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Úvod 

Akutní leukémie 

 

Leukémie je charakterizována akumulací nezralých, abnormálních krevních 

buněk v krvi a kostní dřeni, které kompetují s normálními hematopoetickými 

buňkami. Tento stav vede k selhání normální hematopoézy, projevujícímu se 

anemií, infekcemi a krvácením, leukemické buňky navíc mohou invadovat do 

ostatních tkání a orgánů. Potlačení normální krvetvorby souvisí s klinickými 

symptomy onemocnění. Na základě klinických projevů se leukémie dělí na akutní 

(AL) a chronické a na základě typů buněk, ze kterých pocházejí, do dvou hlavních 

skupin na lymfoidní a myeloidní.  

U dětí tvoří leukémie asi 1/3 všech nádorových onemocnění. Z toho 80% 

tvoří akutní lymfoblastická leukémie (ALL), incidence je 3 nové případy/100 000 

dětí a adolescentů do 15 věku života za jeden rok. V České republice onemocní 

ročně asi 65-70 dětí. Dalších 15-20% tvoří akutní myeloidní leukémie a zbylé 

případy jsou chronické myeloidní leukémie a ostatní typy příbuzné leukémie. 

Nejčastěji je toto onemocnění diagnostikováno mezi 2. a 6. rokem života. 

Molekulární analýzy běžných genetických abnormalit v leukemických buňkách 

přispěly k porozumění patogeneze a ke zlepšení prognózy ALL u dětí(1,2). 

Chromosomální přestavby u tohoto onemocnění často přítomné způsobují 

aberantní expresi protoonkogenů a tvoří fúzní geny, které kódují konstitutivně 

aktivní kinázy a aberantní transkripční faktory. Tyto genetické změny přispívají 

k leukemogenní transformaci hematopoetických buněk. Mění důležité regulační 

mechanizmy udržováním nebo podporou sebeobnovovací schopnosti buněk, 

narušením kontroly normální proliferace, blokováním diferenciace a podporováním 

rezistence k apoptóze.  

Léčba ALL v posledních desítkách let dosáhla velkých pokroků. Do 

kompletní remise se dostane 98% všech léčených dětí a víc než 70% v ní zůstává. 

Zbylých 20-25% dětí recidivuje. Důležitým krokem je v současnosti zaměřit se na 

léčbu reziduální nemoci tj. na leukemické buňky, které jsou rezistentní vůči 

iniciální chemoterapii.  
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Specifickou skupinu ALL tvoří pacienti s fúzním genem TEL/AML1. U dětí   

s touto translokací je pozorována rychlá odpověď na iniciální léčbu a proto jsou 

řazeny do skupiny s příznivou prognózou. Poněvadž však i u nich dochází 

k relapsom onemocnění, zaměřili jsme se u této genotypicky definované 

podskupiny ALL na cílenou terapii. V první části jsme se snažili objasnit 

mechanizmus účinku L- Asparaginázy (L-Asp) vzhledem k popsané vyšší citlivosti 

TEL/AML1 pozitivních pacientů na toto cytostatikum a dále jsme studovali nový 

přístup v léčbě využitím inhibitorů deacetyláz histonů (HDACi). 

Charakteristika podskupin ALL 

 
Nejčastějšími a nejvýznamnějšími nenáhodnými genetickými aberacemi 

nacházenými u neoplázií z B prekurzorů jsou změny v počtu chromosomů a 

translokace t(12;21), t(9;22), t(1;19) s fúzními geny TEL/AML1, BCR/ABL 

respektive E2A/PBX1 a přestavby genu MLL. 

Změny v počtu chromosomů 

Jedna z největších podskupin ALL je charakterizována tím, že nese ve 

svých blastech zvýšený počet chromosomů - hovoříme o nízce hyperdiploidní (nad 

47 chromosomů) a vysoce hyperdiploidní (nad 50 chromosomů či DNA index 

>=1,16) ALL. Vysoce hyperdiploidní leukémie tvoří asi 25% dětských ALL,             

v dospělosti jejich podíl postupně klesá na přibližně 3-5%. Hyperdiploidní blasty 

jsou citlivější k některým cytostatikům a in vitro vykazují zvýšenou apoptózu. U 

dětí je tato abnormalita spojena s velmi dobrou prognózou (přežití bez známek 

onemocnění (DFS) 80-90%). Molekulární podstata maligní transformace u tohoto 

typu leukémie není dosud odhalena. I když zastoupení nadpočetných 

chromosomů není zcela náhodné (nejčastěji se objevují 3-4 kopie chromosomů X, 

4, 6, 8, 10, 14, 17, 18 a 21), variabilita je příliš velká a tak se zatím nepodařilo 

určit, které specifické genetické oblasti jsou v patogenezi těmi klíčovými. Dosud 

publikovaná data pouze naznačují, že vznik hyperdiploidie je první či časnou 

změnou (ne-li ve všech případech pak alespoň v některých vzniklou již prenatálně) 

a druhým zásahem může být například mutace v genu pro receptorovou kinázu 

FLT3(3). Dobrá prognóza u dětských případů je spojována především                   

s nadbytečnými chromosomy 4, 10 a 17. 
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Hypodiploidní leukémie tvoří asi 5% případů a jejich zastoupení se s věkem 

významně nemění. Na rozdíl od hyperdiploidních jsou spojovány s významně 

horší prognózou, zejména tam, kde je počet chromosomů nižší než 40-42 (DFS 

10-60%)(4,5). 

t(9;22)(q34;q11) s fúzním genem BCR/ABL 

Derivovaný chromosom 22 účastnící se translokace t(9;22)(q34;q11) bývá 

označován jako Philadelphský (neboli Ph) chromosom. Byl poprvé popsán vědci   

z Philadelphie (odtud jeho název) v roce 1960 a je historicky první cytogenetickou 

abnormalitou specificky asociovanou s maligním onemocněním. V roce 1973 bylo 

odhaleno, že Ph chromosom je produktem translokace t(9;22) a v polovině 80. let 

byly klonovány a popsány i geny ABL a BCR, které se této translokace účastní. 

Philadelphský chromosom je charakteristickým znakem chronické myeloidní 

leukémie (CML) a u dětské ALL se vyskytuje relativně vzácně – asi ve 4% 

případů. S věkem pak jeho zastoupení mezi ALL roste a u starších dospělých tvoří 

BCR/ABL pozitivní leukémie až čtvrtinu všech ALL. Podle oblasti místa zlomu 

v genu BCR rozlišujeme několik variant hybridního genu BCR/ABL, mezi nimi tři 

základní: nejkratší m-BCR/ABL („minor“), častý právě u dětí s ALL, M-BCR/ABL 

(„Major“) charakteristický pro CML, ale vyskytující se i u pediatrických ALL, a 

nejdelší, vzácnou variantu μ-BCR/ABL („micro“), nalezenou u sporadických 

případů CML, charakterizovaných jako chronické neutrofilní leukémie (CML-N), ale 

i u klasických CML. To, že se určité typy přestaveb vyskytují preferenčně u 

určitých onemocnění, ukazuje na vliv fúzního proteinu BCR/ABL na transformaci 

hematopoetických buněk. Tato schopnost byla prokázána v experimentálních 

pokusech in vitro a na myších modelech. Translokací dochází k interakci proteinu 

BCR/ABL s beta (c) podjednotkou receptoru pro interleukin-3 a ke konstitutivní 

aktivaci buněčné tyrozín-kinázy ABL. U ALL se mohou vyskytovat oba nejčastější 

typy hybridních proteinů – p190bcr/abl i p210bcr/abl, translační produkty minor 

respektive Major varianty fúzního genu. Zatím nebyl nalezen signifikantní rozdíl 

v průběhu a prognóze onemocnění s jedním či druhým typem přestavby, léčebné 

výsledky jsou u obou variant stejně nepříznivé - ve většině terapeutických 

protokolů je přítomnost BCR/ABL považována za prognosticky negativní marker a 

tito pacienti jsou obvykle řazeni do léčebných ramen s nejvyšším rizikem(4,6,7).  
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Přestavby genu MLL (11q23) 

Gen MLL, který leží na dlouhém raménku 11.chromosomu, je u 

hematologických malignit mimořádně promiskuitním translokačním partnerem. 

Dosud bylo popsáno více než 80 chromosomálních lokusů, se kterými se MLL gen 

spojuje, a z nich více než 50 již bylo i charakterizováno na  genové úrovni. 

Nejčastějšími partnery jsou geny AF4 (MLLT2), AF9 (MLLT3), ENL (MLLT1), AF10 

(MLLT10) a AF6 (MLLT4), které jsou součástí translokací t(4;11), t(9;11), t(11;19), 

t(10;11) respektive t(6;11) a které tvoří dohromady asi 85% případů. Přestavby 

MLL se objevují u lymfoidních i myeloidních leukémií a výsledky studií expresních 

profilů leukémií s těmito přestavbami ukazují, že tvoří zvláštní skupinu 

onemocnění stojící mezi klasickou ALL a akutní myeloidní leukémii (AML). 

Leukémie s translokacemi zahrnujícími chromosomální lokus 11q23 jsou typické 

zejména v kojeneckém věku, kde tvoří až 80% všech akutních leukémií, u 

ostatních dětských leukémií jsou relativně vzácné (s výjimkou akutních 

myeloidních leukémií podtypu M5) a o něco častěji se s nimi pak setkáváme u 

starších dospělých s ALL. Relativně časté jsou u leukémií sekundárních, vzniklých 

následkem cytostatické léčby - je prokázáno, že některá cytostatika (zejména 

inhibitory topoisomerázy II a antracyklíny) způsobují zlomy v MLL genu a 

vyvolávají tak vznik translokací(8). 

I když se i u leukémií s MLL přestavbou předpokládá nejméně 

dvoustupňový model, jejich latence je obvykle (na rozdíl například od ALL              

s TEL/AML1 fúzí) velmi krátká. Navíc jsou leukémie s přestavbou genu MLL 

považovány obecně za prognosticky nepříznivé. Jakým přesným mechanizmem 

poškození MLL genu přispívá k leukemogenezi není ani zde zcela objasněno, ale 

bylo prokázáno, že u těchto leukémií dochází k významným změnám v expresi 

homeoboxových (HOX) genů, které jsou zodpovědné za diferenciaci buněk(9,10). 

Zdá se, že svou důležitou úlohu hrají i reciproké translokační produkty genu MLL, 

tedy nejen chiméry MLL/"translokační partner", ale i "translokační partner"/MLL. 

Vysvětlení krátké latence a vysoké agresivity MLL pozitivních leukémií pak bylo 

cílem nedávno publikované studie, která ukázala, že exprese fúzního genu 

MLL/ENL v myších progenitorech vede k poruchám opravných mechanizmů po 

poškození DNA a tím k dramatickému zvýšení incidence dalších chromosomálních 
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abnormalit v proliferujících buňkách. Tento fenotyp je spojen s alterací schopnosti 

zástavy buněčného cyklu a/nebo apoptózy(11,12). 

TEL/AML1 pozitivní ALL pacienti 

 

Nejčastější chromosomální aberací u dětí s ALL je translokace 

t(12;21)(p13;q22). Tato chromosomální změna je přítomna přibližně u 25% 

pacientů s prekurzorovou ALL z B řady (BCP-ALL)(1,7). Translokace zahrnuje gen 

TEL (také označovaný ETV6) ležící na lokusu 12p13 a gen AML1 (také 

označovaný CBFA2 anebo RUNX1) na lokusu 21q22. Tato translokace spojuje 5` 

konec genu TEL  (aminokyseliny 1-336) „in frame“ s téměř celým genem AML1 

(aminokyseliny 21-480). Zlomová místa se objevují v intronu 5 genu TEL a 

v intronu 1 genu AML1. Druhá častá varianta je výsledkem fúze mezi intronem 5 

na TEL a intronem 2 na AML1. Translokace t(12;21) tvoří fúzní gen TEL/AML1 a 

jeho reciprokou variantu AML1/TEL. Přibližně 70% TEL/AML1 pozitivních pacientů 

má také deleci netranslokovaného genu TEL(13-16). U těchto pacientů byly také 

popsané přídatné chromosomální změny jako je trisomie 21 a duplikace 

der(12)(12;21) a to hlavně u relapsů onemocnění(17-19). Pacienti s tímto 

genotypem tvoří homogenní skupinu vyznačující se diploidním obsahem DNA a 

přítomností typických povrchových antigenů jako je hyperexprese CD10, pozitivita 

CD19 a negativita CD20, což je řadí výhradně mezi B-prekurzorové leukémie. 

