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Úvod
Interindividuální variabilita farmakokinetick˘ch parametrÛ po podání fluorouracilu byla prokázána v celé fiadû studií, s vari-

abilitou v rozmezí 10-40 %. Farmakokinetické parametry jsou závislé, podobnû jako i u jin˘ch léãiv, na fiadû obecnû znám˘ch

faktorÛ, jako jsou napfi. dávka, cesta podání a dávkov˘ reÏim, váha, tûlesn˘ povrch (BSA), vûk, pohlaví, stav jaterních a renál-

ních funkcí apod. Dal‰í faktor, kter˘ mÛÏe farmakokinetiku fluorouracilu intenzivnû ovlivnit, spadá svou povahou jiÏ mezi fak-

tory farmakogenetické a je jím pfiípadn˘ genetick˘ polymorfismus katabolického enzymu dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD).

Enzym dihydropyrimidindehydrogenáza katalyzuje konverzi 5-FU na jeho metabolit fluoro-5,6-dihydrofluorouracil (DHFU),

a ten je následnû pfiemûnûn na fluoro-beta-ureidopropionát a fluoro-beta-alanin, a to za pomocí enzymÛ dihydropyrimidinázy

a ureidopropionázy.

Dihydropyrimidindehydrogenáza (DHPD) je tak iniciálním a „rate-limiting“ enzymem odpovûdn˘m za katabolismus 5-fluo-

rouracilu, zapojen˘m v tfiístupÀové katabolické dráze uracilu a thyminu vedoucí ke tvorbû beta-alaninu a beta-aminoisomáselné

kyseliny.

V̆ znamná interindividuální variabilita v clearance fluorouracilu, odpovûdi nádoru na léãbu a pfiedev‰ím v pozorované toxi-

citû mÛÏe b˘t dána právû genetick˘mi rozdíly v aktivitû DPD.

Vlastní projekt realizovan˘ v MOÚ
Jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e, vzhledem ke komplexnosti problematiky metabolizace 5-fluorouracilu byl navrÏen protokol kom-

plexního farmakogenetického sledování, kter˘ v sobû zahrnuje jak vy‰etfiení genotypu, tak i stanovení farmakokinetick˘ch para-

metrÛ u pacientÛ, kter˘m byl podáván 5-fluorouracil v rámci léãby jejich nádorového onemocnûní.

Primárním cílem bylo vyhodnotit a pfiípadnû korelovat v˘sledky získané molekulární anal˘zou vybran˘ch mutací DPD, far-

makokinetick˘m monitorováním 5-FU a získan˘mi klinick˘mi daty.

Do projektu byli dle níÏe uveden˘ch vstupních a vyluãujících kritérií zafiazováni pacienti léãení v Masarykovû onkologickém

ústavu, a to po podepsání Informovaného souhlasu schváleného Etickou komisí MOÚ. Hodnotiteln˘ soubor obsahoval data zís-

kaná celkovû od 41 pacientÛ, molekulárnû-genetické vy‰etfiení genu pro DPD pomocí jeho sekvenace pak bylo provedeno u 23

pacientÛ.

K vyhodnocení základních farmakokinetick˘ch parametrÛ 5-fluorouracilu a jeho metabolitu 5,6-DHFU byly provedeny odbû-

ry krve, u v‰ech pacientÛ vÏdy pfii první sérii chemoterapie. Objem odebírané krve byl 1,5 ml/ kaÏd˘ vzorek, frekvence a ãas

odbûrÛ byl závisl˘ na zvoleném reÏimu chemoterapie:

U v‰ech pacientÛ bylo v prÛbûhu chemoterapie a následnû i po jejím ukonãení provedeno hodnocení neÏádoucích úãinkÛ dle

NCI kritérií.

NeÏádoucí úãinky chemoterapie pak byly skórovány dle jejich ãetnosti a stupnû závaÏnosti (ve ‰kále 0 (Ïádn˘) – 4 (maxi-

mální). U více neÏ poloviny pacientÛ byl zaznamenán minimálnû jeden neÏádoucí úãinek související s podávanou chemoterapií.

Nejãastûji se objevovaly prÛjem a mukositida, tedy oãekávaná slizniãní toxicita ve vztahu k 5-FU, a dále pak nechuÈ k jídlu a gra-

nulocytopenie. StupeÀ závaÏnosti byl u uveden˘ch neÏádoucích ÛãinkÛ podobn˘, nejãastûji se pohyboval mezi stupnûm 1-2, pou-

ze v pfiípadû granulocytopenie bylo dosahováno závaÏnûj‰ího stupnû 2-4. Lze obecnû konstatovat, Ïe Ïádn˘ ze zaznamenan˘ch

neÏádoucích úãinkÛ nebyl dominující a Ïe celkovû byl stav pacienta komplikován spí‰e kumulací jednotliv˘ch neÏádoucích úãin-

kÛ.

