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Souhrn
V˘chodisko: ZávaÏná toxicita po podání 5-fluorouracilu (5FU) a jeho derivátÛ je pravdûpodobnû zpÛsobena poruchou enzymÛ kata-
bolické cesty jejich metabolizmu. Zásadní v˘znam pfiináleÏí dihydropyrimidindehydrogenáze (DPD), klíãovému enzymu urãujícímu
rychlost degradace 5FU. Metody: Provedli jsme mutaãní anal˘zu kódující sekvence genu pro DPD (DPYD) pomocí sekvenování cDNA
u 31 pacientÛ s projevy závaÏné toxicity po aplikaci fluoropyrimidinÛ (Grade III-IV, NCIC CTC). Nalezené genetické varianty jsme
vy‰etfiili ve vzorcích 21 nemocn˘ch s dobrou tolerancí léãby 5FU a jeho deriváty (Grade 0-I; NCIC CTC) a v panelu vzorkÛ neselek-
tované nenádorové populace pomocí DHPLC anal˘zy.
V˘sledky: Celkem bylo charakterizováno 8 typÛ genetick˘ch alterací - jedna sestfiihová mutace, 6 missense variant a jedna tichá muta-
ce. S v˘jimkou mutace IVS14+1G>A (exon 14del) nalezené u 1/31 pacientÛ s toxicitou a novû charakterizované alterace
c.187A>G (K63E) nebyl nalezen rozdíl v poãtu a zastoupení jednotliv˘ch mutací mezi skupinou pacientÛ s toxicitou a bez toxicity.
Populaãní screening nalezen˘ch mutací a polymorfismÛ prokázal podobné zastoupení ãetnosti genetick˘ch alterací, jako u obou kohort
léãen˘ch pacientÛ. Závûry: Pfies vysok˘ poãet nalezen˘ch genetick˘ch alterací v genu DPYD tyto nevysvûtlují vznik toxicity po podá-
ní fluoropyrimidinÛ. Proto samotná mutaãní anal˘za DPYD zatím není vhodn˘m klinicky pouÏiteln˘m testem pro predikci toxicity.
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Summary
Backgrounds: Development of serious toxicity during treatment with 5-fluorouracil (5FU) and its derivates is probably caused by
impaired metabolic activities of the fluoropyrimidines’ catabolic enzymes. The crucial role in this pathway is played by rate-limiting
enzyme dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Methods: We performed a mutation analysis in 31 patients with serious toxicity
(Grade III-IV, NCIC CTC) following flouropyrimidine treatment, based on sequencing of cDNA derived from DPD mRNA. The cha-
racterized genetic alterations were screened via DHPLC analysis in a cohort of 21 patients with good fluoropyrimidine treatment tole-
rance (Grade 0-I; NCIC CTC) and in a panel of unselected population controls. Results: We detected 8 different sequence variants –
one splicing, 6 missense and one silent mutation. Except for the IVS14+1G>A (exon 14del) mutation found in 1/31 toxicity patients,
and the newly characterized unclassified alteration c.187A>G (K63E), we have failed to find differences in frequency and type of
mutations between fluoropyrimidine-treated patients with vs. without toxicity. Conclusion: Despite the high number of genetic alte-
rations found in the DPYD gene we conclude that these could not explain the development of fluoropyrimidines toxicity in our popu-
lation. Therefore, we think that currently the mutation analysis itself is not a predictive test for clinical assessment of patients at risk
of 5FU toxicity development. 

Keywords: DPD, DPYD, 5-fluorouracil, toxicity.