Byla u nich popsána také aberantní exprese myeloidních znaků – CD15 a 

CD33(20). Kumulace incidence leukémie s touto abnormalitou je u dětí 

v předškolním věku, nenachází se u kojenců (děti pod jeden rok života) a jen ve 

výjimečných případech se objevuje u dospělých (<3%)(21,22). TEL/AML1 pozitivní 

leukémie představují leukémie s dobrou časnou odpovědí na léčbu, což je řadí 

mezi leukémie s dobrou prognózou. Vyskytují se u nich hlavně pozdní relapsy, ale 

i u těch bývá odpověď na léčbu zpravidla velmi dobrá a to je řadí mezi jednu         

z prognosticky nejpříznivějších podskupin dětské ALL(23-25). 
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              TEL (12p13)                           AML1 (21q22) 

                      

Obrázek č.1 Znázornění reciproké translokace mezi 12. a 21. chromosomem za 

vzniku fúzního genu TEL/AML1 

Gen TEL  

 

Gen TEL (Translocation – ETS – Leukemia) lokalizovaný na lokusu 12p13 

byl původně identifikován jako součást řady chromosomálních translokací včetně 

t(12;21), t(5;12) a t(9;12)(26,27). TEL patří do skupiny ETS faktorů, se kterými má 

homologii v evolučně konzervované ETS doméně (DNA-vazebná doména) a 

obsahuje také N-terminální „pointed“ doménu (PNT) se specifickým motivem HLH 

( Helix-Loop-Helix), homologní s  Pointed proteinem drozofily podílejícím se na 

embryonálním vývoji(28). ETS faktory kontrolují expresi genů kritických pro celou 

řadu biologických procesů včetně buněčné proliferace, diferenciace, vývoje, 

transformace a apoptózy(29). Kromě interakce DNA-protein se doména ETS 

účastní interakcí protein-protein. PNT doména se zúčastňuje homo-oligomerizace, 

heterodimerizace, transkripční represe a nukleárního exportu proteinu TEL(30-32). 

TEL patří do malé podtřídy ETS transkripčních represorů, jejichž aktivita je 

kontrolována mitogenními signály a/nebo signály regulujícími buněčný cyklus. Tyto 

ETS proteiny jsou cílem signální dráhy MAPK(33). Represní doména je tvořena 

velkou centrální doménou proteinu TEL (kódovanou exonem 5) a další část se 

skládá z  domény ETS a 50 aminokyselin „upstream“ od domény ETS(34). 

Represe mediovaná proteinem TEL je asociována s vazbou korepresorů mSin3A 
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a SMRT/N-CoR(31,35,36). Asociace SMRT/N-CoR a mSin3A navzájem a 

s deacetylázemi histonů (HDAC) zprostředkovává represi pomocí různých DNA-

vazebných represorů transkripce(37,38). Vazba HDAC na cílové promotory 

způsobuje deacetylaci histonů, hlavně H3 a H4. Deacetylace histonů usnadňuje 

chromatinovou kondenzaci a promotor se stává hůře přístupným transkripční 

mašinérii(39). Homozygotní delece TEL u myší vede k  defektům ve vývoji 

vaskulárního systému žloutkového váčku a následně k embryonální smrti. Pro 

fetální krvetvorbu nemá TEL klíčový význam a není pravděpodobně nutný 

k udržení fetální homeostázy v žloutkovém váčku a v játrech(40). U TEL-

deficientních embryonálních kmenových buněk však nedochází k „homingu“ do 

kostní dřeně příjemce(41). Tyto výsledky charakterizují TEL jako první transkripční 

faktor potřebný k ustavení hematopoézy v kostní dřeni. TEL exprimovaný v RAS-

transformovaných NIH3T3 buňkách inhibuje jejich růst a indukuje buněčnou 

agregaci(42,43). TEL navíc reprimuje expresi stromelyzínu–1, extracelulární 

matrixové metaloproteinázy (MMP), která remodeluje extracelulární matrix. MMP 

je potřebná pro angiogenezi, remodelaci tkáně a invazi nádorových buněk(44). 

V souvislosti s inhibicí stromelyzínu-1 nádory exprimující TEL nejsou schopné 

invaze do okolních svalů(42). Z  těchto pozorování vyplývá, že TEL je potřebný 

pro buněčnou migraci a bude sehrávat úlohu v kontrole růstu a v buněčné 

adhezivitě. TEL zasahuje také do aktivity onkoproteinu FLI-1 a do apoptotických 

drah přes člena anti-apoptotické rodiny BCL, Bcl- XL(45).  

Chromosomální přestavby, ve kterých je gen TEL přítomen, vedou 

ke vzniku myeloidních anebo lymfoidních leukémií a solidních tumorů. Fúzní 

partneři proteinu TEL mohou být rozděleni do dvou skupin: tyrozínové kinázy a 

transkripční faktory. Translokace genu TEL s tyrozín kinázou je přítomna například 

v t(5;12) (TEL/PDGFRB) u chronické myelomonocytární leukémie, 

v t(9;12)(q34;p13) (TEL/ABL) u akutní myeloidní leukémie, chronické myeloidní 

leukémie (CML) a ALL, v t(9;12)(q24;13) (TEL/JAK2) u ALL a CML(46-49). 

V těchto případech aberantní regulace kinázové aktivity přispívá k leukemogenezi. 

Fúze TEL s transkripčními faktory mohou zachovat anebo eliminovat DNA-

vazebnou aktivitu proteinu TEL. MN1/TEL u myeloproliferativního onemocnění 

zachovává doménu ETS a konvertuje TEL z represoru na aktivátor(50,51). U 
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t(12;21) (TEL/AML1) u ALL dochází ke ztrátě domény ETS a TEL funguje jako 

konstitutivní inhibitor transkripce cílových genů proteinu AML1(52). 

Gen AML1  

 

Gen AML1 leží na lokusu 21q22 a jeho proteinový produkt je součástí 

komplexu CBF - Core Binding Factor(53,54). CBF je heterodimerický transkripční 

faktor patřící do rodiny „runt-domain“, obsahuje podjednotku CBF a jednu 

z podjednotek CBFα. Do skupiny  podjednotek zařazujeme transkripční faktory: 

AML1, AML2 (RUNX3 nebo CBFA3) a AML3 (RUNX2 nebo CBFA1). AML2 a 

AML3 jsou lokalizovány na lokusech 6p21 a 1p26. Jsou exprimovány v odlišných 

tkáních, AML3 je transkribován v osteoblastech a je nezbytný pro jejich 

diferenciaci a AML1 je exprimován takřka výlučně v hematopoetických buňkách a 

gangliových buňkách nervového systému(55). Všechny podjednotky CBF nesou 

vysoce evolučně konzervovanou doménu o 128 aminokyselinách nazývanou “runt 

homology domain“ (RHD), zodpovědnou za heterodimerizaci s CBF 

podjednotkou a zároveň za vazbu s DNA(55-57). Transkripční aktivace probíhá 

přes C-terminální transaktivační doménu (TA). AML1 je fyziologicky exprimován u 

všech hematopoetických linií, reguluje transkripci myeloidně a lymfoidně 

specifických genů, včetně povrchových receptorů jako je podjednotka T-

buněčného receptoru a receptoru pro M-CSF (macrophage colony-stimulating 

factor), myeloperoxidázu, neutrofilní elastázu, granzym B a cytokiny jako 

interleukin-3 a GM-CSF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor)(58-

62). Myši postrádající AML1 a/nebo CBF nevytvářejí fetální hematopoézu v 

játrech, což poukazuje na nezbytnou přítomnost heterodimerického komplexu CBF 

pro definitivní hematopoézu všech linií.  

Některé práce také naznačují, že CBF reguluje expresi některých členů 

rodiny genů HOX (63,64). Transkripční faktory HOX se váží na DNA a regulují 

geny účastnící se diferenciace embryonálních a také hematopoetických 

kmenových buněk. Geny HOX jsou navíc důležité pro sebeobnovování a 

proliferaci hematopoetických kmenových buněk. 

AML1 je jeden z nejčastěji deregulovaných genů u leukémií; je součástí 

mnoha translokací. Translokace zahrnující gen AML1 se objevují u různých 
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podtypů leukémií s tvorbou fúzních genů kódujících chimérické proteiny jako 

například AML1/ETO u t(8;21) pozitivní AML, TEL/AML1 u t(12;21) pozitivní ALL, 

zřídka AML1/MDS1 u t(3;21) pozitivního myelodysplastického syndromu a CML 

anebo jiné translokace(65-67). Funkce AML1 je narušená také nepřímo, příkladem 

je inv(16), kde je gen pro CBF fúzován ke genu pro myozinový řetězec hladkého 

svalstva(68). V nedávné době byly popsány i jiné mechanizmy poruchy funkce 

AML1 jako je bodová mutace anebo amplifikace genu AML1 u ALL(69). 

Overexprese CBF u inv(16) působí represivně a inhibuje progresi buněčného 

cyklu, na základě čehož se předpokládá úloha AML1 resp.CBF v G1 fázi 

buněčného cyklu. Některé práce zas naznačují, že exprese  AML1 reguluje 

přechod mezi G1 a S fází(70,71).  

CBF má sám o sobě poměrně slabý transaktivační potenciál pro expresi 

cílových genů. Exprese těchto genů je závislá na přítomnosti dalších vazebných 

míst pro ostatní „lineage restricted“ transkripční faktory jako je c-Myb, C/EBPα a 

členové rodiny ETS. CBF vystupuje ve funkci vazebného organizátora, který váže 

další tkáňově specifické transkripční faktory do nukleoproteinových komplexů 

anebo enhanceosomů, které stimulují tkáňově specifickou transkripci(72,73). 

AML1 se váže na specifické regulační místo TGTGGT(74). Tento komplex 

zahrnuje transkripční aktivátory p300 a CBP (CREB-binding protein), které mají 

vlastní histon-acetyltransferázovou aktivitu a přidávají acetylovou skupinu 

k histonům vážícím DNA, čímž způsobují konformační změnu chromatinu zvyšující 

transkripci cílových genů. Na druhé straně, AML1 způsobuje inhibici transkripce 

vazbou s komplexem mSin3A a/nebo groucho/TLE proteiny a HDAC, které 

chromatin uzavírají. Z toho vyplývá, že AML1 může fungovat nejen jako aktivátor, 

ale také jako transkripční represor. AML1 hraje v transkripci genů potřebných pro 

proliferaci a diferenciaci normálních hematopoetických buněk ústřední roli, proto 

abnormality tohoto proteinu přispívají různými cestami k leukemogenezi. 

Funkce fúzního proteinu TEL/AML1 

 

Základní hypotéza funkce TEL/AML1 vychází z předpokladu, že tento 

chimérický protein slouží jako aberantní transkripční faktor s represní aktivitou. 

Existují však různé teorie o mechanizmu této represivní funkce TEL/AML1. V této 
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kapitole načrtneme ty základní. První studie vychází ze sledování promotorové 

aktivity genu Cr1 (komplementový receptor 1). Z analýzy vyplývá, že AML1 

zvyšuje jeho aktivitu, přičemž TEL jeho bazální aktivitu reprimuje. Zvýšená aktivita 

promotoru genu Cr1 způsobená proteinem AML1 byla potlačena přítomností 

proteinu TEL, a to v závislosti na koncentraci. Když jsou TEL/AML1 a AML1 

přítomny v buňce současně, protein TEL/AML1 inhibuje transaktivační aktivitu 

proteinu AML1 bez ohledu na to, že TEL/AML1 si zachovává transaktivační 

doménu proteinu AML1(75). Další studie hovoří o tom, že TEL/AML1 

heterodimerizuje s proteinem TEL a zabraňuje tak jeho represní aktivitě(76). 

Druhá teorie vysvětluje dominantně negativní efekt TEL/AML1 přes vazbu na 

jaderné koaktivátory, které izoluje do komplexu lokalizovaného v cytoplazmě. 

