Souhrn
Úvod
Pacienti s chronickou myeloidní leukemií (CML) jsou standardně léčeni imatinibem
v dávce 400 mg/denně. Navzdory výborné léčebné efektivitě imatinibu 20 – 30 % pacientů je
na tuto léčbu rezistentních. Na rozvoji rezistence se podílí mnoho mechanismů, především na
molekulární úrovni (amplifikace a overexprese BCR/ABL1 genu, bodové mutace). Současně
farmakokinetika imatinibu vykazuje velkou interindividuální variabilitu, která by mohla vést
k selhání léčby.
Cíle
Primárním cílem bylo nalézt nové biologické parametry, které by objasnily případy
nejasného selhání léčby imatinibem. V naší práci jsme analyzovali význam polymorfismů
v sedmi genech, které se účastní metabolismu imatinibu: CYP3A5*3 (rs 776746), CYP3A4*1
(rs 2740574), CYP2C9*3 (rs 1057910), SLCO1 (rs 683369), ABCB1 (rs 1045642, rs
1128503), ABCG2 (rs 2231142) a v genu ABCC2 (rs 717620). Hodnotili jsme jejich význam
k dosažení optimálních léčebných odpovědí a vliv na plazmatickou hladinu imatinibu. Naším
sekundárním cílem bylo prokázat, zda standardně užívaná dávka imatinibu 400 mg vede u
pacientů k dosažení optimální léčebné odpovědi a zda navozuje dostatečnou plazmatickou
hladinu imatinibu.
Metodika a výsledky
Do našeho hodnocení bylo zahrnuto 112 pacientů s CML. Soubor tvoří 53 mužů (47 %)
a 59 žen (53 %) s mediánem věku v době diagnózy 56 let (rozpětí 19 - 84 let). Medián doby
sledování v souboru je 92 měsíců (M) (rozpětí 29 – 230 M). Stanovení plazmatické hladiny
imatinibu bylo provedeno metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie a analýza je
validována na detekční limit 10 ng/ml. Odběr periferní krve u nemocných byl proveden 24+2 hodiny před další dávkou imatinibu. Detekce jednonukleotidových polymorfismů byla
provedena pomocí alelické diskriminační PCR v reálném čase s použitím duálně značených
hydrolyzačích TaqMan sond. Pro detekci byly použity komerční genotypizační eseje a komerční
Master mix, který obsahoval potřebné složky pro PCR reakci. Hodnocení léčebných odpovědí
bylo u nemocných provedeno na základě ELN (European Leukemia Net) kritérií z roku 2013.
Závěry
Neprokázali jsme u žádného z osmi polymorfismů v genech CYP3A5*3, CYP3A4*1,
CYP2C9*3, SLC22A1, ABCB1, ABCG2 či ABCC2 vliv na dosaženou plazmatickou hladinu
imatinibu. Při hodnocení významu na dosažení léčebné odpovědi byl prokázán trend významu
polymorfismu CYP3A5*3 na dosažení CCyR (kompletní cytogenetická odpověď) v 6. měsíci
léčby (p = 0,06), současně genotyp CC oproti ostatním genotypům (TC/TT) vykazoval vyšší
počet optimálních odpovědí (p = 0,06). Současně byl prokázán vliv polymorfismu CYP3A5*3
na dosažení CCyR ve 12. měsíci léčby (p = 0,01). Dále byl prokázán naznačený trend vlivu
ABCG2 polymorfismu na dosažení MMR (velká molekulární odpověď) ve 12. měsíci léčby,
včetně výhody genotypu GG oproti TG/TT (p = 0,06). U polymorfismů v genech CYP2C9*3,
CYP3A4, SLC22A1, ABCB1 nebyl u pacientů prokázán žádný vliv na dosažení optimální
léčebné odpovědi.
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