Úvod
Fluoropyrimidiny – napfi. 5-fluorouracil (5FU) a jeho deri-
vát fluoropyrimidinkarbamát (kapecitabin) - patfií mezi ãas-
to pouÏívaná protinádorová léãiva. Roãnû jsou jimi léãeny
tisíce nemocn˘ch, obvykle s ãast˘mi malignitami - karci-
nomy trávicího traktu, nádory v oblasti hlavy a krku nebo

karcinomem prsu. Pfies nespornou terapeutickou úãinnost
fluoropyrimidinÛ se u pfiibliÏnû 5-15% léãen˘ch pacientÛ
setkáváme s projevy závaÏné lékové toxicity, a pfiibliÏnû
1% pacientÛ umírá na komplikace spojené s léãbou tûmito
preparáty (1). Obzvlá‰tû tragická b˘vají úmrtí nemocn˘ch,
ktefií jsou léãeni v adjuvantních reÏimech v kompletní remi-
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si bez projevÛ nádorového onemocnûní. Vedlej‰í úãinky
léãby jsou závaÏn˘m klinick˘m problémem. V USA tvofií
ãtvrtou nejãastûj‰í pfiíãinu úmrtí, po kardiovaskulárních
onemocnûních, nádorov˘ch onemocnûních a cerebrova-
skulárních komplikacích (2).
Mechanizmus pÛsobení fluoropyrimidinÛ je zaloÏen na
jejich pfiemûnû ve fluorované nukleotidy resp. deoxynuk-
leotidy v cílov˘ch buÀkách. Nejv˘znamnûj‰í úãinky jsou
pfiipisovány inhibici tymidylátsyntázy 5-fluorodeoxyuri-
din-5’-monofosfátem. Inhibice tohoto enzymu vede k dep-
leci tymidin-5’-monofosfátu, coÏ se projeví zástavou syn-
tézy de novo vznikající DNA v dûlících se buÀkách. Kromû
tohoto úãinku v‰ak fluoropyrimidinové nukleotidy interfe-
rují i pfiímo se syntézou DNA; jejich inkorporace do fietûz-
ce DNA zpÛsobuje inhibici elongace s následnou frag-
mentací fietûzce. Inkorporace 5-fluoruridin-5’-trifosfátu do
RNA vede k závaÏn˘m po‰kozením v syntéze RNA, nega-
tivnû ovlivÀuje její stabilitu a maturaci.
Za pfiíãinu fatálních komplikací léãby fluoropyrimidiny se
povaÏuje vrozená porucha metabolizmu 5FU nebo jeho
derivátÛ. Za normálních okolností je 85% podaného 5FU
degradováno v katabolické cestû a pouze 15% podstupuje
pfiemûnu na biologicky (a terapeuticky) aktivní metaboli-
ty. Kritické místo katabolické cesty fluoropyrimidinÛ je ini-
ciální hydrogenace enzymem dihydropyrimidindehydro-
genázou (DPD resp. DPYD; EC 1.3.1.2). Vznikající
fluoro-5,6-dihydrouracil je následnû degradován dihydro-
pyrimidinázou (DPYS; EC 3.5.2.2) na fluoro-β-ureidopro-
pionát a vyluãován ve formû fluoro-β-alaninu (3).
SníÏení aktivity DPD, vlivem vrozené mutace genu ãi díky
pouÏití inhibitorÛ, vede ke zv˘‰ení biologické dostupnosti
farmakologicky aktivních metabolitÛ fluoropyrimidinÛ,
pÛsobících nadprahov˘m efektem na fiadu, pfiedev‰ím mito-
gennû aktivních, nenádorov˘ch tkání. V˘sledkem tohoto
pÛsobení je rozvoj toxick˘ch symptomÛ charakterizova-
n˘ch pfiedev‰ím mukositidou, prÛjmy a neutropenií (4).
Vztah mezi inhibicí DPD a rozvojem toxick˘ch symptomÛ
po podání fluoropyrimidinÛ vypl˘vá jak z farmakokinetic-
k˘ch studií in vitro a na zvífiecím modelu, tak z klinické
zku‰enosti z letálních komplikací, kdy pacientÛm léãen˘m
5FU bylo aplikováno virostatikum sorivudin - metabolizo-
vané na bromvinyluracil - potentní inhibitor DPD (5,6).
Gen pro DPD (oznaãovan˘ jako DPYD, OMIM 274270) se
nachází v oblasti 1q22, kde zabírá úsek 950 kbp. Kódující
sekvence (3078 bp) je rozprostfiena po celé délce genu v 23
exonech. DPD je cytosolov˘, ubikvitnû exprimovan˘
enzym. Od konce 90. let je v zahraniãí problematika DPD
intenzivnû studována. Doposud bylo nalezeno pfies 40 alte-
rací sekvence DPYD u pacientÛ se závaÏnou toxicitou po
podání fluoropyrimidinÛ. Z toho 7 mutací (M166V,
M182K, V335L, I560S, A777S, D949V a IVS 14+1G>A)
je povaÏováno za patogenní mutace, které se podílejí na roz-
voji toxicity po podání 5FU (7). 
V nedávné dobû byla charakterizována krystalografická
struktura praseãího enzymu DPD, kter˘ vykazuje v˘znam-
nou homologii s lidsk˘m proteinem (8). V pfiirozené podo-
bû se DPD vyskytuje jako homodimer s podjednotkami
o 111kDa. Charakterizace 3D proteinové struktury DPD
umoÏnila ozfiejmení dopadÛ fiady mutací a polymorfismÛ
v DPYD (které obvykle mají charakter missense mutací) na
zmûny ve struktufie proteinu (9,10). 
Intenzivnû je studována exprese genu DPYD. ¤ada studií