Jedním z koaktivátorů je p300, který se váže na transaktivační doménu AML1 a 

jeho izolace tak zabraňuje transkripční aktivitě proteinu AML1(76,77). Další práce 

ukazuje, že následkem sumoylace - posttranslační modifikace – proteiny TEL a 

TEL/AML1 mění svou lokalizaci v rámci buňky a to může také přispívat k procesu 

neoplastické transformace(78). Posledním navrženým mechanizmem je 

„recruitment“ korepresorů (mSin3A, N-CoR) k fúznímu proteinu TEL/AML1 vazbou 

přes vazebná místa umístěná v částech odpovídajících původním proteinům TEL 

a AML1.  N-CoR a SMRT se vážou na protein TEL, mSin3A na oba transkripční 

faktory. Navíc je vazba mSin3A k proteinu TEL/AML1 pevnější než k samotnému 

TEL nebo AML1 proteinu, což naznačuje, že tento korepresor je klíčovým 

stabilizátorem celého komplexu(31,58). Tento korepresorový komplex pak na sebe 

váže HDAC, konkrétně histon deacetylázu – 3 (HDAC-3)(79), která mění 

chromatinový vzorec promotorů cílových genů faktoru AML1. (Viz Obr.2)  
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Etiologie TEL/AML1 pozitivní ALL 

  

Tak jako několik jiných podskupin pediatrických ALL, t(12;21) pozitivní ALL 

je iniciována in utero(80). Studované modely fúzního proteinu TEL/AML1 jsou 

heterogenní. Studie na myších modelech ukazují, že přestože samotná přítomnost 

TEL/AML1 není dostatečná pro vznik leukémie, fúzní gen může mít za následek 

její vznik, pokud jsou přítomny přídatné mutace. Příkladem takového modelu in 

vivo jsou p16/p19-deficientní myši s buňkami kostní dřeně transdukovanými 

retrovirálním vektorem exprimujícím TEL/AML1, které vyvinuly leukémii ve vysoké 

frekvenci ve srovnání s myšmi transplantovanými identickými buňkami bez deficitu 

genů p16/p19(81). U modelu TEL/AML1 popsaného Fisherem a kol. nebyl 

navzdory akumulaci jak multipotentních tak B-buněčných progenitorů pozorován 

vznik leukémie v průběhu období jednoho roku(82). Další práce ukazují, že 

TEL/AML1 dramaticky mění diferenciaci hematopoetických progenitorů in vitro, 

preferenčně vývoj B lymfocytů zvýšením samoobnovovací schopnosti B 

prekurzorů a založením trvalé pre–B buněčné linie závislé na růstovém 

faktoru(83). V myším modelu Tsuzukiho a kol. s kmenovými buňkami 

transdukovanými genem TEL/AML1 exprese TEL/AML1 inhibovala diferenciaci B 
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buněk, což vedlo ke kumulaci časných B-buněčných progenitorů. To by mohlo 

nasvědčovat potenciálnímu mechanizmu prodlouženého preleukemického stavu, 

který často předchází ALL(84). Ani v tranzientním myším modelu, kdy myši 

v lymfoidních buňkách exprimovaly protein TEL/AML1, nedošlo k žádné maligní 

hematologické poruše ani žádné histopatologické nebo imunofenotypické 

změně(85). V souladu  s těmito pozorováními se zdá, že pro plnohodnotnou 

maligní transformaci je zapotřebí přídatné události(86-89). Vznik vlastní leukémie 

pak vyvolá až druhý (postnatální) zásah, analogicky s tzv. dvouzásahovou teorií 

popsanou Knudsonem(90). Delece druhé alely genu TEL přítomná u 70% 

pacientů je považována za takový možný druhý zásah v leukemogenezi 

TEL/AML1 pozitivní ALL(26,91). Jedním z důležitých objevů posledního desetiletí 

je nález buněk (pre)leukemického klonu ve vzorcích pupečníkové krve některých 

dětí s AL, dokládající in utero původ leukémií. Jiné práce potvrdily původ 

preleukemického klonu z Guthrieho kartiček - kapek zaschlé novorozenecké krve - 

pomocí detekce charakteristických fúzních genů(87,92). Dále Taub a kol. 

prezentovali, že u 70% případů hyperdiploidní leukémie byla pomocí detekce 

leukemo - specifického genu pro těžký imunoglobulinový řetězec prokázána 

přítomnost preleukemických buněk  již v pupečníkové krvi pacientů(93). Fúzní gen 

TEL/AML1 byl detekován u 1%  všech vyšetřených pupečníkových krví zdravých 

novorozenců, což je 100 násobně vyšší frekvence než je incidence onemocnění. 

To se shoduje s tzv.infekční teorií vzniku dětské ALL popsanou Greavesem a kol., 

která poukazuje na velké rozdíly v incidenci onemocnění v industriální a méně 

industriální části světa(94,95). Tato teorie hovoří o tom, že dětská ALL vzniká 

důsledkem nedostatečného vystavení antigenním podnětům a selháním modulace 

imunitního systému v kojeneckém a časném batolícím věku. Efektivní přechod 

z Th2 odpovědi při narození na pozdější Th1 odpověď buněčné imunity může být 

kritický pro interferonem  zprostředkovanou eliminaci aberantních klonů a/nebo 

jejich eliminaci pomocí přirozených zabíječů – NK buněk. Zajímavým se zdá být 

pozorování, že některé leukémie (např. TEL/AML1) zvýšeně exprimují 

kostimulační molekuly a tak umožňují být lépe rozeznané NK buňkami a/nebo 

cytotoxickými T lymfocyty(96). 
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Prognóza TEL/AML1 pozitivní ALL 

 

Dlouhodobé přežití dětí s ALL stouplo v průběhu 40 let z nulové šance na 

přežití počátkem 60. let 20.století na 80% počátkem 21.století. V České republice 

EFS (přežití bez události; event free survival) dětí s ALL po léčbě protokolem BFM 

95 bylo 72,9% (OS (celkové přežití; overall survival) 80,2%). Po léčebném 

protokolu ALL IC-BFM 2002 po dobu sledování 3 let je EFS 81% pro dívky a 80% 

pro chlapce. Vývoj úspěšné terapie slouží jako příklad pro rozvoj léčebné strategie 

zhoubných nádorů všech typů. Laboratorní výzkum zásadně  prohloubil naše 

znalosti o biologii buňky. Úspěchy v léčbě byly dosaženy především intenzifikací 

chemoterapeutické léčby a stratifikací pacientů do skupin standardního, středního 

a vysokého rizika selhání terapie. Toto dělení probíhá na základě určení počtu 

leukocytů při diagnóze, věku pacientů, odpovědi na prednison a identifikací 

genotypických změn leukemických buněk pacientů. Do skupiny s vysokým rizikem 

jsou zařazováni například pacienti s Ph chromosomem (BCR/ABL). Pacienti 

s dobrou prognózou, jako jsou ti s hyperdiploidním obsahem DNA v leukemických 

buňkách, jsou stratifikováni do skupiny standardního rizika. Fúzní gen TEL/AML1 

je považován za dobrý prognostický znak(24). Existuje však kontroverze mezi 

tímto tvrzením a vysokým počtem pozdních relapsů u této skupiny pacientů 

léčených podle protokolu BFM. Na rozdíl od těchto výsledků, studie Dana Farber 

Cancer Institute dobrou prognózu pacientů s TEL/AML1 chimérickým genem 

potvrzují(25). Existují dvě vysvětlení, jedno vychází ze studií Guthrieho kartiček a 

tzv. lag periody, která předchází klinickou manifestaci. Tato teorie předpokládá, že 

pozdní relapsy jsou vlastně jiné leukémie. Potvrzuje to studie, která srovnávala 

delece druhé alely TEL u diagnózy a pozdního relapsu. Tyto delece byly rozdílné, 

u relapsu byla delece o něco kratší, co nasvědčuje tomu, že se jednalo o nový 

leukemický klon, pravděpodobně pocházející z perzistujícího aberantního fetálního 

preleukemického klonu. Jednalo se tedy o novou leukémii(97). Druhým možným 

vysvětlením je, že TEL/AML1 pozitivní pacienti byli v protokolu BFM stratifikováni 

do skupiny s méně intenzivní léčbou ve srovnání s protokolem DFCI 95-01(Dana-

Farber Consortium Protocol) a proto se během iniciální chemoterapie nepodařilo 

eradikovat všechny preleukemické buňky(25). Na základě sledování citlivosti 
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pacientů s ALL na jednotlivá cytostatika používaná běžně v terapii byla u pacientů 

s fúzním genem TEL/AML1 popsána vyšší citlivost právě na L-Asp(98), což by 

vzhledem k jejímu velmi rozdílnému dávkování v různých protokolech mohlo být 

dalším podkladem pro vysvětlení lepších výsledků u této skupiny. 

Vývoj terapie pacientů s AL 

 

V pozdních 80. letech 20. století došlo k obrovskému posunu v pohledu na 

terapii AL. Molekulární a genetický přístup odhalil naprosto nové signální dráhy, 

které regulují buněčné aktivity jako je proliferace a přežívání. Mnoho z těchto drah 

je v nádorových buňkách pozměněných. Vědci se soustředili na možnou opravu 

těchto molekulárních defektů a to vedlo ke vzniku tzv. cílené terapie. Nové cíle 

zahrnují růstové faktory, signální molekuly, proteiny buněčného cyklu a modulátory 

apoptózy. Inovace v technologiích zvýšily úspěšnost v hledání inhibitorů pro 

specifické cíle. Kombinační chemie poskytla tisíce unikátních struktur pro in vitro 

skrínink inhibitorů. Molekuly vybrané pomocí „high-throughput“ skríningu mohou 

být dále optimalizovány pro další vlastnosti. Charakteristikou slibných 

protinádorových látek je metabolická stabilita s dlouhým poločasem rozpadu 

v modelových systémech a také u lidí. Za druhé je potřebná dostatečná absorpce 

po orálním podání. A v první řadě je důležitá nízká toxicita v biologicky  účinných 

dávkách.  

Koncem 90. let minulého století byl stejnou cestou vyvinut tyrozín-kinázový 

inhibitor STI571 dnes známý jako imatinib mesylát, od registrace v roce 2001        

s komerčním názvem Glivec (v USA Gleevec). Tato látka se váže na aktivní místo 

kinázy ABL (rovněž c-kit a PDGFR) a kompetitivně tak snižuje její aktivitu. Zatímco 

inhibice funkce normální kinázy ABL může být v buňce nahrazena alternativními 

buněčnými drahami, inhibice BCR/ABL v leukemických blastech vede k zástavě 

proliferace maligního klonu. Tato cílená terapie je dnes využívána zejména u 

CML, ale účinku imatinib mesylátu se využívá i v léčbě akutních leukémií.             

V současné době je ve stádiu vývoje několik dalších tyrozín-kinázových inhibitorů, 

které by měly mít vyšší účinnost a případně účinkovat i na imatinib-rezistentní 

klony BCR/ABL pozitivních buněk, pro které jsou charakteristické zejména bodové 

mutace v kinázové části fúzního genu(6). 
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V této práci jsme se z hlediska léčby zabývali dvěma látkami, jedna je už 

dlouhou dobu používána v léčbě dětských pacientů s ALL a další nová potenciální 

skupina látek charakteristická svým specifickým účinkem patří do skupiny cílených 

terapeutik. 

L-Asparagináza 

 

V roce 1953 Kidd a kol. pozorovali, že u některých lymfomů myši a potkana 

došlo k supresi proliferace nádorových buněk po kultivaci se sérem morčete. 

V roce 1961 byla popsána L-Asp jako inhibiční faktor v séru a toto pozorování bylo 

potvrzeno několika laboratořemi. V roce 1964 Mashurn a Wriston izolovali L-Asp 

z E.coli. V roce 1967 Oettgen a kol. popsal potenciální účinek L-Asp proti 

leukémiím a lymfomům u člověka(99). In vitro studie na vzorcích pacientů 

s TEL/AML1 pozitivní a negativní ALL ukázaly, že jediný signifikantní rozdíl 

v senzitivitě na různá cytostatika je u L-Asp(98). Buňky TEL/AML1 pozitivních 

leukémií jsou výrazně citlivější na toto cytostatikum. Popsaným mechanizmem 

účinku L-Asp je schopnost depletovat asparagin a glutamin z extracelulárního 

prostředí. Normální neleukemické buňky jsou rezistentní na účinek L-Asp, protože 

si asparagin syntetizují samy a nejsou závislé na jeho extracelulárním přísunu. 

Leukemické buňky využívají extracelulární asparagin pro proteosyntézu a jeho 

nedostatek se projevuje zástavou syntézy a proliferace buněk a přechodem do 

apoptózy. Asparagin a glutamin byly u lymfoidních buněk označeny za esenciální, 

protože při nadměrné proliferaci glutamin nahrazuje glukózu a stává se jediným 

zdrojem energie(100). Nedostatek asparaginu a glutaminu blokuje buňky 

v průchodu buněčným cyklem. Buňky jsou zastaveny v G1/G0 fázi a procházejí do 

apoptózy(101). Zároveň u nich dochází ke zvýšené expresi genu pro asparagin 

syntetázu (AsnS). Mechanizmus účinku L-Asp v terapii byl tradičně vysvětlován 

nízkou aktivitou AsnS v leukemických buňkách(102). Zvýšení exprese AsnS bylo 

pozorováno v leukemických buňkách s uměle vyvolanou rezistencí na L-Asp(103). 

AsnS v buňce katalyzuje syntézu asparaginu a glutamátu z aspartátu a glutaminu 

v přítomnosti ATP. AsnS patří do třídy II glutamin amidotransferázové nadrodiny. 

Glutamin-utilizační doména leží na N konci přičemž C-konec zahrnuje aktivní část 

enzymu účastnící se aktivace aspartátu. Sekvence AsnS je vysoce konzervovaná 
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v rámci druhů(104). Gong a kol. identifikovali AsnS  jako gen, který je schopný 

odstranit blok v G1 fázi buněčného cyklu v teplotně-citlivé mutantní buněčné 

linii(105). Dalším důkazem regulace buněčného cyklu závislé na AsnS je studie, 

kdy byl ke klidovým tyroidním buňkám přidán tyroidní stimulační hormon, který 

podpořil buňky v přechodu do S fáze a došlo zároveň ke zvýšení hladiny AsnS 

mRNA(106). 