Souãasnû lze také vysledovat, Ïe narÛstající poãet neÏádoucích úãinkÛ u daného pacienta vût‰inou koreluje se závaÏnûj‰ím

stupnûm zaznamenané toxicity, která rovnûÏ v ãase narÛstá. Na základû tûchto faktÛ bylo pro hodnocení toxicity navrÏeno kom-

plexní skórování toxicity („comprehensive severity score“), které logicky agreguje ãetnost a stupeÀ závaÏnosti vãetnû jejich v˘vo-

je v ãase.

Agregace incidence a stupnû závaÏnosti zaznamenan˘ch neÏádoucích úãinkÛ 
v komplexním skórování toxicity I -IV („comprehensive severity score“)
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• I: Patients without any toxic effects, both during the 1st series of CHT and during further therapeutic steps

• II: Patients with weak toxic effects (max. 2 events) with typical grade 1. N = 7 patients without any toxic effects during

1st series of CHT but with subsequent complications, again of relatively low grade

• III: Patients with moderate to severe complications, during 1st series of CHT (up to 3 events). Grade ranges from 1 to 3. 

• IV: Patients with very severe and cumulated complications, during 1st series of CHT >2 events, typically with elevated

grade degree. All patients suffered from escalated toxicity during further therapeutic steps.

Z publikovan˘ch literárních údajÛ vypl˘vá, Ïe hodnotu AUC lze povaÏovat za vhodn˘ farmakokinetick˘ parametr, kter˘ má

prediktivní hodnotu ve vztahu k oãekávané farmakodynamice léãiva.

Stanovení AUC bylo provedeno jak u matefiského léãiva 5-FU, tak i u jeho metabolitu 5,6-DHFU. Následnû byl kalkulován

pomûr obou AUC a provedena statistická korelace mezi namûfien˘mi hodnotami a neÏádoucími úãinky léãiva.

Primární hodnoty AUC byly pfii statistickém vyhodnocení z dÛvodu dosaÏení symetrického rozloÏení a homogenní odchylky

logaritmizovány. Statistickou anal˘zou byla následnû potvrzena statisticky v˘znamná závislost mezi parametry AUC (5-FU, 5,6-

DHFU) a neÏádoucími úãinky podávané chemoterapie s 5-FU.

V˘sledky
• AUC5-FU dosahuje signifikantnû vy‰‰ích hodnot u v‰ech skupin pacientÛ, u kter˘ch byly zaznamenány jakékoliv nûÏá-

doucí úãinky bez ohledu na stupeÀ jejich závaÏnosti (tedy u skupin II-IV pfii pouÏití komplexního skórování toxicity).

U skupiny II a III-IV jsou prÛmûrné hodnoty AUC 2,6 (1.4,3.3) ® mol.l–1.min–1, resp. 2,5 (1.5; 3.5) ® mol.l–1.min–1, ve

srovnání se skupinou I (bez toxicity), AUC 1.2 (0.4; 2.4) mol.l–1.min–1, p=0,012

• prÛmûrné hodnoty AUC5,6-DHFU v jednotliv˘ch skupinách I – IV nevykazovaly statisticky v˘znamné rozdíly, dÛvodem

mÛÏe b˘t i pomûrnû vysoká intra-skupinová variabilita hodnot

• pomûr AUC5-FU/AUC5,6-DHFU se jeví jako nejvhodnûj‰í parametr ve vztahu k pozorované toxicitû, tento pomûr se signifi-

kantnû zvy‰uje s narÛstajícím stupnûm závaÏnosti neÏádoucích úãinkÛ (I >IV). V kontrastu s prÛmûrn˘mi hodnotami AUC5-

FU je pomûr AUC5-FU/AUC5,6-DHFU jednoznaãnû zv˘‰en ve skupinû IV, tedy ve skupinû s nejvy‰‰ím poãtem i stupnûm

závaÏnosti pozorovan˘ch neÏádoucích úãinkÛ.

Souãástí práce bylo i molekulárnû-genetické vy‰etfiení genu pro DHPD pomocí jeho sekvenace, které bylo provedeno

u 23 pacientÛ z v˘‰e uvedeného souboru, v˘sledky lze tedy prezentovat pouze jako pilotní projekt. Pfii sekvenaci byla vyuÏita

genomová DNA izolovaná z leukocytÛ periferní krve pfied zahájením terapie. Byla provedena mutaãní anal˘za kódující sekven-

ce DPD pomocí sekvenování cDNA, a to u 23 pacientÛ základního souboru, u kter˘ch se projevily neÏádoucí úãinky po podání

5-fluorouracilu. Izolace genetického materiálu (DNA a celkové RNA) z periferní krve byla provedena standardními postupy.

