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 Ve skupině 312 pacientů jsme detekovali 77 (25 %) nosičů alely
CYP2C19*2, která je spojována se sníženou metabolizací klopidogrelu, tj.
se zvýšeným rizikem trombózy stentu. Identifikovali jsme také 7 (2 %)
vysoce rizikových homozygotů pro alelu CYP2C19*2, u kterých je vhodná
antiagregační léčba jinými preparáty. Alely CYP2C19*3 a *4 nebyly ve
vyšetřované skupině pacientů detekovány.

 14 (5 %) vyšetřených mělo v genotypu dvě alely CYP2C19*17, tito tzv.
ultrarychlí metabolizátoři jsou po podání klopidogrelu vystaveni
zvýšenému riziku krvácení.

 Z dalších doplňujících faktorů genetického rizika pro alterovaný
metabolismus klopidogrelu jsme prokázali u 164 (53 %) pacientů genotyp
PON1 QQ192 a 64 (21 %) pacientů s haplotypem 3435TT-2677TT-1236TT
v ABCB1 (p-glykoprotein) genu, který je asociován se sníženou absorpcí
léčiva ve střevě. Obě tyto genetické varianty hrají roli zejména na počátku
léčby.

VýsledkyÚvod

Cílem práce bylo charakterizovat frekvence variant genů, které byly
popsány v souvislosti se sníženou nebo zvýšenou absorpcí a metabolizací
klopidogrelu v souboru českých pacientů po implantaci koronárního
stentu léčených klopidogrelem.

Návrh hodnocení genetického rizika

Na základě získaných výsledků a literárních údajů jsme vytvořili třístupňové schéma k
předpovědi genetického rizika komplikací při podání klopidogrelu.

U 2 % pacientů jsme detekovali genotyp asociovaný s vysokým rizikem komplikací při
podání klopidogrelu, u 30 % pacientů byl přítomen genotyp vyžadující úpravu dávkování
klopidogrelu.

V současné době ověřujeme schéma předpovědi genetického rizika komplikací při
podání klopidogrelu v klinické praxi.

Cíle

Soubor pacientů

Metody

Klopidogrel je antiagregační léčivo využívané v prevenci a léčbě
aterotrombotických komplikací u pacientů po implantaci koronárního
stentu aj.

Klopidogrel je proléčivo a při jeho přeměně na aktivní metabolit hraje
důležitou roli variabilita v genech pro molekuly účastnící se tohoto
procesu (CYP450 enzymy, paraoxonázu, transportní proteiny).

Genové varianty cytochromu P450 CYP2C19 (alely *2, *3, *4, *17),
CYP2C9 (alela *3), paraoxonázy-1 (PON1 Q192R) a P-glykoproteinu
(ABCB1/MDR1 C3435T, C1236T, G2677T/A) byly stanoveny s využitím
technologie MassArray (Sequenom) z DNA izolované z periferní krve.

Soubor pacientů tvořilo 312 pacientů po implantaci koronárního stentu z
I. Interní kliniky - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc.

Průměrný věk: 62 let (34 - 87), pohlaví: 221 mužů, 91 žen
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ABCB1/MDR1 C3435T (rs1045642 C>T)
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vyšší exprese P-glykoproteinu
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TT-TT-TT
(ABCB1*2)

20,7 %
vyšší exprese P-glykoproteinu 
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Riziko Frekvence Alely Interpretace Klinické doporučení

+++
vysoké

2,2 % homozygot CYP 2C19*2 Velmi pomalá metabolizace alternativní terapie

++
vyšší

29,8 %

heterozygot CYP 2C19*2/*1   
nebo CYP 2C19*2/*17

homozygot CYP 2C9*3

homozygot CYP 2C19*17

Pomalá metabolizace

Ultra-rychlá metabolizace

úprava dávkování nebo 
alternativní terapie

+
mírné

54,2 %
heterozygot CYP 2C19*17/*1
heterozygot CYP 2C9*3/*1
homozygot PON1 QQ192

Mírné ovlivnění metabolizace
standardní dávkování,  
častější sledování pacienta

-
nízké

13,8 % ostatní Normální metabolizace standardní dávkování

Tabulka 1: Frekvence alel ovlivňujících vstřebávání a metabolismus klopidogrelu
v souboru pacientů užívajících klopidogrel po implantaci koronárního stentu

Tabulka 2: Návrh hodnocení genetického rizika alterované metabolizace klopidogrelu na základě 
genotypů CYP a PON1

Tabulka 3: Návrh hodnocení genetického rizika alterované absorpce klopidogrelu ve střevě na 
základě genotypu ABCB1/MDR1

Riziko Frekvence Haplotyp ABCB1

+++ 20,7 % 3435 TT – 2677 TT (TA) – 1236 TT

++  11,7 % 3435 TT – 2677 GG (GT, GA) – 1236 CC (CT)

+ 47,9 % 3435 CT – 2677 GG (GT, GA, TT, TA) – 1236 CC (CT, TT)

- 19,7 % 3435 CC – 2677 GG (GT, GA, TT, TA) – 1236 CC (CT, TT)

Závěr

Obr 1: Ukázka výsledku genotypizace polymorfismu rs4244285 metodou MassArray
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Pozn.: Míra významnosti genetických faktorů: CYP2C19*2  > CYP2C19*17 > CYP2C9*3 > PON1 Q192R. 
Zařazení do skupiny na základě přítomnosti alespoň jedné z uvedených alel/genotypů.

(LOF = loss of function, GOF = gain of function)
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