Gong a kol. dokumentovali indukci hladiny mRNA AsnS  jako odpověď na 

deprivaci asparaginu, leucinu, izoleucinu a glutaminu(107). Později bylo zvýšení 

hladiny mRNA pro AsnS pozorováno jako odpověď na deprivaci všech 

aminokyselin společně a také samostatně(108). Na druhé straně zvýšení hladiny 

mRNA pro AsnS může být odstraněno přidáním jediné aminokyseliny do „amino 

acid-free“ média. Tento zdánlivý paradox bude zřejmě objasněn tehdy, až budou 

odhaleny detaily o časných signálních událostech cesty AAR (amino acid 

response). Bylo také popsáno, že stupeň represe se liší podle typu deprivované 

aminokyseliny: glutamin, asparagin, histidin a leucin mají největší efekt, ale 

aspartát, glycin a glutamát jsou nejslabší represoři(108). Shrnuto, výsledky 

naznačují, že kontrola exprese AsnS není závislá na samotném asparaginu. 

Guerrini a kol. dokázali, že regulace AsnS po deprivaci aminokyselinami se 

odehrává na transkripční úrovni(109). Deleční analýzy genu AsnS ukázaly, že po 

deprivaci aminokyselin je pro indukci AsnS potřebný celý fragment -164 do +44. 

Mutační studie detekovala v oblasti -70 až -64 místo AARE (amino acid response 

elementns)  na genu AsnS. Barbosa-Tessman a kol. popsali indukci genu AsnS 

také po deprivaci glukózy přes cestu ERSR (Endoplasmic Reticulum Stress 

Response)(100,110). Ukázali, že aktivace genu AsnS oběma AAR a ERSR 

cestami je zprostředkována stejnými elementy(111).  

V současné době je L-Asp používána ve většině protokolů pro léčbu 

dětských akutních lymfoblastických leukémií a některé studie naznačují její možné 

použití v léčbě dětských akutních myeloidních leukémií(102). Při samostatném 

podání vede ke kompletní remisi u 40-60% všech ALL dětských pacientů(112-

114). V jednotlivých léčebných protokolech pacientů s ALL se dávky a počet 

podání liší, ale výsledky naznačují, že pozitivní výsledky léčby, tzn. EFS, koreluje 

s vyššími dávkami L-Asp. Léčebný protokol DFCI 91-01 prokázal signifikantně 

lepší výsledek léčby dětských pacientů s ALL pravděpodobně díky prodloužené 
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intenzifikaci L-Asp. Konkrétně, pacienti kteří tolerovali 25 a méně týdnů L-Asp měli 

horší výsledky než ti, kteří dostávali L-Asp nejméně 26 týdnů(115). V další studii 

byly srovnávány výsledky dvou protokolů – COALL (německá pracovní skupina) a 

DCOG (Dutch Childhood Oncology Group). COALL používá vyšší kumulativní 

dávku L-Asp. To možná vysvětluje lepší EFS u TEL/AML1 pozitivních pacientů 

léčených COALL (5-leté EFS - 80%) ve srovnání s TEL/AML1 pozitivními pacienty 

léčenými DCOG protokolem (5-leté EFS 73%)(116).  

Přesný mechanizmus nedostatečné aktivity AsnS v leukemických buňkách, 

regulace exprese genu AsnS v leukemických buňkách, možné interakce 

s produkty fúzních genů a mechanizmus vzniku buněk rezistentních na L-Asp 

nejsou v současné době detailně prostudovány. 

Inhibitory deacetyláz histonů 

 
Transkripční regulace je hlavním mechanizmem v zástavě buněčného 

cyklu, diferenciaci a/nebo buněčné smrti buněk in vivo a in vitro. Jedním 

z regulačních mechanizmů zapojených do ovlivnění transkripce je změna              

v terciární struktuře DNA, která ovlivňuje přístup transkripčních faktorů k cílovým 

segmentům DNA.  

V eukaryotickém jádře je DNA sbalena do nukleoproteinového komplexu 

nazývaného chromatin(117). Základní stavební jednotkou chromatinu je 

nukleosom, který obsahuje DNA, histony (2A, 2B, 3 a 4) tvořený oktamer a 

molekuly histonu 1 (H1) sloužící jako linker. Nukleosom obsahuje DNA o délce 

147bp (párů bází), která se obtáčí přibližně 1,7krát okolo těla oktameru. 

Nukleosomy jsou navzájem propojeny linkerovou DNA. H1 interaguje 

s nukleosomem a s linkerovou DNA a podporuje vyšší organizaci a kompaktnost 

chromatinu. Struktura a kompozice chromatinu jsou rozhodující pro procesy 

probíhající na úrovni DNA, například přístupnost pro ATP-závislé chromatin-

remodelující faktory, reparaci DNA, DNA replikaci a homologickou 

rekombinaci(118-121). Chromatin-remodelující faktory jsou zodpovědné za aktivitu 

skládání a rozkládání nukleosomů a také mobilizaci (tzv.sliding) nukleosomů. 

Navíc jsou histony vystaveny široké škále posttranslačních modifikací jako je 

acetylace, metylace, fosforylace, ubiquitinace, jež mění jejich biofyzikální 

vlastnosti a působí jako signál pro specifické interakce regulačních faktorů 
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s chromatinem(122-124). Acetylace (hlavně na H3 a H4) je téměř výlučně spjata s 

transkripčně aktivním stadiem chromatinu. Proto je funkce acetyltransferázy 

histonů (HAT) spojována s aktivací a deacetylázy histonů (HDAC) s represí.   

Deacetylázy histonů jsou charakterizovány svou schopností odstranit 

acetylovou skupinu z lyzinového zbytku lokalizovaného na histonu a na 

transkripčních faktorech jako jsou YY1, PLZF a p53(125,126). Konec histonu 

vystupuje přes DNA na povrch nukleosomu, kde může být enzymaticky 

modifikován a interagovat s jinými proteiny a sousedními nukleosomy.  

Deacetylací histonů na aminokyselinových zbytcích vzniká kladný náboj, tím 

dochází k těsnější vazbě mezi nukleosomy a vytváří se nevhodné prostředí pro 

transkripci. Naopak po acetylaci zabezpečované HAT dochází k volnější vazbě 

DNA a histonů a daná oblast se zpřístupní pro transkripční komplex. Acetylace a 

deacetylace chromatinu je fundamentální životní funkcí všech organizmů 

tvořených jadernými buňkami. Enzymy tohoto procesu zabezpečují rovnováhu 

v aktivitě chromatinu, která je důležitá pro normální vývoj buněk. Narušení této 

rovnováhy může vést k malignímu zvratu.   

HDAC se řadí do tří hlavních tříd na základě homologie s kvasinkovými 

proteiny rpd1, hda1 a SIR2(127). HDAC se liší ve vzorci exprese, ve schopnosti 

spojovat se s korepresory a rovněž v molekulární struktuře. Některé HDAC jsou 

schopné heterodimerizace nebo existují v různých komplexech - tvoří například 

větší komplexy s korepresory jako jsou mSin3A, retinoblastomový protein anebo 

N-CoR/SMRT(128,129). HDAC rovněž zprostředkují „silencing“ efekt DNA 

metylace vazbou metyl CpG-vazebných proteinů (MeCP2) a DNA 

metyltransferasy 1 a 3a. HDAC jsou rozhodujícími členy korepresorových 

komplexů vytvářených transkripčními faktory účastnícími se leukemogeneze, jako 

jsou Bcl-6 a MLL a také fúzní geny AML1/ETO, PML/RARA a TEL/AML1(130-

132). Tabulka s přehledem jednotlivých tříd HDAC je převzata z review Melnicka a 

Lichta (2002)(133). 
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Před 25 lety byla objevena schopnost butyrátu sodného reverzibilně 

inhibovat HDAC(134). V současnosti je známo již několik tříd inhibitorů deacetyláz 

histonů (HDACi) s různou chemickou strukturou, účinkem a specifitou(135,136). 

HDACi indukují zástavu růstu, diferenciaci a apoptózu v různém rozsahu. Byly 

derivovány z přírodních i syntetických zdrojů, některé produkty byly vybrány na 

základě skríninku malých molekul s účinkem inhibitorů HDAC(137,138). Až na 

výjimky mohou být rozděleny do skupiny derivátů kyseliny hydroxamové, 

karboxylátů, benzamidů, elektrofilních ketonů a cyklických peptidů. Některé z nich 

mají polární konec, kterým se váží ke kritickému zinkovému iontu v katalytickém 

pouzdře HDAC, zatímco další část těchto látek blokuje kanály vedoucí k aktivní 

části, jak bylo prokázáno krystalografickou metodou u SAHA - suberoylanilidu 

kyseliny hydroxamové(139). Nejčastěji klinicky testované látky z této skupiny byly 

butyráty – jednak díky snadné syntéze a také proto, že byly už léčebně podávány. 

Butyrát sodný je nespecifický a již v malých dávkách značně toxický. Do nové 

generace látek jsou zařazeny SAHA, pyroxamid, depsipeptid a MS-275, které jsou 

méně toxické v dávkách potřebných pro inhibici HDAC. V nedávných studiích byl 

popsán účinek dalšího inhibitoru HDAC, valproové kyseliny (VPA), která se 

používá běžně u pacientů s epilepsií; její účinek u této diagnózy však nesouvisí 

s inhibicí HDAC(140). Publikovaná data ukazují, že VPA je účinnější spíše u 

HDAC I.třídy než u HDAC II.třídy(140). 
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Mohlo by se zdát, že HDAC nejsou vhodným cílem pro terapii, protože 

jejich inhibicí může dojít k nespecifickým zásahům do klíčových buněčných funkcí 

nemaligních buněk. Studie monitorující pomocí expresního profilování procento 

genů ovlivněných v eukaryotickém organismu působením HDACi se výrazně liší, 

udávají se hodnoty >5-20%(141,142). Funkční in vitro analýzy potvrdily, že HDACi 

růst a přežívání normálních buněk neovlivňují. Při studiu indukce apoptózy bylo 

popsáno, že nádorové buňky na rozdíl od buněk normálních po podání HDACi 

nepřežívají. Klíčovou roli pravděpodobně sehrávají reaktivní formy kyslíku (ROS), 

které jsou v normálních buňkách vychytávány thioredoxinem (TXN). Jeho exprese 

je v těchto buňkách po podání HDACi zvýšena. Protože v nádorových buňkách 

není TXN exprimován, ROS se v nich akumulují a dochází ke zvýšení procenta 

buněk podléhajících buněčné smrti(143). Tabulka s přehledem jednotlivých HDACi 

je převzata z review Melnicka a Lichta (2002)(133). 

 

Významným průlomem při studiu HDACi bylo objevení jejich schopnosti 

obejít (v kooperaci s retinoidy) aberantní transkripční represi u akutní 

promyelocytární leukémie (APL) s translokací t(11;17)(132,144). APL sloužila jako 

první modelové onemocnění, na němž má HDAC podíl. Tato forma leukémie je 

charakterizována zástavou myeloidní diferenciace leukemických buněk 

v promyelocytárním stadiu a je způsobena vznikem fúzních proteinů složených z 

části receptoru pro retinovou kyselinu (RAR) a z části některého z dalších 

proteinů: PML (>95% případů) nebo PLZF (~5% případů). Pacienti s APL 

odpovídají na léčbu ligandem RAR, retinovou kyselinou (RA). Na buněčné úrovni 

dochází k re-inicializaci programu diferenciace leukemických buněk, který 
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prochází do finální neutrofilní diferenciace a pak do fyziologické buněčné 

smrti(145). RAR je transkripční faktor, který v nepřítomnosti RA asociuje 

s komplexem obsahujícím HDAC a to vede k umlčení RA-cílových genů. 

Koncentrace RA v buňkách uvolňuje HDAC-komplexy a umožní navázat na cílové 

geny HAT. V případě APL udržují fúzní proteiny vazbu HDAC-komplexů na RA-

cílové geny, přičemž fyziologické koncentrace RA nejsou schopny tuto vazbu 

odstranit. Vyšší, terapeutické dávky RA disociují HDAC z RAR, fúzní proteiny jsou 

degradovány a dochází k reaktivaci transkripce RA cílových genů. PLZF/RAR 

neodpovídá na léčbu RA, ale v kombinaci s HDACi dochází i u tohoto 

chimérického proteinu k efektivní reaktivaci RA-cílových genů a k buněčné 

odpovědi(146). 

Fúzní proteiny přítomné u jiných typů leukémií mají také schopnost vytvářet 

komplexy s HDAC. Příkladem je AML1/ETO u AML-M2, který se váže na cílové 

geny transkripčního faktoru AML1 a předpokládá se, že mění jejich acetylační 

vzorec. Tato translokace je tvořena všemi čtyřmi doménami původního proteinu 

ETO a DNA-vazebnou doménou transkripčního faktoru AML1. Fúzní partner ETO 

je schopen na sebe vázat korepresorové proteiny N-CoR, mSin3A a HDAC-1 a –

3(147). Možným mechanizmem funkce AML1/ETO v leukemických buňkách je 

tedy zástava transkripce genů a blok v diferenciaci myeloidních buněk způsobený 

právě přítomností tohoto represorového komplexu(148). Podobný mechanizmus je 

hypoteticky předpokládán také u aberantního transkripčního faktoru TEL/AML1, 

neboť TEL má vazebná místa pro N-CoR/SMRT a mSin3A a ty jsou schopny 

vázat HDAC-3(131). 