Testováno bylo 23 exonÛ. U v‰ech pacientÛ v souboru byla nalezena minimálnû jedna mutace, aÈ jiÏ v homozygotní nebo hete-

Grade of toxic Patients with further
effects in summary escalated toxicity

in time (%)
No. of toxic effects per patient
(summed for the 1st series of CHT)  

0 (N = 20) – 35 %

1 -2 (N = 13) 1 (1; 2) 23 %

3-4 (N = 8) 2 (1; 4) 63 % 

Most frequents types of toxic
effects and their severity (grade)
Diarhea (N = 13) 1 (1; 2)

Anorexia (N = 11) 1 (1; 2)

Mucositis (N = 10) 1 (1; 2)

Granulocytopenia (N = 7) 2 (2; 4)

Nausea (N = 7) 1 (1; 2)

Leukopenie (N = 6) 1 (1; 2)

Fatigue (N = 6) 1 (1; 2)

Proposed comprehensive severity score
I (N = 13; 31.7 %) 0 0 %

II (N = 13; 31.7 %) 1 (1; 2) 38.5 %

III (N = 10; 34.4 %) 2 (1; 3) 50.0 %

IV (N = 5; 12.2 %) 2 (2; 4) 100 %
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rozygotní formû. Celkem bylo nalezeno 8 typÛ genetick˘ch alterací, nalezené mutace/polymorfismy byly potvrzeny sekvenová-

ním z genomové DNA.

Zajímav˘m nálezem anal˘zy byla nejen vysoká ãetnost genetick˘ch zmûn u pacientÛ s toxicitou a jejich multiplicita, ale také

nízk˘ v˘skyt delece exonu 14, která je nejãastûji uvádûnou patogenní zmûnou nacházenou v evropské populaci. Pfiítomnost gene-

tick˘ch zmûn na exonu 2,6,8 a 23.2 a 23.3, a to rozhodnû více neÏ v 50% pacientÛ testovaného souboru, jsou pravdûpodobnû

populaãnû specifick˘mi zmûnami genu DPD. Jejich ãetnost v˘znamnû sniÏuje pravdûpodobnost, Ïe by se mohlo jednat o pato-

genní genetické varianty vysvûtlující toxicitu 5-fluorouracilu.

Pro v˘znamnûj‰í závûry, zejména korelace neÏádoucích úãinkÛ a genov˘ch alterací na úrovni DPD, by bylo potfieba vyhod-

notit rozsáhlej‰í soubor a provést jeho srovnání se souborem pacientÛ léãen˘ch 5-FU bez toxicity. DÛvodem testování pouze v˘bû-

rového souboru byly pfiedev‰ím finanãní dÛvody, neboÈ sekvenace 23 exonÛ je finanãnû velmi nákladná. I pfiesto lze konstatovat,

a je tomu tak i v souladu s publikovan˘mi v˘sledky jin˘ch autorÛ s reprezentativnûj‰ím soubory, Ïe mutaãní anal˘zy genu DPD

zatím neumoÏÀují samy o sobû selekci populace pacientÛ ohroÏen˘ch vznikem závaÏn˘ch neÏádoucích úãinkÛ po podání 5-FU.

Závûr
V této studii jsme pozorovali závislost mezi neÏádoucími úãinky 5-fluorouracilu a individuální farmakokinetikou léãiva u kon-

krétního pacienta, vyjádfiená hodnotou AUC. Jako nejprÛkaznûj‰í prediktor toxicity se jeví hodnota pomûru AUC5-FU/AUC5,6-

DHFU, jehoÏ hodnota se zvy‰ovala pfii zvy‰ujícím se poãtu i závaÏnosti neÏádoucích úãinkÛ. Lze usuzovat, Ïe u tûchto pacientÛ je

dosahováno vysoké plazmatické koncentrace 5-FU s následnou nízkou metabolickou produkcí 5,6-DHFU a z toho rezultující

zv˘‰enou toxicitou podávaného léãiva. Zv˘‰ená hodnota pomûru obou AUC je tedy efektivním markerem predikce toxicity, coÏ

je v souladu s publikovan˘mi pracemi.

V̆ sledky z na‰eho pilotního souboru ukazují, Ïe provedení pouze genetického vy‰etfiení není dostateãn˘m prediktorem neÏá-

doucího efektu terapie fluoropyrimidiny.


