léčby 

supraventrikulárních, komorových přetrvávajících nebo paroxysmálních tachyarytmií. Odběr 

vzorku pro stanovení koncentrace amiodaronu byl proveden po ukončení období nasycovací 

dávky (tj. nejméně po 2 měsících od zahájení léčby).

4 Výsledky

4.1 Frekvence výskytu vybraných variantních alel u české populace

4.1.1 Polymorfismy CYP2C8

Ve shodě s ostatními pracemi o výskytu variantních alel v evropské populaci byly 

nejhojněji se vyskytující alely v české populaci CYP2C8*3 G416A a CYP2C8*3 A1196G. 

Obě alely se vyskytují v kompletní vazbě a frekvence variantní alely byla pro obě záměny 

10,9%. Alelická frekvence druhé nejčastěji se vyskytující alely v bělošské populaci 

CYP2C8*4 byla 5,9% v našem vzorku. Zjištěný výskyt alelické a genotypové frekvence u 

všech studovaných alel a výsledných genotypů souhrnně uvádí tabulka 1.

http://www.chromsystems.com/de/produkte/therapeutisches-drug-monitoring/amiodaron/reagenzienkits/amiodaron-desethylamiodaron-reagenzienkit-fuer-die-hplc-analytik
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Výsledky byly v úplné shodě s očekávanými frekvencemi vypočtenými dle Hardy-

Weinbergovy rovnice, to svědčí o jejich normální distribuci v české populaci.

Frekvence výskytu alel CYP2C8*2, CYP2C8*3, CYP2C8*4 jsou ve shodě 

s frekvencemi stanovenými u ostatních bělošských populací. 

Tab. 1: Pozorované a očekávané frekvence (f) CYP2C8 variantních alel v české populaci

Názvosloví
CYP2C8

SNPs Efekt Alela Genotyp CI
Očekávaná

Pozorovaná Pozorovaná

f f 95% f
*2 A805T I269F A 0,997 wt/wt 0,994 1,0 0.982 0,994

T 0,003 wt/v 0,006 0,000 0,000 0,006
v/v 0,000 0,000 0,000 0,000

*3 G416A R139K G 0,891 wt/wt 0,801 0,863 0,740 0,794
A 0,109 wt/v 0,180 0,240 0,120 0,194

v/v 0,019 0,040 0,001 0,012
*3 A1196G K399R A 0.891 wt/wt 0.801 0,863 0,740 0,794

G 0.109 wt/v 0.180 0,240 0,120 0,194
v/v 0.019 0,040 0,001 0,012

*4 C792G I264M C 0,941 wt/wt 0,888 0,937 0,840 0,885
G 0,059 wt/v 0,106 0,153 0,058 0,111

v/v 0,006 0,018 0,006 0,003
P404A C1210G C 0,966 wt/wt 0,932 0,970 0,893 0,933

G 0,034 wt/v 0,068 0,107 0,029 0,066
v/v 0,000 0,000 0,000 0,001

4.1.2 Polymorfismy MDR1

Variantní alela 3435T v exonu 26, která ovlivňuje míru exprese a funkci MDR1, byla 

detekovaná s alelickou frekvencí 56,5%. V české populaci můžeme očekávat 33,9% jedinců 

se sníženou expresí transportního proteinu Pgp. Zjištěné výsledky byly ve shodě 

s očekávanými frekvencemi vypočtenými dle Hardy-Weinbergovy rovnice, změřené 

frekvence byly ve shodě s údaji z literatury o frekvenci výskytu variantních alel u evropské 

populace. Výsledky frekvencí pro všechny zjišťované alely uvádí tabulka 2.

Tab. 2: Pozorované a očekávané frekvence MDR1 variantních alel v české populaci

Frekvence (f)
Pozoro-
vaná

95% CI Očeká-
vaná

Místo Pozice Alela Efekt f (%) Genotyp % %
exon 12 cDNA1236 C ? 55,5 C/C 31,7 25,1-38,4 30,6

T 44,5 C/T 47,1 39,9-54,2      49,4
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T/T 21,2 15,3-26,9 19,9
intron16 Exon17–76 T ? 62,4 T/T 41,3 34,3-48,3 38,9

A 37,6 T/A 42,3 35,3-49,4 45,8
A/A 16,4 11,1-21,7 13,7

exon 21 cDNA2677 G 893Ala 53,4 G/G 29,6 23,1-36,1 28,6
T 893Ser 46,0 G/T 47,1 40,0-54,2 49,2
A 893Thr 0,53 T/T 22,2 16,3-28,1 21,2

G/A 1,1 0,5-1,6 0,57
A/A 0,0 0,0-0,9 0,0
T/A 0,0 0,0-0,9 0,0

exon 26 cDNA3435 C Wobble 43,5 C/C 21,2 15,3-26,9 18,9
T 56,5 C/T 44,9 37,9-52,1 49,1

T/T 33,9 27,1-40,6 31,9

4.2 Vliv polymorfismů CYP2C8 a MDR1 na působení amiodaronu

V prvním okruhu disertační práce jsme zjistili, jaká je distribuce genotypů pro známé 

polymorfismy v naší populaci. V druhé části práce jsme navázali sledováním možného vlivu 

těchto polymorfismů u pacientů, kteří dlouhodobě užívají amiodaron.