Výsledky prvních klinických studií použití HDACi u hematologických i 

nehematologických malignit ve fázi I/II testování byly publikovány 

nedávno(135,149). Výsledky těchto studií jsou velmi nadějné a potvrzují nízkou 

toxicitu HDACi v porovnání s momentálně používanými protinádorovými léky.   
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Cíle dizertační práce 

 

Dizertační práce se zabývá různými pohledy a přístupy k léčbě genotypicky 

definované podskupiny ALL - TEL/AML1 pozitivní ALL. V první části jsme sledovali 

mechanizmus účinku běžně používaného cytostatika - L-Asp - který se zdá být 

vzhledem ke zvýšené účinnosti u této skupiny pacientů odlišný. V další části jsme 

testovali účinek nových látek potenciálně využitelných v terapii – inhibitorů 

deacetyláz histonů.  

Část I 

Vycházeli jsme z prokázaného vztahu mezi přítomností hybridního genu 

TEL/AML1 v leukemických lymfoidních buňkách a vyšší citlivostí na L-Asp, která 

byla dokázána pomocí MTT cytotoxického testu. Předpoklad byl, že gen 

TEL/AML1 se podílí na negativní regulaci exprese funkčního antagonisty L-Asp, 

genu pro AsnS. Dále jsme předpokládali, že mechanizmus rezistence na L-Asp, 

která může souviset s relapsem TEL/AML1 pozitivní leukémie u části pacientů, 

souvisí se zvýšenou expresí nebo změnou její regulace u genu pro AsnS. 

Cílem této studie bylo přispět k objasnění mechanizmu regulace exprese 

genu pro AsnS a jeho vztahu k hybridnímu genu TEL/AML1.  

Projekt pro splnění cíle zahrnoval následující body: 

 Sledování rozdílu exprese AsnS mezi blasty akutních leukémií a 

zdravými leukocyty 

 Sledování změn regulace exprese AsnS u buněk akutních leukémií 

s genotypem souvisejícím s vyšší citlivostí na L-Asp a u buněk s nižší citlivostí 

 Sledování dynamiky indukované exprese AsnS po podání L-Asp u 

TEL/AML1 pozitivních vs TEL/AML1 negativních leukemických a normálních 

buněk 

 Sledování vlivu deprivace aminokyselin (asparagin, glutamin) na růst 

jednotlivých typů buněk a na expresi AsnS (v normálních, leukemických, 

TEL/AML1 pozitivních buňkách) 

 Studium změny regulace exprese AsnS u buněk s in vitro vyvolanou 

rezistencí na L-Asp  
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 Hlubší studium dráhy zodpovědné za syntézu asparaginu a 

glutaminu v buňkách meta-analýzou dat expresního profilování dětských pacientů 

s ALL 

Část II 

I když leukémie s t(12;21) tvoří 20 – 25% všech dětských ALL, biologický 

mechanizmus transformace lymfoblastů onkogenem TEL/AML1 není zatím ještě 

zcela objasněn. Tyto leukémie představují skupinu s dobrou prognózou, což je 

důvodem relativně malého zájmu na dalším zlepšovaní již tak dobrých výsledků 

terapie. Avšak v současnosti se ukazuje, že i v této skupině leukémií dochází 

k relapsům, a to zejména pozdním. Tyto relapsy pak při dostatečně dlouhé době 

sledování výsledky léčby zhoršují. Je tedy třeba dále zlepšovat léčbu i těchto 

leukémií novými přístupy. 

Předpokládaným cílem této práce byla terapie pomocí VPA, která má 

vlastnosti inhibitoru deacetyláz histonů a jejíž účinek by měl vést k potlačení 

represivního vlivu proteinů TEL/AML1 na expresi cílových genů. Předpokládali 

jsme také zvrácení patologického diferenciačního bloku způsobeného přítomností 

proteinu TEL/AML1. Tímto přístupem jsme chtěli ověřit možný mechanizmus 

funkce aberantního transkripčního faktoru TEL/AML1 a jeho dominantně negativní 

účinek. Vlastní komplexní analýzou dat expresního profilování jsme identifikovali 

cílové geny (TEL/)AML1 u lymfoidních buněk, protože tímto přístupem bychom 

mohli odhalit úlohu AML1 v lymfopoéze. 

Cíle jsme rozdělili do těchto bodů: 

 Ověření efektu HDACi na TEL/AML1 pozitivní buňky sledováním 

změn exprese diferenciačních znaků B buněk pomocí průtokové cytometrie a 

kvantitativní PCR v porovnání s jinými podtypy leukémií (BCR/ABL; 

TEL/PDGFRB) a kontrolními zralými lymfocyty 

 Analýza buněčného cyklu po ovlivnění buněk inhibitory deacetyláz 

histonů 

 Přímý důkaz regulace genu pro granzym B (nesoucího vazebné 

místo pro transkripční faktor AML1) fúzním proteinem TEL/AML1  

 Identifikace cílových genů transkripčního faktoru TEL/AML1 využitím 

expresního profilování 
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Metody I 

 

Pacienti 

Byly použity výhradně vzorky kostní dřeně dětských pacientů s ALL. 

Celkový počet TEL/AML1 pozitivních pacientů ve věku 2-6 let byl 20. Ve stejném 

věkovém rozmezí byly vybrány další 23 vzorky pacientů s BCP-ALL bez fúzních 

genů TEL/AML1, BCR/ABL a MLL/AF4.  Na analýzu rizika relapsu bylo sledováno 

dalších 10 TEL/AML1 pozitivních a 17 TEL/AML1 negativních pacientů s 

následným relapsem. Jako kontrola byla použita periferní krev (PB, n=30) 

zdravých dobrovolníků a neleukemické kostní dřeně (n=2). Podrobněji je metodika 

shrnuta v článku v časopisu Leukemia 2004;18(3):434-41 (viz příloha 1).  

 

Buněčné linie 

Buněčná linie REH (TEL/AML1 pozitivní buňky, B- prekurzorová leukemická 

buněčná linie s translokací (12;21)) byla získána od R. Pieterse (Erasmus Medical 

Center Rotterdam), Nalm-6 (TEL/AML1 negativní buňky, B-prekurzorová 

leukemická buněčná linie s TEL/PDGFRB) byla zakoupena z DSMZ – German 

Collection of Microorganisms and Cell Celtures, Braunschweig, Německo. 

Každých 24h jsme značili buňky trypanovou modří pro detekci viability, analyzovali 

buněčný cyklus pomocí průtokové cytometrie a zamražovali pelety buněk na 

extrakci RNA. Při sledování dynamiky růstu a genové exprese AsnS byly buňky 

inkubovány s L-Asp (Kidrolase, Rhone-Poulenc Bellon, Francie) v koncentraci 0,4 

anebo 4U/ml. Všechny experimenty byly dělány v triplikátech. Podrobněji je 

metodika shrnuta v článku v časopisu Leukemia 2004;18(3):434-41 (viz příloha 1).  

 

Izolace buněk 

Mononukleární buňky kostní dřeně a/nebo periferní krve byly izolovány 

pomocí denzitocentrifugace s Ficoll-Paque (hustota 1,077g/ml, Pharmacia, 

Uppsala, Švédsko) a uskladněny v -80°C na extrakci RNA. 

 

Izolace RNA a přepis do cDNA 

Celková RNA byla extrahována ze standardní koncentrace 

mononukleárních buněk izolovaných z pacientských vzorků nebo buněčných linií 
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podle modifikované metody Chomczynského a Sacchi(150). Celková RNA byla 

rozpuštěna v odpovídajícím objemu podle výchozího množství buněk a 

konvertována na cDNA použitím MoMLV reverzní transkriptázy (Gibco BRL, 

Carlsbad, TX, USA) podle návodu výrobce. 

   

qRT-PCR 

Kvantitativní reverzně-transkriptázová polymerázová řetězová reakce(qRT-

PCR) v reálním čase byla prováděna na přístroji  LightCyclerTM (Roche Diagnostic 

GmbH, Mannheim, Německo). Pro kvantifikaci jednotlivých genů jsme použili 

oligonukleotidové hybridizační sondy nebo fluorescenční DNA-vážící barvivo 

SYBRGreen. Normalizovaná exprese AsnS a glutamát dehydrogenázy (GDH) 

(AsnSN a GDHN) byla vypočtena jako poměr mezi hladinami exprese AsnS resp. 

GDH a  β-2-mikroglobulinu (β2m) získanými qRT-PCR.  

Složení reakčního pufru, sekvence primerů a sond a teplotní podmínky jsou 

podrobně shrnuty v článku v časopisu Leukemia 2004;18(3):434-41 (viz příloha 1).  

 

Průtoková cytometrie 

Analýza buněčného cyklu byla prováděna z buněčné suspenze pomocí 

průtokové cytometrie. Vyhodnocování a princip metody je podrobněji shrnutý 

v článku v časopisu Leukemia 2004;18(3):434-41 (viz příloha 1).  

 

Statistická analýza 

Mann-Whitney nepárový neparametrický test byl použit při analýze hladin 

AsnSN u pacientských a kontrolních vzorků. Celková distribuce AsnSN hladiny byla 

testována pomocí metody Kruskal-Wallise. Analýza přežití byla provedena Kaplan-

Meierovým testem. 

 
REH linie rezistentní na L-Asp 

Pro vytvoření modelu buněčné linie s vysokou rezistencí na L-Asp bylo 

potřebné selektovat subpopulaci REH buněk inkubací parentální REH buněčné 

linie při koncentraci L-Asp LC50, kterou jsme stanovili pomocí MTT cytotoxického 

testu. Buňky byly pěstované v RPMI 1640 s L–Asp až do dosažení 

exponenciálního růstu.  Pak byly buňky přeneseny do čerstvého média bez L-Asp 
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a kultivovány další týden. Pak byly provedeny experimenty analyzující dynamiku 

exprese AsnS.  

 

Statistická analýza dat expresního profilování 

V původních datech expresního profilování pacientů s ALL jsme selektivně 

hledali geny účastnící se syntézy asparaginu a glutaminu. Na základě této 

reanalýzy byl vybrán gen pro GDH. Rozdíl v expresních datech genu pro GDH 

detekovaný pomocí tří různých sad sond (31690-at, 31691-g-at, 37341-at) 

u TEL/AML1 pozitivních a TEL/AML1 negativních pacientů byl vypočten pomocí 

Mann-Whitneyho nepárového neparametrického testu. Při analýze výsledků 

kvantitativní detekce normalizované exprese genu u sledovaných pacientů byl 

použit tentýž test. 

 

Výsledky I 

Porovnání exprese genu pro AsnS v TEL/AML1 pozitivních vs TEL/AML1 

negativních leukemických buňkách a ve vzorcích zdravých jedinců 

Pro sledování exprese genů AsnS a TEL/AML1 jsme navrhli systémy pro 

kvantifikaci mRNA pomocí kvantitativní PCR v reálném čase, qRT-PCR. Jako 

referenční gen („house-keeping“) pro eliminaci chyb způsobených nestejným 

počtem buněk a rozdíly v isolaci mRNA sloužil gen pro -2-mikroglobulin (2M), 

který vykazuje v hematopoetických buňkách stabilní expresi. V první části studie 

jsme se zabývali expresí genu AsnS při diagnóze u dětí s akutní leukémií (n=66) 

v porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob (n=20) a porovnáním jednotlivých 

subtypů akutní lymfoblastické a akutní myeloidní leukémie při diagnóze. Sledovali 

jsme rozdíl exprese AsnS ve vzorcích pacientů TEL/AML1 pozitivních a pacientů s 

B-prekurzorovou leukémií bez fúzních genů TEL/AML1, BCR/ABL, 

MLL/AF4(n=23). Všichni pacienti byli diagnostikováni mezi 2.-6. rokem života. 

TEL/AML1 pozitivní pacienti měli signifikantně vyšší AsnSN (normalizovaná 

exprese; medián=0,823) v porovnáním s TEL/AML1 negativními pacienty 

(medián=0,416; p=0,008). Obě tyto skupiny mají v porovnání s buňkami periferní 

krve zdravých jedinců (medián=0,087) výrazně vyšší expresi AsnS (p<0,0001). 

Celková distribuce AsnSN nebyla náhodná (p<0,0001). Analyzovali jsme také 
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expresi AsnS v blastech pacientů s AML FAB M1 a M2 (n=10), pacientů s AML 

FAB M4 (n=9) a pacientů s AML FAB M5 (n=7). Na rozdíl od pacientů s ALL, u 

pacientů s AML FAB M5 (medián=0,215), kteří mají zvýšenou citlivost na podání 

L-Asp, byla prokázaná nižší hladina exprese AsnS v porovnaní s ostatními 

subtypy (medián=0,503; p=0,04). (Viz Obr.3) 

                      

Obrázek č.3 Srovnání exprese genu pro AsnS mezi TEL/AML1 pozitivními a 

ostatními ALL, podskupinami AML a zdravými jedinci  

Hladina exprese genu pro AsnS jako prognostický znak  

Přestože TEL/AML1 pozitivní pacienti mají obecně lepší prognózu, i u nich 

se mohou vyskytnout relapsy. My jsme sledovali AsnSN  v diagnostických vzorcích 

pacientů, kteří dlouhodobě přežívali v první kompletní remisi (CR1) 

(medián=0,823), a pacientů, kteří prodělali relaps (medián=0,261). Prokázali jsme 

mezi těmito dvěma skupinami signifikantní rozdíl (p=0,002), který by mohl sloužit 

jako dobrý prognostický znak (viz Obr. 4). U TEL/AML1 negativních pacientů jsme 

tento rozdíl v expresi mezi pacienty v dlouhodobé remisi a s relapsem 

nezaznamenali. Medián doby sledování ve skupině s relapsem byl 33,5 měsíce a 

ve skupině s CR1 62 měsíce.  

