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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.  

Kandidát: Kateřina Havlíková 

Název: Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny 

 

Cílem této práce je shrnout moderní trendy imunofarmakologie a imunoterapie 

nádorového onemocnění a vyzvednout jejich význam pro budoucí terapii. Pro uvedení 

imunoterapie do širšího kontextu jsou zde rovněž popsány vlastnosti nádorového onemocnění 

a imunitního systému, z nichž řada principů imunoterapie přímo vychází.  

Práce je rozdělena na tři samostatné celky – kancerogenezi, imunitní systém 

a imunoterapii.  

Kapitola kancerogeneze obsahuje základní mechanismy vzniku nádorového 

onemocnění, principy, kterými se tělo proti nádorovému onemocnění brání, a mechanismy, 

kvůli kterým tato ochrana selže.  

V kapitole imunitní systém jsou popsány jednotlivé druhy imunity a způsob, kterým 

imunita selhává v případě nádorového onemocnění.  

Kapitola imunoterapie popisuje současné poznatky, jak lze vlastnosti imunitního 

systému využít pro boj se vzniklým onemocněním. Do této kapitoly jsou zařazeny schválené 

a používané terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Consultant: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. 

Candidate: Kateřina Havlíková 

Title of diploma thesis: Immunopharmacology and immunotherapy of cancer 

 

Main goal of this workis to summarize modern trends of  immunopharmacology 

and immunotherapy of tumour disease and to stress the importance for the future of therapy. 

To add context to immunotherapy there are also described characteristics of tumour disease 

and immune system, on which many principles of immunotherapy are directly based. 

This diploma thesis is divided into three individual parts – carcinogenesis, 

immunesystem and immunotherapy. 

The carcinogenesis chapter includes basic mechanism of cancer development, 

principle show body protects itself against tumour disease and mechanisms how 

this protection fails.  

In the immune system chapter there are described individual types of immunity 

and mechanism by which immunity fails in the case of tumor disease. 

The immunotherapy chapter describes recent findings of how the properties 

of immune system can be utilized to combat tumour disease. Approved and used  therapies 

are included.  
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1 Zadání a cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření přehledu současných trendů 

imunofarmakologie a imunoterapie nádorového onemocnění a zdůraznění jejich významu 

pro budoucí terapii. Pro širší kontext jsou rovněž uvedeny základní vlastnosti imunitního 

systému a nádorového onemocnění, neboť řada z mechanismů imunoterapie z nich přímo 

vychází. 
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2 Úvod 

V roce 2018 zemřelo v České republice v důsledku nádorového onemocnění 

28 266 lidí, což je 25,03 % všech úmrtí (112 920) ve zmiňovaném roce (Český statistický 

úřad 2019).  

Nádorem je chápán geneticky podmíněný neobvyklý nekoordinovaný růst buněčné 

tkáňové hmoty, který pokračuje i po odstranění primární příčiny. Předpokládá se, že všechny 

nádorové buňky pocházejí z jediného klonu, se kterým mají alespoň jeden společný znak. 

Nádor roste relativně nezávisle na okolní tkáni, není však nezávislý úplně. Pro svůj 

růst potřebuje energii, živiny hostitele a také krevní zásobení. Často je získává přehnaně, 

na úkor ostatních buněk.   

Počet buněk v nádorové populaci výrazně roste. Srovnáváme-li však rychlost, s jakou 

buňky přibývají, s normálními proliferujícími kmenovými nebo embryonálními buňkami, čas 

mezi mitózami je u nádorových buněk ve skutečnosti delší než u zdravých buněk. 

To znamená, že zároveň dochází k prodloužení života již vzniklých buněk. Tento rozkol mezi 

přírůstkem a zánikem je geneticky podmíněný a je jednou ze stálých vlastností nádorových 

buněk (Rejthar 2002).  
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3 Kancerogeneze 

3.1 Faktory ovlivňující vznik nádorového bujení 

Nádor vzniká maligní transformací jedné či několika buněk. Jde o nevratnou 

genetickou změnu, která může vznikat spontánně, anebo být zprostředkována množstvím 

dalších faktorů. Mutace, které jsou důležité ve vztahu k nádorovému onemocnění, se týkají 

především genů, které mají za úkol regulovat růst, dělení, přežívání a migraci buněk, stejně 

jako genů, které mají za úkol takové mutace vyhledat a opravit. Mutace z hlediska 

nádorového dělíme obecně na řídící, které poskytují nádoru nějaký druh výhody v přežití 

a růstu, a pasažérské, které mají neutrální charakter.  

Kromě genetických změn mohou mít vliv na vznik nádoru i změny epigenetické, 

například změny metylace DNA nebo acetylace histonů (Bauer et al. 2018). 

3.1.1 Chemické faktory 

Chemicky definované kancerogenní látky jsou účinnými mutageny s navzájem velmi 

odlišnou chemickou strukturou, ale společnou afinitou vůči nukleovým kyselinám. Stejně 

jako ostatní kancerogeny mají schopnost poškozovat DNA, a to buď přímo, nebo nepřímo. 