4.2.1 Distribuce koncentrací amiodaronu při terapeutickém monitorování

Nejdříve jsme popsali distribuci koncentrací amiodaronu u české populace pacientů 

dlouhodobě užívajících amiodaron při běžných kontrolách koncentrací léčiva v nemocnici. Je 

známo, že terapeutická koncentrace amiodaronu a jeho léková odpověď mohou být velmi 

interindividuálně proměnné a jsou také významně ovlivněné terapeutickými zvyklostmi dané 

země. V období dvou let bylo vyšetřeno celkem 978 vzorků (602 mužů, 376 žen) od pacientů 

užívajících dlouhodobě amiodaron. Vzorky jsme rozdělili do věkových skupin podle dekád a 

podle pohlaví.

Až 63,75% vyšetřených pacientů nedosahovalo spodní hranice u nás nejčastěji 

doporučovaného terapeutického rozmezí 1 mg/l. Naopak vyšší koncentrace než je horní 

doporučovaná mez terapeutického rozmezí 2,5 mg/l mělo nejvíce pacientů ve věkové skupině 

61 až 70 let, celkem z této skupiny pacientů 9,01% . V jednotlivých věkových skupinách 

převažovali muži, mimo skupiny 81 až 90 let.

4.2.2 Frekvence polymorfismů CYP2C8 a MDR1 u pacientů s amiodaronem

Změřené alelické a genotypové frekvence v detailně sledovaném souboru pacientů 

(n=63, z toho 21 žen a 42 mužů) se statisticky neodlišují od frekvencí změřených u náhodně 

vybrané populace zdravých dobrovolníků (tabulky 3 až 5). Genotypové a alelické frekvence 

se shodují s očekávanými dle Hardy-Weinbergovy rovnice.
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Tab. 3: Alelické frekvence u pacientů léčených amiodaronem (n=63)

MDR
Alelická 

frekvence(%) CYP2C8
Alelická 

frekvence(%)
exon26 C 48,53 *2 A 100,00

T 51,47 T 0,00
exon21 G 55,88 *3 139 G 84,99

T 44,85 A 15,44
A 0,74 *3 339 A 84,56

exon12 C 57,35 G 15,44
T 42,65 *4 C 97,06

exon17 T 55,15 G 2,94
A 44,85 P404A C 97,06

G 2,94

Tab. 4: Očekávané a pozorované frekvence genotypů MDR1 u souboru pacientů (n=63)
Frekvence (f)

Pozoro-
vaná

95% CI Očeká-
vaná

Místo Pozice Efekt Genotyp % %

exon 12 cDNA1236 Wobble C/C 32,35 43,47-21,23 32,89
C/T 50,00 61,88-38,11 48,92
T/T 17,65 26,70-8,59 18,19

intron16 Exon17–76 ? T/T 30,88 41,86-19,90 30,41
T/A 48,53 60,41-36,65 49,47
A/A 20,59 30,20-10,98 20,12

exon 21 cDNA2677 893Ala G/G 27,94 38,61-17,28 30,41
893Ser G/T 51,47 63,35-39,59 49,47
893Thr T/T 19,12 28,46-9,77 20,12

G/A 1,47 0,00-4,33 0,57

A/A 0,00 0,00-0,00 0,00

T/A 0,00 0,00-0,00 0,00

exon 26 cDNA3435 Wobble C/C 17,65 26,71-8,59 23,55
C/T 61,76 73,32-50,21 49,96
T/T 20,59 30,20-10,98 26,49

Tab. 5: Očekávané a pozorované frekvence genotypů CYP2C8 u souboru pacientů (n=63)

Názvosloví SNPs Efekt Genotyp CI Očeká-
vaná

CYP2C8 Pozorovaná
f

95% f

*2 A805T I269F wt/wt 0,10 0,1 0,10 0,99

wt/v 0,00 0,00 0,00 0,01
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v/v 0,00 0,00 0,00 0,00

*3 G416A R139K wt/wt 0,71 0,82 0,60 0,72
wt/v 0,28 0,39 0,17 0,26
v/v 0,01 0,04 0.00 0,02

*3 A1196G K399R wt/wt 0,71 0,81 0,60 0,72
wt/v 0,28 0,39 0,17 0,26
v/v 0,01 0,04 0.00 0,02

*4 C792G I264M wt/wt 0,94 1,00 0,89 0,94
wt/v 0,06 0,11 0,00 0,06
v/v 0,00 0,00 0,00 0,00

P404A C1210G wt/wt 0,96 1,00 0,91 0,94
wt/v 0,03 0,07 0,00 0,06
v/v 0,01 0,04 0,00 0,00

4.2.3 Vliv polymorfismů CYP2C8 a MDR1 na koncentrace amiodaronu a jeho metabolitu 

N-desethylamiodaronu

Z měření jsme zjistili, že u jedinců s alespoň jednou variantní alelou ze čtyř 

vyšetřovaných variantních alel - CYP2C8*2 (v souboru nebyl nalezen žádný jedinec 

s variantní alelou), CYP2C8*3, CYP2C8*4 a alely P404A byl naměřen mírně nižší 

metabolický poměr plazmatických koncentrací amiodaronu a jeho aktivního metabolitu 0,84

oproti jedincům s wild-type homozygotním genotypem ve všech alelách, kde tento poměr byl 

0,98. Rozdíl mezi skupinami ale nebyl statisticky signifikantní, tabulka 6. 

