
Leukémie tvoří asi 1/3 všech nádorových onemocnění u dětí. Léčba akutní lymfoblastické 

leukémie (ALL) v posledních letech dosáhla velkých pokroků, na základě které se v současnosti do 

kompletní remise dostane 98% všech léčených dětí a víc než 80% v ní zůstává. Zbylých 15-20% dětí 

však recidivuje. Specifickou skupinu ALL tvoří pacienti s fúzním genem TEL-AML1, která vzniká 

z translokace t(12;21)(p13;q22) a je přítomna přibližně u 25% pacientů s B-prekurzorovou ALL. Tato 

translokace je považována za příznivý prognostický znak, u těchto dětí pozorována rychlá odpověď na 

iniciální léčbu a zvýšená citlivost na cytostatikum běžně používané v terapii, L-Asparaginázu (L-Asp). 

Dizertační práce byla zaměřena na studium současné terapie a potenciálnímu cílenému přístupu. 

V první části jsme se snažili objasnit mechanizmus účinku L-Asp u této genotypicky definované 

podskupiny ALL. Hlavní účinek L-Asp spočívá v depleci asparaginu a glutaminu v sére pacientů. 

Anti-leukemický účinek je spojený s nižší hladinou enzymu asparagin synthetázy (ASNS) specificky 

v leukemických buňkách. Předchozí práce ukázali vztah mezi nižší citlivostí L-Asp a vyšší hladinou 

ASNS v leukemických buňkách. Naše výsledky sledování dynamiky exprese AsnS v různých 

buněčných liniích tento vztah však nepotvrdily. Dále jsme prokázali prodloužený účinek L-Asp u 

TEL-AML1 pozitivních leukemických buněk se zástavou v G1/G0 fázy a zvýšenou expresí ASNS 

genu na rozdíl od TEL-AML1 negativní leukémie kdy byly buňky schopné procházet S fází a exprese 

ASNS genu se vrátila na bazální hladinu po podání L-Asp. Z těchto pozorování vyplývá, že nutriční 

stres způsobený deplecí asparaginu a glutaminu nejsou TEL/AML1 pozitivní buňky schopny obejít, 

zatímco TEL/AML1 negativní buňky ano. V další části projektu jsme při analýze expresních dat ALL 

pacientů prokázali signifikantně nižší hladinu exprese genu glutamát dehydrogenázy (GDH) u 

TEL/AML1 pozitivních vs TEL/AML1 negativních pacientů. Předpokládáme, že nedostatečná funkce 

GDH (způsobená nízkou expresí) vede k nedostatečné tvorbě glutaminu v buňce což vede k oslabení 

buněčného metabolismu reagovat na omezení zevního přísunu asparaginu a glutaminu. Tyto výsledky 

odhalily efekt regulačních mechanizmů buněčného metabolismu asparaginu a glutaminu 

v leukemických buňkách. 

V druhé části dizertační práce jsme se zaměřili na nové přístupy v léčbě ALL. Role fúzního 

genu TEL-AML1 vychází z jeho vazby s korepresorovým komplexem, který obsahuje histon 

deacetylázu 3. Na základě této vazby dochází k umlčení transkripce původních cílových genů 

transkripčního faktora AML1. V této práci sme sledovali vliv inhibitorů deacetyláz histonů – valproátu 

a trichostatinu A na prožívání buněk, diferenciaci a transkripční regulaci vybraných genů. Prokázali 

jsme, že uvolněním represívního účinku došlo k posunu v diferenciaci a zvýšení počtu apoptotických 

buněk. Dále jsme popsali nové cílové geny fúzního proteinu TEL-AML1, které mohou hrát roli 

v leukemogeneze. Tyto výsledky ukazují na význam využití cílové terapie v léčbě ALL pacientů 

neodpovídajících adekvátně na současnou terapii.   


