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Zkuenosti s diagnostikou
cytochromu P450 ve VFN
Významným problémem souèasné farmakoterapie je vysoká interindividuální variabilita lékové
odpovìdi vedoucí k potenciálním projevùm toxicity nebo naopak k selhání léèby. Nemonost
pøedpovídat reakci na podané léèivo vede èasto k dávkování, které není optimální pro kadého
pacienta. Na farmakoterapii má vliv øada faktoù, ale významným zdrojem variability úèinkù
léèiv jsou genetické faktory organizmu predisponující kadého jedince k pro nìj charakteristické odpovìdi na léèbu. Genetické vlohy modulují jak citlivost organismu k podávaným léèivùm, tak i k schopnosti organizmu léèiva metabolizovat a eliminovat.
Padesát dva let od objevu struktury DNA
poøídila Veobecná fakultní nemocnice
v Praze diagnostickou metodu AmpliChip
pro stanovení geneticky podmínìných
zmìn rychlosti metabolizmu cytochromu
P450 2D6 a 2C19. Tyto dvì metabolické
cesty se podílejí na odbourávání pøiblinì

30 % bìnì pouívaných léèiv. Mezi jejich
substráty (tzn. léèiva odbourávaná tìmito
proteiny) patøí napø. nìkteré beta blokátory, antiarytmika antidepresiva a antipsychotika, analgetika nebo inhibitory protonové pumpy. Seznam léèiv-substrátù je
uveden v tabulce 1.

Tab. 1: Pøehled léèiv, jejich rychlost odbourávání je vyetøována pomocí metody AmpliChip
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Oba dva geny CYP2D6 i CYP2C19
jsou funkènì polymorfní, co znamená, e
u èásti populace nacházíme kompletní deficit pøísluné metabolické cesty (pomalí
metabolizátoøi), u èásti populace nekompletní deficit (støední nebo intermediární
metabolizátoøi) a èást populace má aktivi-

tu enzymu normální nebo oèekávanou
(rychlí metabolizátoøi). U CYP2D6 se jetì
mùeme setkat s tzv. ultrarychlými metabolizátory, lidmi s extrémì vysokou aktivitou enzymu. Pøi podávání obvyklých dávek léèiv dochází u lidí s deficitem metabolických cest a potamo zpomalené eliminaci pøísluných léèiv k jejich kumulaci
a vysokým koncentracím v cílových tkáních, které vedou k projevù toxicity a neádoucích úèinkù. Naopak u lidí s nadmìrnì rychlým metabolizmem léèiv nedochází
k ustavení úèinných koncentrací léèiva
a podávání bìných dávek bývá proto neúèinné.
Diagnostický postup AmpliChip je vychází z detekce 25 polymorfizmù (mutací)
v genu CYP2D6 a dvou v genu CYP2C19
pomocí metodiky zaloené na polymerázové øetìzové reakci (PCR), bìhem ní je namnoen pøísluný úsek DNA s následnou
hybridizací oznaèených fragmentù se specifickými oligonukleotidy - sondami (obrázky 1, 2). Digitální obraz vznikající oskenováním mikroarraí (obr. 3) je poté poèítaèovým programem zpracován a výstupem
je protokol s uvedeným genotypem pacienta.

Obr. 1: Principy analýzy pomocí metody AmpliChip

Obr. 2: Struktura mikroarray èipu

Obr. 3: Digitální podoba naskenované mikroarray

Z literárních dat vyplývá, e asi 60 %
léèiv èasto zpùsobujících neádoucí úèinky je odbouráváno nìjakou polymorfní
enzymatickou cestou. Pøitom dvì tøetiny
z tìchto látek prochází metabolizmem
CYP2D6. Polymorfizmus tohoto enzymu je
tak povaován za velmi významný rizikový faktor pro ne zcela optimální toleranci
léèiva v bìné populaci. Nae dosavadní
zkuenosti jsou v souladu s tìmito zkuenostmi. K vyetøení genù CYP2D6
a CYP2C19 jsou na nae pracovitì odesílány vzorky krve od pacientù, u kterých