Tab. 6: Koncentrace amiodaronu a metabolitu u genotypů CYP2C8 pro variantní alely

CYP2C8*2, CYP2C8*3, CYP2C8*4 a alelu P404A

CYP2C8 cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

wt/wt 0,700,47 0,570,31 1,180,66 0,980,47

wt/v+v/v 0,620,37 0,490,31 1,120,64 0,840,28

U zjištěných polymorfismů v genu MDR1 jsou patrné vyšší koncentrace u jedinců 

s homozygotním variantním genotypem v exonu 26 a v exonu 21 GT. Homozygoté s 

variantní alelou v exonu 26 měli vyšší součet koncentrací amiodaronu a jeho metabolitu 1,57 

mg/l oproti homozygotům s wild-type alelou, kde tento součet byl 1,03 mg/l, rozdíl byl 

statisticky významný na hladině významnosti p  0,05. Stejný trend byl pozorován pro 



14

variantní alelu 2677T v exonu 21 (koncentrace 1,37mg/l pro homozygotní variantní genotyp a 

1,19 pro genotyp u homozygotů s wild-type alelou) a pro mutaci v poloze exonu 12 

(homozygoté s variantní alelou dosahovali průměrných koncentrací 1,46mg/l oproti průměrné 

koncentraci1,28 mg/l u homozygotů bez variantní alely). Rozdíly nebyly statisticky 

signifikantní. Výsledky shrnují tabulky 7 – 10.

Tab. 7: Koncentrace amiodaronu a metabolitu u polymorfismů MDR 1 v exonu 26

Exon 26 cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

wt/wt 0,670,33 0,470,26 1,030,46 0,840,35

wt/v 0,610,42 0,510,31 1,100,67 0,960,38

v/v 0,900,54 0,680,32 1,570,73* 0,930,59

* p < 0,05

Tab. 8: Koncentrace amiodaronu a metabolitu u polymorfismů MDR 1 v exon 21 G-T

Exon21

G-T

cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

wt/wt 0,760,46 0,560,31 1,190,76 0,860,37

wt/v 0,590,38 0,520,30 1,080,61 1,000,48

v/v 0,800,54 0,590,33 1,370,77 0,810,40

Tab. 9: Koncentrace amiodaronu a metabolitu u polymorfismů MDR 1 v exonu 12

Exon 12 cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

wt/wt 0,740,48 0,580,36 1,280,80 0,880,36

wt/v 0,590,36 0,490,27 1,040,55 0,980,49

v/v 0,840,54 0,630,31 1,460,73 0,900,33

Tab. 10: Koncentrace amiodaronu a metabolitu u polymorfismů MDR 1 v exonu 17

Exon 17 cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

wt/wt 0,760,46 0,630,31 1,380,69 0,910,27

wt/v 0,610,39 0,530,31 1,120,63 1,000,51

v/v 0,720,54 0,440,26 1,080,77 0,790,37
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Následná analýza haplotypů (kódování haplotypů bylo následující – 1 odpovídá 

sekvenci v exonu 21, 2677G a v exonu 26, 3435 C, 2 se rovná sekvenci v exonu 21, 2677T a 

v exonu 26, 3435 T) potvrdila, že pacienti bez haplotypu 21 dosahují statisticky významně 

vyšších plazmatických koncentrací než pacienti s haplotypem 21. Dále jsme prokázali 

statistickou závislost pro haplotyp 12, kdy pacienti s tímto haplotypem měli statisticky vyšší 

koncentrace než pacienti bez něj. Výsledky jsou uvedené v tabulce 11.

Tab. 11: Koncentrace pro jednotlivé haplotypové skupiny 11, 12 a 21 u souboru pacientů 

dlouhodobě užívajících amiodaron (n=63).

Počet jedinců n cAmio cDEA Součet 

cAmio+cDEA

Metabolický 

poměr

haplotyp 11 47 0,630,40 0,520,29 1,110,63 0,950,36

bez haplotypu 11 16 0,820,53 0,640,32 1,440,74 0,960,55

haplotyp 21 5 0,400,21 0,390,24 0,780,44 0,970,38

bez haplotypu 21 58 0,710,45* 0,570,30 1,250,69 0,910,35

haplotyp 12 10 0,920,58 0,710,31 1,630,85 0,890,37

bez haplotypu 12 53 0,640,40 0,520,29 1,110,61* 0,930,35

*p < 0,05

Také při porovnání pouze homozygotů s variantní alelou MDR1 v exonu 26 současně 

za přítomnosti jedné variantní alely CYP2C8*3 (n=3) (homozygotní jedinec nebyl v tomto 

souboru nalezen) s jedinci s oběma wild-type alelami MDR1 v exonu 26 a wild-type alelami 