prokázala, Ïe u pacientÛ s toxicitou 5FU se ãasto setkává-
me se sníÏenou expresí enzymu (11). Tento závûr v‰ak nel-
ze pfiijmout zcela. Z více neÏ 20 prací studujících v˘znam
exprese DPD na úrovni mRNA nebo proteinu vypl˘vají roz-
poruplné v˘sledky pfii studiu jednotliv˘ch populací paci-
entÛ (12). 
Epigenetická inaktivace DPYD na úrovni hypermetylací
promotorov˘ch sekvencí genu byla doposud studována pou-
ze ojedinûle (13,14,15). Noguchi et al. prokázali negativní
vliv hypermetylací promotorové sekvence na expresi DPD
in vitro (14).
Studium enzymatické aktivity DPD je pomûrnû kompliko-
vané. Z jeho v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe heterozygotiãtí nosiãi
nejãastûj‰í patogenní západoevropské alely zpÛsobující
v˘padek exonu 14 (DPYD*IVS 14+1G>A) mají 2,5x sní-
Ïenou clearance 5FU. U homozygotÛ je clearance deseti-
násobnû niÏ‰í ve srovnání s nosiãi nemutované (wt) formy
genu. Testy enzymatické aktivity mutantních forem v bak-
teriálních buÀkách bohuÏel neodráÏejí skuteãnou aktivitu
DPD v lidsk˘ch tkáních (16). V souãasné dobû není dostup-
n˘ vhodn˘ a pfiesn˘ test aktivity DPD, uplatniteln˘ v kli-
nické praxi.
Mutaãní anal˘za genu pro DPYS, kódující dal‰í enzym kata-
bolické cesty pfiemûny pyrimidinÛ, je provádûna pouze oje-
dinûle (17). Expresní vzorec tohoto enzymu u pacientÛ
s v˘skytem toxicity popsán nebyl.

Cíl studie
Cílem na‰í studie byla charakterizace mutací a polymor-
fismÛ v genu DPYD u populací pacientÛ s/bez závaÏné toxi-
city po podání fluoropyrimidinÛ a charakterizace neselek-
tované populace z hlediska genotypu se zamûfiením na
nalezené varianty DPYD.