            

 

                                      Obrázek č.4  Predikce relapsu  

u TEL/AML1pozitivních pacientů  
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detekcí exprese genu pro Asns            

Porovnání exprese AsnS u diagnostických a relapsových vzorků pacientů s 

ALL 

Při dalším studiu jsme sledovali vztah mezi expresí AsnS a mechanizmem 

vzniku rezistentních buněk, ze kterých se může vyvinout relaps. Na základě 

předchozích prací jsme předpokládali, že vzorky rezistentní na L-Asp budou mít 

zvýšenou hladinu genu pro AsnS. Při testování hypotézy, že relapsový klon u dětí 

s ALL může vycházet z buněk rezistentních na L-Asp, jsme porovnávali expresi 

AsnSN u skupiny dětí s ALL (n=23) při diagnóze onemocnění a při relapsu. 

Sledovali jsme 16 pacientů s B-prekurzorovou leukémií a 7 pacientů s T leukémií. 

Celkově jsme testovali 47 vzorků, přičemž jeden pacient měl 2 relapsy. Výsledky 

hypotézu o rezistenci relapsového klonu na L-Asp nepotvrdily. (Viz Obr.5) 

 

 

Obrázek č.5 Srovnání mezi hladinou exprese AsnSN  u diagnostických a 

relapsových vzorků pacientů s ALL 

TEL/AML1 pozitivní linie rezistentní na L-Asp 

V další části našeho projektu jsme sledovali změny exprese AsnS při 

rezistenci vyvolané in vitro u TEL/AML1 pozitivních buněk. Podařilo se nám 

selektovat klon buněk rezistentních na L-Asp. Vycházeli jsme z buněčné linie 

REH, která byla kontinuálně kultivována v přítomnosti L-Asp po 12 týdnů a růst 

buněk byl monitorován. Rezistence leukemických buněk byla potvrzena 
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cytotoxickým MTT testem založeným na měření absorbance formasanu, který se 

tvoří jenom v živých buňkách. K detekci vlivu L-Asp na expresi fúzního genu 

TEL/AML1 u rezistentních buněk REH jsme opět použili qRT-PCR. REH buňky 

senzitivní k cytostatiku a buňky rezistentní jsme kultivovali s L-Asp v koncentracích 

0,04 U/ml; 0,4 U/ml; 4 U/ml a 40 U/ml po 24 a 48 hodin. TEL/AML1N je 

signifikantně nižší u rezistentní skupiny buněk (medián=0,.296) než u původní 

senzitivní buněčné linie (medián=0,841; p<0,0001) bez závislosti na koncentraci 

cytostatika v médiu. Detekovali jsme zvýšenou expresi AsnSN u rezistentních 

buněk, což potvrzuje už dříve publikované výsledky. (Viz Obr.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.6 Snížená exprese genu TEL/AML1 u buněk rezistentních na L-Asp. 

Po podání L-Asp v jednotlivých koncentracích se hladina exprese TEL/AML1 dále 

nemění 

Dynamika exprese AsnS v krátkodobém experimentu po podání L-Asp 

Pro vyšetření účinku L-Asp na expresi genu pro AsnS jsme v in vitro 

podmínkách sledovali změny exprese genu AsnS u TEL/AML1 pozitivní buněčně 

linie (REH), TEL/AML1 negativní buněčné linie (Nalm-6) a normální 

lymfoblastoidní linie (NC-NC) kultivovaných bez (kontrolní skupina) nebo s L-Asp. 

Experiment byl navržen tak, aby poskytl detailnější pohled na dynamiku exprese 

genu pro AsnS v krátkodobém sledování po podání L-Asp. Bazální a indukovanou 

expresi AsnS jsme detekovali pomocí qRT-PCR v časových intervalech 3, 6, 9, 12 

hodin bez/s L-Asp [4U/ml]. Výsledné hodnoty exprese AsnS byly závislé jen na 

bazální hladině, indukce po podání L-Asp byla shodná u všech linií. Na základě 

těchto výsledků předpokládáme, že neexistuje přímý vztah mezi indukovanou 
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expresí AsnS a zvýšenou citlivostí TEL/AML1 pozitivních buněk na L-Asp. (Viz 

Obr.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.7 Dynamika indukované exprese genu pro AsnSN v různých 

buněčných liniích po podání L-Asp  

In vitro experiment simulující terapeutický protokol ALL-BFM 95 

Dále jsme simulovali terapeutický protokol ALL-BFM 95 (Berlin-Franfurkt-

Münster) na leukemické linii REH (TEL/AML1 pozitivní) a Nalm-6 (TEL/AML1 

negativní). Zajímal nás terapeutický efekt opakovaného podání L-Asp, který jsme 

hodnotili sledováním viability buněk, apoptózy a rozdělení buněk do jednotlivých 

fází buněčného cyklu. Také jsme detekovali změny exprese genu pro AsnS. L-Asp 

je v indukční fázi protokolu BFM podávána každý třetí den. Pěstovali jsme buňky v 

médiu RPMI 1640 s L-Asp v koncentraci 4U/ml, vybrané podle sérové koncentrace 

naměřené ve farmakokinetické studii. Experimentální procedury musely být 

modifikovány, aby bylo možné porovnat navzájem buňky REH a Nalm-6. Nalm-6 

buňky mají kratší čas dělení (36h) a rychlá spotřeba média nedovoluje 

dlouhotrvající kultivaci v neměnném médiu. Aby byl dosažen potřebný přísun živin, 

každé tři dny byly buňky přeneseny do čerstvého média s náležitou koncentracíi L-

Asp. Během první části experimentů (trvající 9 dní), byly buňky vysazeny 

v koncentraci 0.3 x 105 buněk/ml a kultivovány v médiu s L-Asp. Kontrolní buňky 

byly pěstovány v médiu bez L-Asp. Paralelně byly kultivovány buňky 

s jednorázovým podáním (0h) a opakovaným podáním (0, 72, 144h) cytostatika. 

Po 9 dnech bylo 105 buněk přeneseno do čerstvého média RPMI 1640 bez L-Asp 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

K 3 6 9 12

A
s

n
S

N
 

čas (hodiny) 

REH 4U/ml

Nalm-6 4U/ml

NC-NC 4U/ml



 34 

a kultivováno dalších 8 dní. Pak byly buňky sesbírány a pasážovány opět do 

čerstvého média bez L-Asp a pěstovány dalších 11 dní. Každých 24h byla 

sledována viabilita buněk, analyzován buněčný cyklus a připravena peleta buněk 

na izolaci RNA. Růst buněk obou buněčných linií byl vysoce potlačen při 

jednorázovém a také opakovaném podání v porovnání s kontrolními buňkami, 

jejichž počet exponenciálně narůstal. Celkově byla inhibice buněčného růstu 

významnější u buněk REH. U buněk předkultivovaných v médiu s jednorázovým 

podáním L-Asp došlo k obnovení růstu po 19 dnech v médiu bez L-Asp u obou 

buněčných linií. REH buňky kultivované předtím s opakovanou dávkou L-Asp si 

však zachovaly zástavu růstu i po přenesení do média bez L-Asp. U buněk Nalm-6 

nebyl naproti tomu zaznamenán žádný rozdíl v prolongaci inhibice růstu po pasáži 

buněk v médiu bez L-Asp. (Viz Obr. 8)  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8 Přežívání buněk TEL/AML1 pozitivních vs negativních po podání L-

Asp jednorázově anebo opakovaně 

 

Následně jsme analyzovali buněčný cyklus, opět každých 24 hodin. 

Pozorovali jsme signifikantní rozdíl mezi buňkami REH a Nalm-6. Došlo k zástavě 

buněk REH v G1/G0 fázi. Procenta buněk v S a G2/M fázi po jednoduchém 

a opakovaném podání L-Asp jsou prezentována na obr.9. Většina REH buněk byla 

kumulována v G1/G0 fázi: 81-98% při jednorázovém podání, 91-98% při 

opakovaných dávkách. Růst Nalm-6 buněk byl po celou dobu experimentu 

neovlivněn podáním L-Asp. Průměrně, pouze 51-60% buněk při jednorázovém 

podání a 47-57% buněk při opakovaném podání jsme detekovali v G1/G0 fázi. 

Sledovali jsme také vliv  L-Asp na expresi genu pro AsnS. Po 24h inkubaci 

v médiu s L-Asp došlo k významnému zvýšení hladiny exprese genu pro AsnS 

u buněk REH i Nalm-6. Absolutní hladina exprese genu byla závislá na bazální 
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hladině AsnS u jednotlivých buněčných linií. V dalších časových bodech byla 

dynamika AsnSN rozdílná. U buněk Nalm-6 klesala až na hladinu shodnou 

s hladinou exprese u kontrolní skupiny. U buněk REH si exprese AsnS udržela 

téměř shodnou hodnotu po celých 9 dní jejího sledování. (Viz Obr.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.9 Relativní počet buněk ve frakci S+G2/M buněčného cyklu 

detekovaných 8 dní po ovlivnění REH a Nalm-6 buněk L-Asp podána jednou 

anebo opakovaně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10 Normalizovaná exprese genu pro AsnS detekovaná 9 dní po podání 

L-Asp u buněčné linie Nalm-6 a REH 
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Meta-analýza dat expresního profilování – role glutamát dehydrogenázy 

Výše popsané výsledky naznačují, že v účinku L-Asp budou hrát úlohu také 

jiné proteiny přítomné v kaskádě syntézy asparaginu. Při meta-analýze expresních 

dat publikovaných Yeohem a kol. jsme identifikovali gen pro GDH, který byl 

rozdílně exprimován u  TEL/AML1 pozitivních pacientů oproti ostatním pacientům 

s ALL. Tento jev jsme potvrdili pomocí  qRT-PCR. Použili jsme diagnostické 

vzorky 22 TEL/AML1 pozitivních pacientů a 20 TEL/AML1 negativních pacientů, 

jednotlivé hodnoty GDHN porovnali a rozdíl statisticky vyhodnotili. U TEL/AML1 

pozitivních pacientů byla exprese GDHN signifikantně nižší v porovnání s ostatními 

ALL pacienty (p=0,013). Jak známo, GDH nepřímo reguluje tvorbu glutaminu. 

AsnS je v eukaryotických buňkách glutamin-dependentní a proto předpokládáme, 

že změna hladiny exprese genu pro GDH v TEL/AML1 pozitivních buňkách bude 

mít vliv na citlivost buněk na L-Asp. (Viz Obr.11) 

      

             

Obrázek č.11 Srovnání hladiny exprese genu pro GDH mezi TEL/AML1 

pozitivními a negativními pacienty v datech expresního profilování podle Yeoh a 

kol. a výsledků qPCR našich pacientů 
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Metody II 

 

Buněčné linie 

Buněčná linie REH (TEL/AML1 pozitivní buňky, B-prekurzorová leukemická 

buněčná linie s translokací t(12;21)) byla získaná od R.Pieterse (Erasmus Medical 

Center Rotterdam), Nalm-6 (TEL/PDGFRB; B-prekurzorová leukemická buněčná 

linie), byla zakoupená v DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell 

Celtures, Braunschweig, Německo a Nalm-24 (BCR/ABL; B-prekurzorová 

leukemická bunková línia)  byla zakoupená z Fujisaki Cell Center, Hayashibara 

Biochemical Laboratories, Inc., Okayama. Buňky byly kultivovány v 6-jamkových 

destičkách 24 a 48 hodin s VPA o koncentraci 0,5mM a 1,0mM a s TSA o 

koncentraci 120nM a 240nM.  Dávky VPA byly vybrány na základě optimální 

sérové koncentrace u neurologických pacientů (0,35-0,7mM). Podrobněji je 

metodika popsána v rukopisu zaslaném k publikaci (viz příloha 2). 

 

Izolace buněk 

Mononukleární buňky kostní dřeně a/nebo periferní krve byly izolované 

pomocí Ficoll-Paque (hustota 1,077g/ml, Pharmacia, Uppsala, Švédsko) 

denzitocentrifugace a uskladněny v -80°C na RNA extrakci. 

 

Izolace RNA a přepis do cDNA 

Celková RNA byla extrahována ze standardní koncentrace mononukleárů 

izolovaných z pacientských vzorků nebo buněčných linií podle modifikované 

metody Chomczynski a Sacchi(150). Celková RNA byla rozpuštěna 

v odpovídajícím objemu podle výchozího množství buněk a konvertována na 

cDNA použitím MoMLV reverzní transkriptázy (Gibco BRL, Carlsbad, TX, USA) 

podle návodu výrobce. 