CYP2C8 (n=6) jsme mezi skupinami našli statisticky významný rozdíl. Výsledky znázorňuje 

graf 1.
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Graf 1: Kombinace genotypových skupin polymorfismů MDR1 v exonu 26 a variantní alely 
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*p < 0,05

4.2.4 Bezpečnost léčby amiodaronem u jednotlivých genotypových skupin

U vybraného souboru pacientů jsme hodnotili parametry EKG, které amiodaron 

ovlivňuje. Sledovali jsme interval QT, komplex QRS a tepovou frekvenci. Z biochemických 

parametrů jsme hodnotili jaterní enzymy - aspartátaminotransferázu (AST), 

alaninaminotransferázu (ALT), gama-glutamyltransferázu (GGT), alkalickou fosfatázu (ALP), 

kreatinin, ureu, celkový bilirubin, thyreotropní hormon (TSH) a iontovou rovnováhu (Na+, K+, 

Cl-).

Mezi genotypovými skupinami CYP2C8 (homozygoté s wild-type alelou oproti 

jedincům s alespoň jednou sledovanou variantní alelou CYP2C8) a hodnocenými parametry 

EKG jsme neprokázali vzájemný vztah.

V genu MDR1 jsme u skupiny homozygotů s wild-type alelou v exonu 26, v exonu 21 

G-T a v exonu 12 zaznamenali vyšší hodnoty QT intervalu oproti ostatním genotypům, rozdíl 

nebyl statisticky významný. Pro exon 17 byl vztah opačný, hodnoty QT intervalu byly větší u 

genotypu s oběma variantními alelami a rozdíl byl statisticky významný na hladině 

významnosti p < 0,05.

Z biochemických parametrů pouze pro GGT u mužů byl naznačený možný vztah

s genotypem. Pro genotyp CYP2C8 jsme zjistili statisticky nevýznamně vyšší hodnoty pro 

wild-type homozygotní genotyp. U polymorfismů MDR1 jsme tento trend nalezli u můžu 

pouze pro exon 26 a exon 21 G-T, kdy výskyt variantní alely byl spojen s vyššími hodnotami 
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enzymu GGT (výsledky jsou uvedené v tabulce 12 a 13). Pro ostatní jaterní enzymy ALT, 

AST a ALP, kreatinin a ureu jsme nepozorovali žádný vztah ke genotypovým skupinám. 

Stejně i pro parametry iontové rovnováhy (Na+, K+, Cl-) jsme nezaznamenali rozdíl do 5% 

výskytu mezi jednotlivými skupinami. Ani jsme nepozorovali u žádného pacienta větší výkyv 

hodnot (nad 5%) od normálních hodnot referenčního rozmezí.

Tab. 12: Průměrné hodnoty biochemických parametrů v závislosti na genotypu CYP2C8 

Kreatinin

(μmol/l)

Urea

(mmol/l)

GGT

(μkat/l)

Kreatinin

(μmol/l)

Urea

(mmol/l)

GGT

(μkat/l)

CYP2C8 - ženy CYP2C8 - muži

wt/wt 106,4737,91 7,633,43 0,590,37 113,1727,79 7,443,14 1,201,34

wt/v+v/v 106,4355,45 8,945,99 0,530,22 121,3231,32 7,772,82 0,970,56

Tab. 13: Průměrné hodnoty biochemických parametrů v závislosti na genotypu MDR1 exon 

26

Kreatinin

(μmol/l)

Urea

(mmol/l)

GGT

(μkat/l)

Kreatinin

(μmol/l)

Urea

(mmol/l)

GGT

(μkat/l)

MDR1 exon 26 - ženy MDR1 exon 26 - muži

wt/wt 122,6756,77 7,955,59 0,810,62 123,4434,98 8,505,11 0,700,23

wt/v 96,1430,40 7,763,49 0,470,22 114,9628,83 7,472,45 1,351,38

v/v 125,6063,26 8,986,73 0,700,32 111,3124,28 6,831,47 0,800,44

wt/v+v/v 108,2544,19 8,614,59 0,550,26 113,0427,04 7,362,24 1,291,35

Pro parametr funkce štítné žlázy, TSH, jsme našli možný vztah mezi genotypovými 

skupinami. Hodnoty TSH jsme získali pouze od 45 pacientů. Pro genotypové skupiny u 

enzymu CYP2C8 byly hodnoty TSH vyšší u homozygotů s wild-type alelou - 5,73 U/l v 

porovnání se skupinou s alespoň jednou variantní alelou v genotypu CYP2C8 - 2,16 U/l, tento 

rozdíl byl statisticky významný. U polymorfismů MDR1 jsme pozorovali trend mezi 

genotypovými skupinami homozygotů s wild-type alelou a homozygoty s variantní alelou v 

exonu 26 a 12 (p = 0,055 a 0,08 jednotlivě), v exonu 21 G-T a exonu 17 jsme tento trend 

nepozorovali. Výsledky shrnují tabulky 14 až 16.
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Tab. 14: Průměrné hodnoty TSH v závislosti na genotypu MDR1, exon 26 a exon 21 G2677T