Metody
Na základû v˘skytu závaÏné toxicity byli o‰etfiujícím léka-
fiem vybráni pacienti pro molekulárnû genetické vy‰etfiení.
Pacienti vstupující do studie vyjádfií svÛj souhlas s vy‰et-
fiením na základû informovaného souhlasu schváleného
etickou komisí. Údaje o pacientech (popis toxické reakce,
schéma léãby, patologicko-anatomické a klinické údaje
o onkologickém onemocnûní) byly referovány pomocí elek-
tronického rozhraní (http://www.koc.cz/) (18). Provedli
jsme mutaãní anal˘zu kódující sekvence DPYD pomocí
sekvenování cDNA u 31 pacientÛ s projevy závaÏné toxi-
city po aplikaci fluoropyrimidinÛ (Grade III-IV, NCIC
CTC). Genetick˘ materiál neselektované nenádorové popu-
lace a pacientÛ s dobrou tolerancí léãby 5FU (Grade 0-I,
NCIC CTC) pochází z DNA banky pracovi‰tû.
Izolace genetického materiálu (DNA a celkové RNA)
z periferní krve byla provedena standardními postupy. Cel-
ková RNA, preservovaná pomocí PAXGene odbûrov˘ch
vakuov˘ch zkumavek (Qiagen) byla izolována dle proto-
kolu v˘robce. Komplementární cDNA byla z celkové DNA
pfiipravena pomocí Superscript III reverzní transkriptázy
(Invitrogen) s pouÏitím náhodn˘ch hexanukleotidÛ
(Roche). Pro stanovení zmûn v kódující sekvenci DPD byla
u pacientÛ s toxicitou cDNA amplifikována s primery
v sedmi, vzájemnû se pfiekr˘vajících, fragmentech (Tabul-
ka 1). Následnû byly PCR amplikony sekvenovány pomo-
cí automatického sekvenování (ABI310, Applied Biosys-
tems) s vyuÏitím BigDye ver.3.1 (Applied Biosystems).

p Û v o d n í   p r á c e
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Nalezené mutace byly potvrzeny sekvenováním z geno-
mové DNA. Pro zji‰tûní frekvence nalezen˘ch alterací
u pacientÛ léãen˘ch 5FU a jeho deriváty bez známek toxi-
city a v obecné nenádorové populaci byla provedena ana-
l˘za PCR amplikonÛ exonÛ obsahujících mutace/polymor-
fismy pomocí denaturaãní vysokotlaké kapalinové
chromatografie (DHPLC) systému WAVE (Transgenomic;
Tabulka 2).

V˘sledky
Celkem bylo nalezeno 8 typÛ genetick˘ch alterací - jedna
sestfiihová mutace, 6 missense variant a jedna tichá muta-
ce. Nalezené mutace/polymorfismy byly potvrzeny sekve-

nováním z genomové DNA. Genetické varianty DPD nale-
zené ve skupinû nemocn˘ch s toxicitou jsme analyzovali
pomocí DHPLC ve skupinû 21 pacientÛ s velmi dobrou tole-
rancí léãby (Grade 0-I; NCIC CTC) a na panelu vzorkÛ kon-
trolní nenádorové populace. Celkem jsme diagnostikovali
41 genetick˘ch alterací ovlivÀujících aminokyselinovou
sekvenci proteinu ve skupinû 31 pacientÛ s projevy závaÏ-
né toxicity a 29 ve skupinû 21 pacientÛ bez toxicity  Ve sku-
pinû pacientÛ se závaÏnou toxicitou byly dvû zmûny nale-
zeny u 10 z 31 pacientÛ (32,3%), a tfii zmûny u 4 z 31
(12,9%) pacientÛ. Ve skupinû pacientÛ bez toxicity byla
kombinace dvou zmûn charakterizována u 9 z 21 (42,9%)
pacientÛ, a tfií zmûn u 2 z 21 (9,5%) pacientÛ. Novû jsme
rovnûÏ popsali missense mutaci c.187A>G vedoucí k zámû-
nû K63E, která se vyskytla pouze u jednoho pa-
cienta se závaÏnou toxicitou . Kromû zmiÀovan˘ch zmûn
byla nalezena rovnûÏ tichá mutace c.1896C>T. 
Provedli jsme populaãní anal˘zu, abychom zjistili ãetnost
nalezen˘ch genetick˘ch variant v neselektované populaci.
Její v˘sledky jsou souãástí Tabulky 3.