Obr. 4: Frekvence výskytu genotypù bez pøítomnosti polymorfizmù (wt) a s pøítomností funèních polymorfizmù v genu
CYP2D6 (v) v souboru pacientù a bìlokých populacích.
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se vyskytují neádoucí úèinky nebo naopak neúèinnost léèiv. Pøiblinì dalí polovinu tvoøí vyetøení provádìná jako preventivní pøed nasazením léèby substráty
jedním z tìchto enzymù s cílem individualizovat poèáteèní dávky léèiv na základì
genetických predispozic. Z prvních 60 pacientù vyetøených metodou AmpliChip
mìlo 75 % pacientù v genu CYP2D6 nìjaký funkèní polymorfizmus nebo mutaci
vedoucí buï k èásteènému nebo kompletnímu deficitu aktivity jaterního enzymu.
V neselektovaných bìloských populacích se vyskytuje asi 50 % jedincù, kteøí
mají v genu CYP2D6 funkèní polymorfizmy (obrázek 4). Navíc výskyt pomalých
metabolizátorù s kompletním deficitem
CYP2D6 byl v souboru pacientù pøiblinì
dvojnásobný ve srovnání s bìnou bìlokou populací. Výskyt genetických variant
vedoucích k fenotypu ultrarychlého metabolizátora nebyl ve srovnávaných souborech odliný, co mùe být zpùsobeno
malou velikostí souborù s ohledem na relativnì nízkou frekvenci výskytu tìchto
polymorfizmù v bìloských populacích
(1-5 %).

Obr. 5: Frekvence výskytu genotypù bez pøítomnosti polymorfizmù (wt) a s pøítomností funèních polymorfizmù v genu
CYP2C19 (v) v souboru pacientù a bìlokých populacích.

Naopak výskyt genetických polymorfizmù v genu CYP2C19 se pøíli neliil mezi
souborem pacientù a bìloskými populacemi, kde bývá asi 25 % jedincù, kteøí mají
v genu funkèní polymorfizmus sniující
aktivitu enyzmové aktivity (pbrázek 5).
I nae dosavadní zkuenosti tedy potvr-

zují literární údaje o významu geneticky
podmínìných deficitù odbourávání léèiv
cytochromem P450 pro snáenlivost
a úèinnost podávaných léèiv.
Pouitá literatura je na vyádání
u autorù.

Význam IVD diagnostiky ve zdravotní péèi
- II. Diagnostické Fórum Roche Diagnostics
Ve dnech 21.-23.èervna 2006 se v Budapeti konalo ji druhé Diagnostické Fórum, které pro pøední odborníky v laboratorní diagnostice poøádala spoleènost
Roche Diagnostics.
Podle slov dr. M. Heuera (Roche Diagnostics), která zaznìla v úvodu fóra,
tvoøí náklady na diagnostické procesy
asi 4 % vech výdajù na zdravotní péèi
ve svìtì. Laboratorní medicína si pøitom
ukrajuje jen 1 % vech vydaných prostøedkù. Dalích 15 % výdajù jde na vrub
lékù a zbývajících 81 % jsou ostatní náklady na zdravotní péèi. Propoèty hovoøí
o 2500 miliardách USD celkových celosvìtových nákladù na zdravotnictví.
Z. Gaciong z FN ve Varavì ve své
pøednáce upozornil na to, jak mùe in
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vitro diagnostika pøispìt k odhalení etiologie náhle vzniklých potíí, i na prognostickou výpovìï kardiálních markerù (troponiny, natriuretické peptidy) pøi
nejèastìjích dùvodech neodkladné hospitalizace: bolest na hrudi, dyspnoe, synkopy a arytmie. Zdùraznil ekonomický
pøínos vèasné a správné diagnostiky zkrácení doby hospitalizace, èasu na diagnózu, sníení zbyteèných pøijetí na JIP
a celkové sníení nemocnièních nákladù.
H. Wenzel (Roche Diagnostics) se vìnoval skuteènému významu in vitro diagnostiky pøi managementu diabetu ve
smyslu její uitné hodnoty pro pacienta,
ale i ekonomickému významu vzhledem
ke komplexním nákladùm na léèení.
V. Palièka z FN Hradec Králové se za-

mìøil na pøínos rychlé identifikace pùvodce sepse pomocí testu SeptiFast, zaloeném na technologii PCR. Kadý den na
svìtì zemøe kolem 1400 lidí na sepsi, celkovì je to a 18 milionù pøípadù za rok.
Èas hraje v rozvoji nemoci kritickou roli,
sepse má rychlý progres. SeptiFast pøináí do diagnostiky sepse nové monosti,
je velmi rychlý a nabízí iroké spektrum
detekce mikroorganismù ve stejném èase.
Vyí cena SeptiFastu je více ne vybalancována klinickými potøebami a celkovými náklady na nemocnièní léèbu.
Y. Dickstein z Izraele ve svém sdìlení
zhodnotil význam self monitoringu v antikoagulaèní léèbì a prokazatelný pøínos CoaguChek XS.