TSH 

(U/l)

Počet 

jedinců

MDR1

exon 26

Počet 

jedinců

MDR1

exon 21 G-T

wt/wt 7 2,311,53 11 2,291,94

wt/v 30 4,717,66 25 5,498,27

v/v 8 5,623,90 9 4,453,67

p 0,055 NS

NS-nesignifikantní

Tab. 15: Průměrné hodnoty TSH v závislosti na genotypu MDR1, exon 12 a exon 17

TSH 

(U/l)

Počet 

jedinců

MDR1

exon 12

Počet 

jedinců

MDR1

exon 17

wt/wt 13 2,291,81 16 4,253,32

wt/v 23 5,778,58 22 5,348,84

v/v 9 4,453,67 7 2,431,57

p 0,08 NS

NS-nesignifikantní

Tab. 16: Průměrné hodnoty TSH v závislosti na genotypu CYP2C8

CYP2C8

Počet

případů wt/wt

Počet 

případů wt/v+v/v

TSH 

(U/l) 30 5,737,65* 14 2,161,62

*P < 0,05

5 Diskuze

V prvním okruhu práce jsme změřili frekvence nejčastěji se vyskytujících funkčních 

polymorfismů v genech CYP2C8 a MDR1 u zdravých dobrovolníků české národnosti. Při 

výběru alel pro studium bodových polymorfismů jsme vycházeli z dostupné literatury a 

z možného významu bodových mutací v klinické praxi [7, 12-14]. Genotyp jsme stanovili 

metodu PCR-RFLP, která je rutinně používanou metodou k detekci jednobodových záměn. Je 

to často používaná, levná a snadno reprodukovatelná robustní metoda pro stanovení genotypu. 

Výsledky našeho měření byly zpracovány v publikacích [15, 16].
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Alela CYP2C8*3 je nejčastěji spojována se změněným metabolismem substrátů 

izoenzymu CYP2C8, je to také nejčastěji se vyskytující alela v bělošské populaci, to shodně 

potvrdilo i naše stanovení.

Distribuce nejvýznamnější variantní alely MDR1 3435T v exonu 26, která mění 

expresi výsledného transportéru, je mezi bělošskou a asijskou populací podobná, s výjimkou 

japonské populace, kde byl zaznamenaný signifikantně významný rozdíl pro genotyp T3435T, 

to jsme prokázali i v našem měření. Mnohem častější výskyt wild-type alely 3435C byl 

pozorován pro africké populace. Naše výsledky frekvencí známých polymorfismů vyšly ve 

shodě s ostatními měřeními u evropských národů. Porovnání alelických frekvencí a frekvencí 

genotypů mezi jednotlivými národy pro CYP 2C8 a MDR1 shrnují tabulky 17 a 18.

Tab. 17: Distribuce CYP2C8 alelické frekvence u různých populací

CYP2C8 Země Počet 
subjektů

Alelická frekvence Reference

*2 Česká republika 161 0.003 [15]
Zanzibar 165 0.139 [17]
US (Afroameričani) 82 0.183 [5]
Anglie (severovýchod) 116 0.004 [6]
Německo (západ) 122 0.016 [18]
Japonsko 360 0.000 [19]
Ghana 204 0.170 [20]
Malajsie 123 0.008 [21]

*3 Česká republika 161 0.109 [15]
Zanzibar 165 0.021 [17]
US (Afroameričani) 82 0.018 [5]
Anglie (severovýchod) 107 0.150 [6]
Německo (západ) 122 0.140 [18]
Japonsko 360 0.000 [19]
Ghana 204 0.000 [20]
Malajsie 123 0.012 [21]
Faerské ostrovy 311 0.069 [22]
Španělsko 130 0.150 [23]
Švédsko 1503 0.095 [24]

*4 Česká republika 161 0.059 [15]
Zanzibar 165 0.006 [17]
US (Afroameričani) 107 0.075 [6]
Anglie (severovýchod) 122 0.074 [18]
Německo (západ) 360 0.000 [19]
Japonsko 204 0.000 [20]
Ghana 123 0.000 [21]

P404A Česká republika 161 0.034 [15]
Japonsko 200 0.000 [19]
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Tab. 18: Porovnání genotypových frekvencí MDR1 mezi jednotlivými národy

Národnost Češi
[16]

Němci
[12]

Poláci
[25]

Portugalci
[26]

Rusové
[27]

Angličané
[28]

počet (n=189) (n=461) (n=122, 
139)

(n=100) (n=290; 
59)

(n=190)

pozice exon 26C3435T
CC 21.2 20.8 42.0* 12.0 21.4 24.0
CT 45.0 50.5 41.0* 47.0 48.6 48.0
TT 33.9 28.6 0.17 * 41.0 30.0 28.0

pozice exon 21 G2677T/A
GG 29.6 30.9 33.8 31.0 30.3 N.a.
GT 47,1 49.2 46.8 43.0 44.9 N.a.
GA 0,5 2.0 0.7 N.a. 4.1 N.a.
TT 22,2 16.1 17.3 26.0 18.3 N.a.
AA 0,0 0,0 0,0 N.a. 0,0 N.a.
AT 0,5 1,8 1,4 N.a. 2,4 N.a.

pozice exon 12 T1236C
CC 31.7 34.4 35.0 N.a. 24.0 N.a.
CT 47.1 49.2 46.8 N.a. 56.0 N.a.
TT 21.2 16.4 18.0 N.a. 20.0 N.a.

pozice intron16 ex17/T-76A
TT 41.3 28.4 N.a. N.a. N.a. N.a.
TA 42.3 50.8 N.a. N.a. N.a. N.a.
AA 16.4 20.8 N.a. N.a. N.a. N.a.