 
Průtoková cytometrie 

Změny imunofenotypu buněk ovlivněných HDACi byly detekovány 

kombinací fluorescentních monoklonálnich protilátek. Protilátky byly vybrány tak, 

aby pokryly jednotlivá stádia vývoje B buněk. Vybrané znaky byly měřeny 

multibarevnou kombinací: povrchové antigeny - CD10 FITC / CD20 PE / CD71 

A1633 / DAPI; intracelulární antigeny - iTdT FITC / iIgM PE / CD20 PC5 and 
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iRAG-1 A1633. Pro měření jsme použili průtokový cytometr BD FACSAria (Becton 

Dickinson, San Jose, CA, USA) a data byla analyzována pomocí softwaru FlowJo 

(TreeStar, Ashland, OR, USA) a  CELLQuest (Becton Dickinson, San Jose, CA, 

USA). CycleTESTTM PLUS DNA Reagent Kit (Becton Dickinson; San Jose, CA, 

USA) byl použit pro analýzu DNA. Všechny jednotlivé kultivace a měření byly 

prováděny v nezávislých triplikátech. 

 

Plazmidy 

Plazmid pcDNA3.1-TEL/AML1Myc pro tranzientní TEL/AML1 model a 

pGZMB-luc pro luciferázovou esej  byly poskytnuty A. Fordem (Institute of Cancer 

Research, LRF London). Kontrolní vektor pcDNA3.1-prázdný byl připraven 

restrikcí EcoRI a pGL3-basic a pRL-CMV byly získány od  Promega, Madison, WI, 

USA. 

  

Luciferázová esej 

Luciferázová aktivita byla měřena luminometrem Microlate TLX2 použitím 

Dual-Luciferase® Reporter Assay systému (Promega, Madison, WI, USA). Data 

byla převedena na relativní luciferázovou aktivitu (RLU). V první řadě byl připraven 

tranzientní TEL/AML1 model a dále byly buňky transfekovány konstruktem 

pGZMB-luc, v kterém je před gen pro Luc vložena oblast promotoru granzymu B. 

Pro ověření přímého efektu HDACi na TEL/AML1 byl tento buněčný model 

kultivován s VPA (1mM) a TSA (240nM) a byla měřena změněná luciferázová 

aktivita. Podrobněji je luciferázová esej popsána v rukopisu zaslaném k publikaci 

(viz příloha 2). 

 

qRT-PCR 

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálním čase byla prováděna 

na přístroji LightCyclerTM (Roche Diagnostic GmbH, Mannheim, Německo). Na 

kvantifikaci jednotlivých genů vybraných z analýzy dat expresního profilování jsme 

použili hydrolyzační sondy, pro detekci TdT a RAG-1 genu jsem použili 

fluorescenční DNA-vážící barvivo SYBRGreen. Normalizovaná exprese 

jednotlivých genů byla vypočtena jako jejich poměr k hladinám exprese genu β2m.  
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Složení reakčního pufru, sekvence primerů a sond a teplotní podmínky jsou 

podrobně shrnuty v rukopisu zaslaném k publikaci (viz příloha 2). 

 

Měření genové exprese a analýza 

Pro expresní profilování byly použity tzv. spotted cDNA microarrays 

obsahující 43000 sond, které reprezentují asi 30000 genů (Stanford Functional 

Genomics Facility, Stanford, CA, USA). Označili jsme vzorky RNA a referenční 

RNA rozdílnými fluorescenčními barvičkami (Cy5-dUTP a Cy3-dUTP, Amersham 

Pharmacia Biotech Europe, Freiburg, Germany) a komparativně je hybridizovali na 

array.  

Intenzity fluorescence Cy5 a Cy3 byly měřeny pomocí Genepix 4000 

scanner (Axon Instruments, Foster City, CA, USA) a analyzovány pomocí GenePix 

Pro 4.1 softwaru (Axon Instruments, Foster City, CA, USA). Následná analýza a 

normalizace dat byla provedena na základě předchozích prací (151,152). 

 

Statistická analýza 

Pro analýzu dat vzorků buněčné linie REH ovlivněných HDACi v 

supervizované analýze jsme použili Significance Analysis of Microarrays 

(SAM)(153). Signifikantně rozdílnou expresi genů jsme zjišťovali permutačním 

testem s ohledem na FDR (false discover rate) 5% a „fold change“ >2. 

Rekalkulace dat expresního profilování pacientů s ALL byla prováděna z 

dat publikovaných Fine a kol.(151,152), která jsou přístupná ve Stanford 

Microarray Database (http://genome-www.stanford.edu/microarray) jak již bylo 

dříve popsáno(154). Změny mezi genotypickými podskupinami byly vypočteny z 

dat pacientů s BCP-ALL. V zájmu názorného srovnání prediktivní hodnoty genů 

korelujících s genotypem určeným různými metodami byla stanovena optimální 

hraniční hodnota (cut-off) pro daný gen (gen může být na čipu reprezentován více 

než jedním oligonukleotidem, tzv. probe set) za použití statistického softwaru R 

(http://www.r-project.org). Pro každý „probe set“ byla vypočítána hraniční hodnota 

na základě nejdelší vzdálenosti od diagonály. Na základě této hodnoty byla 

identifikována skupina genů, která nejlépe oddělila dvě srovnávané skupiny 

pacientů(154).  

 

http://genome-www.stanford.edu/microarray
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Výsledky II 

 

Vliv HDACi na proliferaci a apoptózu leukemických buněk 

Studovali jsme průběh buněčného cyklu – proliferační aktivitu a apoptózu 

buněk po podání HDACi. Apoptózu jsme hodnotili jako poměr mezi buňkami 

ovlivněnými a neovlivněnými HDACi. U TEL/AML1 pozitivní buněčné linie REH byl 

podíl mrtvých buněk 8% po podání 1mM VPA a 26% po podání 240nM TSA 

v porovnání s 3,7% a 1,7% v kontrolních lymfocytech (buněčná linie NC-NC). 

Podobně tomu bylo u buněčné linie Nalm-6 (TEL/AML1 negativní) - 17% s VPA a 

41% s TSA. Buňky Nalm-6 redukovaly svoji proliferační aktivitu (S+G2/M) o 19% 

(VPA), 28% (TSA) a REH buňky o 7% (VPA), resp.15% (TSA). Tato analýza 

prokázala, že u TEL/AML1 pozitivní linie po podání TSA buňky přecházejí do 

apoptózy a po podání VPA dochází na rozdíl od TEL/AML1 negativních buněk ke 

kumulaci buněk v G0/G1 fázi buněčného cyklu. U NC-NC buněk jsme na rozdíl od 

ostatních nezaznamenali žádný výrazný posun v buněčném cyklu.   

            ¨ 

Obrázek č. 12 Histogramy zobrazující jednotlivé fázy buněčného cyklu buněk 

REH, Nalm-6 a NC-NC po podání VPA a TSA. Tabulky s procenty buněk              

v jednotlivých frakcích buněčného cyklu 

RE
H 

Nalm-6 

NC-NC 

TSA (nM) 

240 120 C 

14.51 80.29 3.33 

35.94 62 0.77 

30.66 63.92 3.51 

S+G2/M G1/G0 apo 

17.48 74.29 4.91 

31.13 52.13 13.56 

41.29 49.34 5.4 

S+G2/M G1/G0 apo 

RE
H 

Nalm-6 

NC-NC 

VPA (mM) 

2.0 1.
0 

C 

16.18 76.27 5.07 

8 50.24 41.69 

15.55 55.39 28.61 

S+G2/M G1/G0 apo 

14.51 80.29 3.33 

35.94 62 0.77 

30.66 63.92 3.51 

S+G2/M G1/G0 apo 

7.53 77.13 14.42 

16.68 65.17 17.58 

23.63 65.06 10.58 

S+G2/M G1/G0 apo 

8.91 80.98 8.41 

9.45 40.84 49.36 

13.49 70.02 15.44 

S+G2/M G1/G0 apo 
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Detekce diferenciačního posunu 

Pro monitorování diferenciace byly vybrány tři leukemické linie se známými 

fúzními geny: REH (TEL/AML1), Nalm-24 (BCR/ABL) a Nalm-6 (TEL/PDGFRB). 

TEL/AML1 pozitivní buňky přešly po podání HDACi do vyššího vývojového stádia 

na rozdíl od TEL/AML1 negativních leukemických buněk. V prvním kroku byly 

detekovány znaky CD10, CD20 a CD19 ve dvou časových bodech – 24 a 48 hodin 

po podání HDACi (VPA, TSA). Výsledky byly prezentovány jako průměr intenzity 

fluorescence, což umožnilo sledovat posun v diferenciačním vzorci. Původní 

expresní vzorec REH buněk je CD10++/CD20-/CD19+. Po kultivaci s HDACi se 

hyperexprese CD10 (CD10++) snížila na CD10+, CD20 negativita se změnila na 

slabou pozitivitu (CD20dim/+) a hladina CD19 se snížila, ale zůstala pozitivní. 

Původní Nalm-24 buňky exprimují CD10+/CD20+/CD19+. Po kultivaci došlo 

ke snížení exprese všech sledovaných znaků, což je možné vysvětlit přechodem 

buněk do apoptózy. Původní Nalm-6 buňky mají expresní vzorec CD10++/CD20-

/CD19+. Exprese CD10 byla dysregulována v závislosti na dávce a typu HDACi. 

Povrchový antigen CD20 si zachoval iniciální negativitu. Ačkoliv buňky Nalm-24 a 

Nalm-6 neprocházejí diferenciačním posunem, buněčná linie REH exprimuje 

CD10, CD20 ve směru zralejších lymfoidních buněk. Pro důkaz vyzrávání buněk 

REH jsme použili ještě další znaky B buněčné diferenciace, TdT a RAG-1. Po 

podání HDACi došlo u REH ke snížení exprese TdT o více než polovinu, u buněk 

Nalm-24 snížení tak evidentní nebylo. Exprese RAG-1 byla paralelní s TdT. Nižší 

dávky (0,5mM VPA, 120nM TSA) VPA a TSA byly méně efektivní avšak změny si 

zachovaly shodný trend.  

Snížení exprese RAG-1 a TdT bylo potvrzeno také na úrovni mRNA pomocí 

qRT-PCR. Množství transkriptu genu RAG-1 a TdT bylo normalizováno k expresi 

housekeeping genu, ß2-mikroglobulinu. Byla porovnána normalizovaná exprese 

ovlivněných a neovlivněných vzorků. Hladina mRNA genu RAG-1 rapidně poklesla 

(více než 3x) už po 24 hodin z iniciální hladiny 3,30±0,321 na 1,004±0,053 po 

podání VPA (p=0.0002) a 0,197±0,046 po TSA (p<0.0001). Podobně tomu bylo i u 

genu TdT, jehož mRNA po 24 hodin poklesla z iniciální hladiny 1,767±0,178 na 

0,888±0,110 po VPA (p=0,01) a 0,072±0,020 po TSA (p=0,0001) (tabulka č.3). 
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Tabulka č.3 Změny exprese přepočtené k expresi kontrolních neovlivněných 

buněk (Kont.) jednotlivých diferenciačních znaků B-buněk v liniích REH a Nalm-24 

po podání VPA nebo TSA 

Funkční důkaz regulace aberantním transkripčním faktorem TEL/AML1 

Transkripce granzymu B (GZMB) je regulována proteinem AML1(60). 