Diskuse
Zajímav˘m nálezem na‰í anal˘zy byla nejen vysoká ãet-
nost genetick˘ch zmûn u pacientÛ s toxicitou a jejich mul-
tiplicita, ale také nízk˘ v˘skyt delece exonu 14, která je
nejãastûj‰í patogenní zmûnou nacházenou v západoevrop-
ské populaci. Je‰tû pfiekvapivûj‰ím nálezem je v‰ak sku-
teãnost, Ïe s v˘jimkou této patogenní mutace a námi novû
popsané mutace K63E se ãetnosti ostatních alterací
v˘znamnû neli‰ily ve skupinách pacientÛ léãen˘ch 5FU
a jeho deriváty s v˘skytem závaÏné toxicity a s dobrou tole-
rancí léãby. Navíc, provedená populaãní studie prokázala,
Ïe ãasto nacházené genetické varianty ve skupinách
nemocn˘ch léãen˘ch 5FU bez ohledu na rozvoj vedlej‰ích
pfiíznakÛ jsou zároveÀ frekventní, a pravdûpodobnû popu-

p Û v o d n í   p r á c e

Primer Sekvence Amplikon TA MgCl2
(bp) (°C) (mM)

DPD1 5’-TTG AGG ACG CAA GGA GGG TTT G-3’
505 68 2,0DPD2 5’-TAA TGG GTC CCT CTT CAG TGG C-3’

DPD3 5’-ACC CAC TTG GTC TGA CTT GTG G-3’ 593 68 2,5
DPD4 5’-ACT GCC TTT GGC TAC AAG TGG C-3’
DPD5 5’-GAT GCC ATC TTC CAA GGC CTG A-3’ 571 68 2,5
DPD6 5’-CAC CAC CTG CAA ATA CCC ATG C-3’
DPD7 5’-AAC AGA TGG GGT CTC CCA GAA G-3’ 597 68 2,5
DPD8 5’-TCT TGG CAA GTT CCG TCC AGT C-3’
DPD9 5’-ACG GCT GCA TAT TGG TGT CAA AG-3’ 551 68 2,5
DPD10 5’-TTC AGC AGA GTC AAT TCC ACC AG-3’
DPD11 5’-TGC TTT GAG AGC TGT GAC CTC C-3’ 628 68 1,5
DPD12 5’-GAA ACC CAC CTG CCC ACC ATA A-3’
DPD13 5’-GCA ACG TAG AGC AAG TTG TGG C-3’ 537 68 2,5
DPD14 5’-AAG ACA ACT GGC AGT GAA CATC C-3’

Tabulka ã.1.: Primery a podmínky amplifikace z cDNA pfiekr˘-
vajících se fragmentÛ kódující sekvence DPD. Stejné primery byly
pouÏity pro oboustranné sekvenování.

Pozn: TA – anelaãní teplota primeru

Tabulka ã.2. Podmínky PCR z genomové DNA pro anal˘zu vybran˘ch exonÛ genu DPYD a chromatogramy DHPLC anal˘zy.

TA MgCl2 TwExon Primer Sekvence (bp) Chromatogramya

(°C) (mM) (°C)

2
DPYD01 5’-GGT ATG CAT ATT TTT CAT GAG TCC G-3’

161 58 2,5 59,2
DPYD02 5’-GTG GCA ATG AAC TCA TTT GTT C-3’

3
DPYD03 5’-GGT ATG CAT ATT TTT CAT GAG TCC G-3’

293 61 1,5 57,0
DPYD04 5’-GTG GCA ATG AAC TCA TTT GTT C-3’

6
DPYD05 5’-TTT AAC CAT GAC AAT TGA TTT CCC -3’

279 61 1,5 57,0
DPYD06 5’-GTT TTG CTC CAT CAT TTC TGA C-3’

14
DPYD09 5’-CTT TGT CAA AAG GAG ACT CAA TAT C-3’

255 61 2,5 57,6
DPYD10 5’-TCA CCA ACT TAT GCC AAT TCT C-3’

18
DPYD11* 5’-TGA ATG GGT TTT AAC TAT CGT GTC -3’

201 61 1,5 60,4
DPYD12* 5’-AAG TGG GCA ACA CCT ACC AG-3’