Asiaté
národnost

počet
Číňané[29]

(n=96)
Indové[29]

(n=87)
Japonci[30, 31]

(n=114, 48)
pozice exon 26 C3435T

CC 25.0 18.4 35.0*

CT 43.8 36.8 53.0*
TT 31.3 44.8 12.0*

pozice exon 21 G2677T/A
GG 16,7 13,8* N.a.
GT 33,3 31,0* N.a.
GA 8,3 8,1* N.a.
TT 26,0 41,4* N.a.
AA 1,0 0,0 N.a.
AT 14,6 5,8* N.a.

pozice exon 12 T1236C
CC 8.3*  13.8* 14.6*
CT 39.6* 44.6* 47.9*

TT 52.1* 48.3* 37.5*

N.a. – nestanoveno

* P < 0,05 v porovnání s českou populace
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Poznatek, že frekvence výskytu sledovaných bodových mutací v naší populaci je 

shodná s ostatními bělošskými populacemi, umožňuje sjednotit interpretaci a výsledky 

získané měřením v klinických studiích s jedinci odlišných národností a také nám umožňuje 

předvídat účinek farmakoterapie u českého pacienta. Neposledně nám získané výsledky 

poskytly důležitý vědecký podklad pro další studium farmakogenetických vlivů v druhém 

tematickém okruhu disertační práce.

V druhé části práce jsme zjišťovali vliv stanovených polymorfismů na působení léčiva 

amiodaronu a jeho metabolitu N-desethylamiodaronu u vybraného souboru pacientů při 

dlouhodobé terapii. Amiodaron má z farmakologického hlediska některé zvláštnosti 

projevující se např. úzkým terapeutickým rozmezím (nejčastěji u nás doporučované 

terapeutické rozmezí je 1 – 2,5 mg/l), abnormálně komplikovanou farmakokinetikou, která je 

závislá na enzymatických a transportních systémech vykazujících významný polymorfismus, 

mnoha nežádoucími účinky a celou řadou interakcí při polyfarmakoterapii. Všechny tyto 

okolnosti vedly k našemu zájmu o zjištění možného vlivu bodových polymorfismů CYP2C8 a 

MDR1 na působení amiodaronu. Pro naši vědeckou práci jsme vycházeli z 

pilotních publikací studujících možný vliv těchto bodových záměn na biotransformaci 

amiodaronu především in vitro [14, 32]. Našim cílem bylo zjistit možnost využití výsledků k 

optimalizaci terapie amiodaronem u pacientů.

Pro amiodaron je známé, že se používané udržovací dávky mohou lišit u jednotlivých 

komunit. Vyšetření koncentrací u širšího souboru pacientů potvrdilo, že ve více než polovině 

případů, 63,75%, pacienti dosahovali nižších koncentrací léčiva, než je spodní hranice u nás 

doporučovaného terapeutického rozmezí 1 mg/l. Maximální denní dávka v našem detailně 

sledovaném souboru pacientů byla 200mg sedm dní v týdnu a žádný pacient neměl 

koncentrace vyšší než horní mez doporučovaného terapeutického rozmezí 2,5 mg/l. Odráží to 

pravděpodobně určitou opatrnost s dávkováním amiodaronu u nás oproti například 

americkému kontinentu, kde se užívají dávky i vyšší než 400mg/den..

Změřené frekvence variantních alel v genu MDR1 a CYP2C8 u vybraného vzorku 

pacientů odpovídaly distribuci v bělošské populaci a byly ve shodě s očekávanými 

frekvencemi vypočtenými dle Hardy-Weinbergovy rovnice.

Ve skupině pacientů, kde se vyskytovala alespoň jedna variantní alela CYP2C8, jsme 

zaznamenali nižší metabolický poměr parentní látky a jejího metabolitu. Rozdíl mezi 

skupinami nebyl statisticky signifikantní na hladině významnosti p < 0,05. 