Abychom prokázali represní aktivitu TEL/AML1, použili jsme luciferázový konstrukt 

se zaklonovanou  promotorovou oblastí GZMB s přítomností AML1 vazebného 

místa. Luciferázová aktivita byla měřena v HeLa buňkách transfekovaných 

pcDNA3.1-TEL/AML1Myc a porovnána s buňkami HeLa transfekovanými 

prázdným vektorem pcDNA3.1. Myší fragment promotoru GZMB (bp –324 až –43) 

obsahuje dvě AML1-vazebné místa (–278 až –273, –219 až –214). V této části 

promotoru existuje mezi myší a člověkem 84% sekvenční homologie. Všechny 

buňky byly transfekovány vektorem pGZMB-luc nebo pGL3-basic pro normalizaci 

luciferázové aktivity. Změna o 3 RLU (relativní luciferázová jednotka) v TEL/AML1 

pozitivních vs kontrolních buňkách (prázdný vektor) naznačuje, že exprese GZMB 

je skutečně negativně regulována proteinem TEL/AML1. 24-hodinová kultivace 

s HDACi tento expresní blok uvolnila. Hodnoty byly propočítány jako RLU 

TEL/AML1 buněk / RLU kontrolních buněk. Poměr luciferázové aktivity 

neovlivněných buněk byl 0,436±0,13 a ovlivněných buněk 0,796±0,07 (VPA) a 

0,789±0,21 (TSA). (Viz Obr.13) 
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Obrázek č.13 Funkční důkaz regulace exprese Granzymu B transkripčním 

faktorem TEL/AML1 a zvrácení tohoto efektu použitím HDACi 

Strategie analýzy expresních dat pro identifikaci cílových genů 

Pro identifikaci cílových genů (TEL/)AML1 v B lymfoidních buňkách jsme 

využili přímý efekt HDACi na TEL/AML1 pozitivní leukemické buňky. Hierarchická 

klastrovací analýza expresních profilů ovlivněných vs neovlivněných buněk REH 

ukázala, že tři skupiny vzorků (VPA-ovlivněné, TSA-ovlivněné a neovlivněné) jsou 

dobře oddělitelné. Zajímavé je, že VPA-ovlivněné buňky jsou klastrovány blíže ke 

kontrolním buňkám než TSA-ovlivněná skupina. Možné vysvětlení je, že VPA je 

méně toxické a více specifické, jak už jsme zmiňovali výše. V prvním kroku jsme 

identifikovali geny, které jsou odlišně exprimovány u TEL/AML1 pozitivních 

leukémií v porovnání s ostatními podtypy. Vypočítali jsme tzv. cut-off exprese 

všech genů, který spolehlivě oddělí TEL/AML1 pozitivní diagnostické leukemické 

vzorky od ostatních genotypicky definovaných podskupin ALL (BCR/ABL a 

MLL/F4). Na základě těchto propočtů jsme vybrali geny, které nás zajímaly, a to 

geny, které byly u TEL/AML1 pozitivních pacientů „downregulovány“. V dalším 

kroku jsme definovali tzv. „closeness“ („blízkost“) analyzovaných genů. „Bližší“ 

geny měli podobnou expresi u buněk REH a vzorků TEL/AML1 pozitivních 

pacientů. „Vzdálenější“ geny měli rozdílnou expresi v buňkách REH, resp. 
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vzorcích TEL/AML1 pozitivních pacientů ve srovnání s BCR/ABL a MLL/AF4 

pacienty. Geny, které splnily tato pravidla, byly dále protnuty skupinou genů se 

signifikantně změněnou expresí po podání VPA. Závěrem jsem vybrali 24 genů, 

které jsou zobrazeny v tabulce 4. 

 

Tabulka č.4 txx – cut-off pro jednotlivé geny u TEL/AML1 pozitivních pacientů; tyy 

– cut-off pro jednotlivé geny u TEL/AML1 negativních pacientů (BCR/ABL, 

MLL/AF4); "closeness" je shoda genové exprese mezi TEL/AML1 pozitivními 

pacienty a TEL/AML1 pozitivní linií REH (podrobněji v textu); medián C je medián 

exprese genu u neovlivněných TEL/AML1 pozitivních buněk; medián VPA je 

medián exprese genu u ovlivněných TEL/AML1 pozitivních buněk; VPA-C je rozdíl 

mezi expresí genu u ovlivněných a neovlivněných TEL/AML1 pozitivních buněk; 

p(VPA/C) je hodnota změny vyjádřená na základě statistické významnosti 

Expresní profilování vs qRT-PCR 

Změněnou expresi čtyř vybraných genů jsme potvrdili pomocí qRT-PCR, tři 

z nich byli „downregulované“ a jeden „upregulován“ u TEL/AML1 pozitivních 

leukémií. První dva, ACK1 (alias TNK2, activated p21cdc42Hs kinase)  a 

PDGFRB (platelet derived growth factor receptor β) byly vybrány z tabulky 24 

genů, které nejlépe splňovaly výše popsaná kritéria. Navíc byla jejich rozdílná 

exprese u TEL/AML1 pozitivních a TEL/AML1 negativních pacientů potvrzena 

srovnáním s ostatními veřejně přístupnými daty expresních profilů publikovanými 
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Yeohem a kol. a Rossovou a kol. zveřejněnými na stránkách 

http://www.stjuderesearch.org/ALL1  

http://www.stjuderesearch.org/ALL3(155,156). 

 Gen JunD (jun D proto-onkogen) byl vybrán z rozsáhlejší skupiny 70 genů 

splňujících kritéria a gen TCF4 (transcription factor 4) byl vybrán jako příklad 

„upregulovaného“ genu u TEL/AML1 pozitivních leukémií – tedy jakoby regulovaný 

opačným mechanizmem. Exprese genů ACK1, JunD a PDGFRB byla u pacientů 

snížena a po podání VPA došlo k nárůstu její hladiny. Gen TCF4 měl expresi 

zvýšenou a po podání VPA došlo k jejímu poklesu. Potvrdili jsme změny hladiny 

exprese pomocí qRT-PCR mezi ovlivněnými a neovlivněnými buňkami: JunD – 

TSA p=0,013, VPA p=0,0008; ACK1 – VPA p=0,07, TSA p=0,5; PDGFRB – TSA 

p< 0,0001, VPA p=0,016; TCF4  – TSA p< 0,0001, VPA p=0,0002 (tabulka č.5). 

 

Tabulka č.5: Potvrzení analýzy expresního profilování pomocí qRT-PCR u čtyř 

vybraných genů 

http://www.stjuderesearch.org/ALL3


 46 

Závěry a diskuse I 

 

Pacienti s ALL s fúzním genem TEL/AML1 mají dobrou prognózu, ale 

relapsy se vyskytují stále u cca 17% dětí. Z mnohých studií vyplývá, že L-Asp 

sehrává v terapii dětské TEL/AML1 pozitivní ALL klíčovou roli. Dosavadní studie 

poukazují na významné rozdíly v úspěšnosti léčby spůsobené odlišnými dávkami 

L-Asp používanými v porovnávaných léčebných protokolech. V tomto projektu 

jsme studovali vztah fúzního genu TEL/AML1 a vyšší citlivosti na L-Asp. Na 

základě pochopení tohoto mechanizmu  předpokládáme, že by bylo možné 

přistoupit k stratifikaci léčebného protokolu podle genotypově definovaných 

skupin, případně k výpočtu dávek L-Asp "na míru" pro jednotlivé pacienty nebo 

podskupiny pacientů.  

Naše výsledky nepotvrdily vztah mezi sníženou aktivitou AsnS a vyšší 

citlivostí na L-Asp. Na základě sledování dynamiky exprese AsnS v různých 

buněčných liniích předpokládáme, že neexistuje přímý vztah mezi indukovanou 

expresí AsnS a zvýšenou citlivostí TEL/AML1 pozitivních buněk na L-Asp. V in 

vitro experimentech, kdy jsme porovnávali účinek L-Asp v TEL/AML1 pozitivních 

buňkách a TEL/AML1 negativních buňkách a simulovali léčebný protokol ALL-

BFM 95, jsme prokázali prodloužený efekt L-Asp při opakovaném podání (celkem 

třikrát, každý 3.den) a to pouze u TEL/AML1 pozitivních buněk. TEL/AML1 

pozitivní buňky byly po celou dobu experimentu zastaveny v G1/G0 fázi 

buněčného cyklu a hladina exprese AsnS byla zvýšena celých 9 dní experimentu. 

Naproti tomu, buňky TEL/AML1 negativní byly schopny přechodu do S fáze 

buněčného cyklu a hladina exprese AsnS se postupně vyrovnala bazálním 

hladinám. 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. Na základě analýzy dat expresního profilování 

předpokládáme, že za citlivost buněk na L-Asp budou zodpovědné i jiné proteiny  

v kaskádě syntézy asparaginu a glutaminu. GDH, u které jsme prokázali 

signifikantně nižší hladinu exprese u TEL/AML1 pozitivních vs TEL/AML1 

negativních pacientů, je protein, který je důležitý pro syntézu glutaminu v buňkách 

a glutamin je zase nepostradatelný pro aktivitu AsnS. GDH je enzymem oxidační 

deaminace, při které se uvolňuje amoniak a následně je využíván glutamin 



 47 

syntetázou. Předpokládáme, že právě nedostatečná funkce GDH (způsobená 

nízkou expresí) vede v konečném důsledku k nedostatečné tvorbě glutaminu 

v buňce a tento nedostatek zvyšuje expresi AsnS. Možnost buněčného 

metabolismu reagovat na omezení zevního přísunu asparaginu a glutaminu po 

podání L-Asp je tak oslabena. Tyto výsledky odhalily efekt regulačních 

mechanizmů buněčného metabolismu asparaginu a glutaminu v leukemických 

buňkách. Potvrdili jsme také experimentálně empirickou zkušenost, která vedla 

k opakovanému podávání L-Asp v léčebných protokolech dětských ALL. 

 

Závěry a diskuse II 

 

Přítomnost fúzního genu TEL/AML1 u pacientů s ALL má zřejmý vliv na 

klinické projevy onemocnění, pokud se týká odpovědi na léčbu a krátkodobou 

prognózu. Z toho předpokládáme, že tento chimerický gen bude sehrávat 

v leukemogenezi pozitivních lymfoidních buněk důležitou úlohu. Z některých studií 

vyplývá jeho role jako dominantně negativního faktoru. Také se předpokládá, že 

v lymfoidních buňkách způsobuje patologický diferenciační blok, jehož následkem 

buňky nedozrávají a jsou schopné neregulované proliferace. Jako 

nejpravděpodobnější mechanizmus funkce TEL/AML1 se jeví vazba s komplexem, 

který obsahuje HDAC a způsobuje tak změnu chromatinového vzorce                    

v promotorové oblasti genů s AML1-vazebným místem. Kultivovali jsme 

leukemické buňky s HDACi (VPA, TSA), které jsou schopné blokovat 

enzymatickou aktivitu HDAC. V první části jsme potvrdili částečný posun               

v diferenciaci TEL/AML1 pozitivních leukemických buněk v porovnání                    

s leukemickými buňkami s odlišným mechanizmem leukemogeneze (BCR/ABL, 

TEL/PDGFBR). Analýzou buněčného cyklu jsme ukázali méně toxický a více 

specifický efekt VPA oproti TSA u TEL/AML1 pozitivních buněk. Pomocí 

luciferázové eseje jsme funkčně prokázali regulaci genu pro granzym B proteinem 

TEL/AML1. Tento represní účinek jsme odstranili využitím HDACi a následně jsme 

tento přístup využili pro identifikaci dalších cílových genů proteinu (TEL/)AML1. 

Komplexní analýzou dat expresního profilování pacientů s ALL a ovlivněných 

(VPA nebo TSA) vs neovlivněných buněk REH jsme vybrali 24 geny, které jsou u 

buněk TEL/AML1 pozitivního fenotypu „downregulované“ a po podání VPA 



 48 

dochází ke zvýšení jejich expresní hladiny. U čtyř vybraných genů z této analýzy 

jsme porovnali data z expresního profilování s kvantifikací exprese pomocí qRT-

PCR. Tyto výsledky potvrdily správnost naší in silico analýzy. Vybrané geny jsou 

důležitou součástí kaskád zodpovědných za buněčnou proliferaci a průchod 

buněčným cyklem a proto předpokládáme také jejich úlohu v leukemogenezi.   

HDAC jsou v současnosti jedním ze slibných cílů ve vývoji cílených léčiv 

pro nádorovou terapii a HDACi první generace již jsou v I/II fázi klinického 

testování(157). Předpokládáme, že HDACi by mohly být potenciálně použity         

u molekulárních relapsů nebo u TEL/AML1 pozitivních pacientů s minimální 

reziduální nemocí v pozdní fázi terapie. Dávky VPA testované v naší studii 

odpovídají sérovým koncentracím u pacientů léčených pro epilepsii. Užívání 

tohoto léku v humánní medicíně předurčuje VPA pro testování u TEL/AML1 

pozitivních pacientů s vysokým rizikem.  
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Seznam použitých zkratek 

 

AARE    amino acid response element 

ACK1    activated p21cdc42Hs kinase 

AL    akutní leukémie 

ALL    akutní lymfoblastická leukémie  

AML     akutní myeloidní leukémie 

APL    akutní promyelocytární leukémie 

ASH    American Society of Hematology 

AsnS    asparagin syntetáza 

BCP-ALL   prekurzorová leukémie B-řady 

B2M beta-2-microglobulin 

BFM    Berlin-Frankfurt-Münster 

CBFα    core binding factor alpha 

CLIP    Childhood Leukaemia Investigation Prague 

CML    chronická myeloidní leukémie 

CR1     first complete remission 

EFS    event-free survival 

ERSR    endoplasmic reticulum stress response 

FAB    French-American-British classification of AML 

GDH    glutamát dehydrogenáza 

GZMB    granzyme B 

HAT    histon acetyltransferáza 

HDAC    histon deacetyláza 

HDACi   inhibitory deacetyláz histonů 

HOX    homeoboxové geny 

L-Asp    L-Asparagináza 

Nalm-6   TEL/PDGFRB pozitivní leukemická linie 

Nalm-24   BCR/ABL pozitivní leukemická linie 

NC-NC   EBV transformované zralé lymfocyty 

OS    overall survival 

PDGFRB   platelet derived growth factor receptor beta 

Ph chromosom  Philadelphský chromosom  
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RA    retinoic acid 

RAG-1   subunit of recombination activating gene 

REH    TEL/AML1 pozitivní leukemická linie 

RLU    relative luciferase unit 

qRT-PCR real-time quantitative reverse transcription-polymerase 

chain reaction 

TCF-4 transcription factor 4 

TdT    terminal deoxynucleotidyl transferase 

TSA    Trichostatin A 

VPA    kyselina valproová 

 

 
 