Pozn: TA – anelaãní teplota primeru, Tw – teplota anal˘zy na DNASep kolonû (DHPLC), a ãervenû (modfie) – mutovaná sekvence;
‰edû – wt sekvence, * primery z publikace Fischer J. et al. (19)
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laãnû specifické varianty genu DPYD. Jejich ãetnost
v˘znamnû sniÏuje pravdûpodobnost, Ïe by se mohlo jed-
nat o patogenní genetické varianty vysvûtlující toxicitu
5FU a jeho derivátÛ. To se zvlá‰tû t˘ká mutace
c.496A>G (M166V) v exonu 6, jejíÏ ãetnost se v˘znamnû
neli‰í u skupiny pacientÛ s toxicitou (45,2%) ve srovnání
se skupinou pacientÛ bez známek toxicity (38,1%; test
o shodû relativní ãetnosti P=0,3864). V na‰í populaci má
tedy tato genetická zmûna rozhodnû charakter polymor-
fismu. Z nalezen˘ch genetick˘ch variant je pak pravdûpo-
dobnû jediná (a u nás neãastá) delece exonu 14 prokaza-
telnû patogenní alterací. Námi novû popsaná alterace
K63E sice leÏí ve funkãnû exponované ãásti proteinu (lysin
63 se nachází v N-terminální oblasti s Fe-S doménami),
av‰ak její pfiím˘ funkãní v˘znam není jasn˘.
Aãkoliv pro hlub‰í závûry je nezbytné provést vy‰etfiení
mutací v rozsáhlej‰í populaci, z dosavadních v˘sledkÛ
vypl˘vá, Ïe mutace genu DPYD velmi pravdûpodobnû
nejsou jedin˘m faktorem podílejícím se na vzniku závaÏ-
né toxicity po podání 5FU a jeho derivátÛ.

Závûr
Pro vypracování vhodného screeningového vy‰etfiení pre-
dikujícího vznik závaÏné toxicity po podání 5FU a jeho deri-
vátÛ je nezbytné charakterizovat nejen spektrum mutaãních
zmûn genu DPYD (v˘znamnû se odli‰ující od genotypové-
ho profilu západoevropské populace) s urãením jejich moÏ-
ného dopadu na strukturní charakteristiky proteinu DPD, ale
rovnûÏ ãetnost nalezen˘ch alterací u pacientÛ bez známek
toxicity po podání 5FU a v obecné populaci. Na základû
na‰ich dosavadních v˘sledkÛ (limitovan˘ch poãtem vy‰et-
fien˘ch pacientÛ) se domníváme, Ïe mutaãní anal˘za genu
DPYD zatím neumoÏÀuje sama o sobû selekci populace paci-
entÛ ohroÏen˘ch vznikem závaÏn˘ch komplikací léãby 5FU. 
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Tabulka ã.3.: V˘sledky mutaãní anal˘zy ve skupinû pacientÛ s v˘skytem závaÏné toxicity po fluoropyrimidinech, ve skupinû paci-
entÛ bez toxicity a u nenádorov˘ch kontrol [poãet pozitivit/celkov˘ poãet vy‰etfien˘ch osob ve skupinû (%)]. 

Exon 2 Exon 3 Exon 6 Exon 13 Exon 13 Exon 14 Intron 14 Exon 18

Mutace v DPD c.85T>C c.187A>G c.496A>G c. 1601G>A c. 1627A>G c.1896T>C IVS14+1G>A c.2194G>A

Zmûna proteinové sekvence C29R K63E M166V S534N I543V - e14 del V732I

Charakter genetické zmûny PM M? PM? PM PM PM M PM

Pac. s toxicitou 12/31 (38,7) 1/31 (0,3) 14/31 (45,2) 1/31 (3,2) 9/31 (29,0) 4/31 (12,9) 1/31 (3,2) 3/28 (9,7)

Pac. bez toxicity 12/21 (57,1) 0/21 (0) 8/21 (38,1) 1/21 (4,8) 6/21 (28,6) NS 0/21 (0) 2/21 (9,5)

Kontrolní populace 74/184 (40,2) 0/218 (0) 39/161 (24,2) 4/184 (2,2) 41/184 (22,3) 17/138 (12,3) 1/138 (0,7) 9/136 (6,7)

Vysvûtlivky: PM – polymorfismus, M – mutace, NS – nebylo stanoveno
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