Dále jsme zjistili, že homozygotní genotyp s variantní alelou v genu MDR1 v exonu 

26 T3435T a 21 T2677T vedl k vyšším koncentracím amiodaronu i jeho metabolitu ve 
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srovnání s genotypovými skupinami s wild-type alelou. To se shoduje se znalostmi z 

literatury, že variantní alely mění expresi proteinu a tím mohou zvyšovat dosažené 

koncentrace jeho substrátu. Statisticky významný rozdíl jsme potvrdili pro součet koncentrací 

amiodaronu a jeho metabolitu mezi homozygoty s variantní alelou a homozygoty s wild-type 

alelou v exonu 26. Ve shodě s výsledky studie Johne et al. [7] statisticky významně 

nejvyšších koncentrací dosáhli pacienti s haplotypem 12 pro součet koncentrací amiodaronu a 

jeho metabolitu. Analýzy haplotypů jsou důležité, neboť pomáhají sjednotit rozporuplné 

výsledky ze studií, kde je analýza zaměřena výhradně na stanovení jednoho bodového 

polymorfismu.

Při testování skupiny s homozygotním genotypem s variantní alelou MDR1 T3435T a 

heterozygotním genotypem s variantní alelou CYP2C8*3 (homozygota jsme u této vybrané 

skupiny nenalezli) jsme prokázali statisticky významně vyšší koncentrace pro skupinu 

s variantní alelou MDR1 a CYP2C8. Výsledky opět vyšly ve shodě s údaji z literatury, kdy za 

přítomnosti variantní alely v exonu 26 dochází ke snížené expresi proteinu Pgp a tím se do 

systémového oběhu dostává více léčiva. Dále přítomnost funkčně defektní alely CYP2C8 

může snížit katalytickou aktivitu enzymu a zpomalit tak odbourávání parentní látky [6, 13].

Při sledování parametrů bezpečnosti léčby - kreatininu, urey, celkového bilirubinu jsme 

nepozorovali v našem vzorku pacientů genotypově ovlivněnou závislost hodnot 

biochemických parametrů, ani jsme ji neočekávali. 

Pro hodnoty jaterních enzymů jsme u enzymů ALT, AST a ALP neprokázali žádný 

vztah ke genotypovým skupinám. Pouze enzym GGT vykazoval možný vztah ke 

genotypovým skupinám u mužského pohlaví, ale rozdíl nebyl statisticky významný.

Stejně pro parametry EKG jsme neprokázali jednoznačný vztah ke genotypu. Zde se 

pravděpodobně uplatňuje vliv malého počtu zařazených pacientů nebo i vliv současně užívané

medikace, především léčiv ze skupiny betablokátorů (celkem 40 pacientů užívalo současně 

některý z betablokátorů), které také významně ovlivňují interval QT a komplex QRS. Ale i 

častá přítomnost dalších ko-morbidit u pacientů užívajících amiodaron může ovlivnit 

parametry EKG. 

Ze sledovaných parametrů bezpečnosti jsme našli genotypově závislý výskyt 

zvýšených hodnot hormonu TSH, který vypovídá o funkci štítné žlázy. Thyreopatie jsou 

relativně častým nežádoucím účinkem při terapii amiodaronem, vyskytují se u 3 až 25% 

pacientů a jedná se o nežádoucí účinek asociovaný s vysokými koncentracemi léčiva.

Distribuce TSH v rámci genotypových skupin odpovídá možnému trendu vyšších hodnot 

TSH u pacientů s variantním genotypem MDR1 v exonech 26 (p=0,055) a 12 (p=0,08). 
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Dosažené průměrné hodnoty TSH u homozygotů s variantní alelou byly hraniční pro 

suspektní subklinickou hypothyreózu. Pro enzym CYP2C8 byly změřeny statisticky 

významně vyšší hodnoty TSH ve skupině s homozygotním wild-type genotypem.

Dále jsme u souboru pacientů sledovali výskyt nežádoucích účinků. U tří pacientů byl 

amiodaron vysazen pro závažnou bradykardii. U těchto pacientů, kteří netolerovali amiodaron, 

jsme zjistili přítomnost variantních alel MDR1 v exonu 26 3435T, v exonu 21 pro alelu 

2677T a v exonu 12 1236T. Jeden pacient byl homozygot pro všechny výše jmenované 

variantní alely, jeden pacient byl heterozygot pro všechny tyto alely. Třetí pacient byl 

homozygot s alelou 3435T v exonu 26 a heterozygot pro zbývající alely v exonu 21 a 12. U 

dvou pacientů byla zahájena substituce levothyroxinem. U jedné pacientky byl nově 

rozpoznaný intersticiální plicní proces. Pacientku jsme stanovili jako homozygota pro 

variantní alelu 3435T v exonu 26, 2677T v exonu 21 a heterozygota pro alelu 1236T v exonu 

12. Genotyp CYP2C8 nekoreloval s výskytem nežádoucího účinku u žádného z těchto 

pacientů.

Ve sledovaném souboru pacientů jsme nejčastěji zaznamenali interakce 

s amiodaronem, u kterých je nutná obezřetnost, ale v klinické praxi je možné se s těmito 

kombinacemi léčiv běžně setkat– jednalo se především o interakce s warfarinem, digoxinem a 

simvastatinem v dávce nižší než 20mg/den. Jeden pacient užíval amiodaron společně

s verapamilem, tato kombinace dle aktuálního souhrnu údajů o přípravku není výrobcem 

léčiva doporučena pro riziko závažné bradykardie. Všichni pacienti z našeho souboru, u 

kterých se vyskytla závažná bradykardie, užívali amiodaron v kombinaci s betablokátorem, u 

jedné pacientky byl v trojkombinaci s digoxinem.

Náš zájem o studium podílu vlivu izoenzymu CYP2C8 na metabolismus amiodaronu 

byl ovlivněn výsledky předchozích prací japonských autorů Ohyama et al. a Soyama et al. [14, 

32]. V našem souboru pacientů jsme neprokázali statisticky významný vliv SNPs CYP2C8 na 

tvorbu hlavního metabolitu N-desethylamiodaronu, i když výsledky pro variantní alely měly 

mírně klesající tendenci koncentrace vznikajícího metabolitu oproti homozygotnímu genotypu 

s wild-type alelou. Naše pozorování frekvencí výskytu genotypů a alelických frekvencí jsou 

v souladu s nálezy Bahadur et al. v bělošské populaci, které jsou odlišné od frekvence výskytu 

u populace japonské, Nakajima et al. [19]. 

Tato pozorování odpovídají současným poznatkům o možném převažujícím vlivu 

ostatních izoenzymů CYP450 uplatňujících se v metabolismu amiodaronu 

(http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInter

actionsLabeling/ucm093664.htm). Z výsledku naší studie se zdá, že podíl SNPs MDR1 

http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm
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zvláště potom v haplotypech se může uplatňovat v osudu amiodaronu daleko významněji. 

Nelze však vyloučit, že kombinace bodové záměny CYP2C8*3 a MDR1 v exonu 26 společně 

může významně ovlivňovat přeměnu amiodaronu na jeho metabolit N-desethylamiodaron.

Námi naznačenou možnou genetickou závislost sledovanou izolovaně dvěma 

genetickými faktory bude nutné ověřit a potvrdit velkým, dostatečně robustním klinickým 

hodnocením. Pozornost nejen farmaceutických výrobců se upírá na oblasti, kde by bylo 

možné nové technologie využít při vývoji a kontrole preparátů, proto i naše menší studie se 

mohou stát základním kamenem nebo impulzem právě pro velké studie, které potom určují 

směr ve farmakoterapii a vytváří bezpečnou a ekonomickou léčbu pacientů.

Dalším přínosem této práce bylo zavedení a optimalizace metodik pro rychlé, levné a robustní 

stanovení genotypů pacientů. 
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6 Závěry

V disertační práci jsme pozorovali frekvenci výskytu funkčních polymorfismů v naší 

populaci, které podmiňují interindividuální změny v aktivitě metabolizujícího enzymu 

CYP2C8 a mají vliv na expresi proteinu Pgp. Hodnotili jsme jejich vliv na koncentrace 

amiodaronu a bezpečnost léčby. 

Shrnutí výsledků práce:

 Frekvence výskytu funkčních polymorfismů MDR1 v exonu 26 C3435T, v exonu 

21 G2677A/T, v exonu 12 C1236T, v exonu 17 T-76A a CYP2C8 (*2, *3G416A, 

*3A1196G, *4, P404A) je u zdravé české populace shodná s distribucí v ostatních 

bělošských populacích. Znalost této skutečnosti je přínosem pro interpretaci 

výsledků a predikci účinnosti farmakoterapie sledované u jiných populací.

 Genotypově byla definovaná populace pacientů užívajících amiodaron, výsledky 

mohou být použity pro další následující farmakogenetické studie. Potvrdili jsme, 

že frekvence výskytu funkčních polymorfismů MDR1 v exonu 26 C3435T, v 

exonu 21 G2677A/T, v exonu 12 C1236T, v exonu 17 T-76A a CYP2C8 (*2, 

*3G416A, *3A1196G, *4, P404A) u souboru pacientů užívajících amiodaron je 

stejná jako u zdravé populace dobrovolníků.

 Vzhledem k výskytu funkčních polymorfismů v genu MDR1 a CYP2C8 jsme 

sledovali trend závislosti koncentrací mateřské látky a jejího metabolitu na 

jednotlivých genotypových skupinách. Přítomnost variantní alely v exonu 26 

3435T byla spojená se statisticky vyššími koncentracemi léčiva a aktivního 

metabolitu. Statisticky významnou závislost jsme také prokázali i za současné 

přítomnosti variantní alely CYP2C8*3 a MDR1 3435T, které vedly k vyšším 

koncentracím léčiva. Tyto nálezy jsou v souladu s haplotypovou analýzou 

uváděnou v literatuře. Jedinci s haplotypem 12 dosahovali statisticky významně 

vyšších koncentrací léčiva.

 Ze sledovaných parametrů bezpečnosti léčby amiodaronem jsme popsali trend ve 

vztahu hodnoty TSH a genotypu pro polymorfismus MDR1 v exonu 26 a SNPs 

CYP2C8. Přítomnost variantní alely v exonu 26 koreluje s vyššími hodnotami 

TSH.

Zavedení a optimalizace metodik pro stanovení genotypu častých polymorfismů 

CYP2C8 a MDR1 umožňuje další studium a přizpůsobení farmakoterapie pacientů.
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