Obecně je dělíme na dvě skupiny – kancerogeny, které působí bez aktivace 

metabolismem, a kancerogeny, které je nejprve potřeba aktivovat. Mezi specifickou skupinu 

patří tzv. kokancerogeny, které samy o sobě nepůsobí mutagenně, ale podporují hromadění 

mitóz. 

Jako chemický karcinogen může vystupovat jakákoliv látka, která má schopnost 

způsobovat mutaci, ať už jde o syntetickou látku, jako je benzidin, přírodní látku, 

jako je aflatoxin, nebo kov, jako je nikl. Řadu mutagenních látek nacházíme také v tabákovém 

kouři, který hraje významnou roli v riziku vzniku rakoviny (Rejthar 2002).  

3.1.2 Fyzikální faktory 

Nejznámějším zástupcem fyzikálních faktorů malignit patří všechny druhy 

ionizujícího záření (elektromagnetické, rentgenové, γ, β, α, protonové i neutronové záření). 

Stupeň rizika stoupá s dávkou a může se i kumulovat. Energie záření náhodně excituje atomy 

a molekuly, které poté přenášejí energii do DNA, kde vznikají chromozomální aberace 

a mutace. Navíc se mohou tvořit volné radikály, dále poškozující DNA. Latence 

je individuální a může trvat až několik let (Rejthar 2002). 
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3.1.3 Biologické faktory 

Produkty plísní, např. aflatoxin, působí stejným mechanismem jako chemické 

kancerogeny, tzn. elektrofilní vazbou chemického mutagenu na DNA. 

Mechanismus, kterým viry přispívají ke kancerogenezi, se liší dle podkladu jejich 

genomu. RNA onkogenní retroviry přenesou svou genetickou informaci do genomu hostitele, 

který ji může dále přenášet dělením.  

Silně onkogenní retroviry mají ve své RNA gen s jasnou a přímou souvislostí 

s nádorovou transformací, může vyvolat např. leukémie. Oproti tomu slabě onkogenní 

retroviry svou integrací do genomu aktivují přirozené onkogeny, které buňka již obsahovala. 

DNA viry jsou podstatně méně onkogenní. Po několika buněčných cyklech je obvykle 

virový genom vyloučen z jádra a buňka se normalizuje, pokud už předtím nedošlo k lýze 

množstvím nově vzniklých virů. Nicméně v některých případech genetická informace viru 

zůstává pevnou součástí genomu a buňka se stává trvale imortalizovaná. Takto integrovaný 

virus už není schopen se dál dělit, neboť při inkorporaci ztratil část svých nezbytných 

strukturálních genů. Ta část genů, které zůstaly zachovány, produkuje proteiny, které mohou 

dále interagovat s onkogeny a antionkogeny. Napadení DNA virem nicméně samo o sobě 

k maligní transformaci nevede, je nutný další promoční tlak. Příkladem onkogenních DNA 

virů je EBV (Epstein-Barrové virus), HBV (virus hepatitidy B), HPV (lidský papilomavirus) 

a řada dalších  (Rejthar 2002).  

Bakterie naproti tomu obvykle nemají přímý účinek na vznik malignity. (Rejthar 

2002). Výjimkou je Helicobacter pylori. Tato bakterie, žijící v  prostředí lidského žaludku, 

působí na žaludek nepřímo, přes aktivaci zánětlivých pochodů, a přímo, přes CagA protein, 

který napomáhá epiteliálně-mezenchymálnímu zvratu (Megraud et al. 2015). H. pylori 

vyvolává genomickou nestabilitu v epitelových buňkách žaludku. V roce 1994 byla proto 

bakterie oficiálně klasifikovaná jako karcinogen, a to navzdory faktu, že ji nacházíme 

u poloviny populace (GonzAlez et al. 2018).  

Odhaduje se, že ve vývoji až čtvrtiny nádorových onemocnění lidské populace hraje 

roli zánět. V zánětlivém prostředí vznikají ROS (reaktivní formy kyslíku) a RNS (reaktivní 

formy dusíku), které poškozují řadu biomolekul, což je dále podpořeno aktivací iNOS 

(inducibilní NO-syntáza). Výsledkem je tak místo bez báze. Během zánětu navíc dochází 

k inhibici některých opravných procesů, např. S-nitrozací O-6-methylguanin-DNA 

methyltransferázy. DNA tak zůstává poškozena (Kawanishi et al. 2017).  
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K rozvoji genetické nestability přispívá i enzym cytidin deamináza, enzym za běžných 

okolností produkovaný pouze aktivovanými B-lymfocyty. Jde o mutagenní enzym, který tvoří 

somatické hypermutace variabilních oblastí genů pro imunoglobulin. Během chronického 

slizničního zánětu ho produkují i buňky epitelové, které jsou poté mutovány tímto enzymem. 

Je však vhodné dodat, že v případě pacientů s chronickými idiopatickými zánětlivými 

onemocněními hraje roli i současná léčba imunosupresivními preparáty, nejen zánět samotný  

(Bauer et al. 2018). 

3.1.4 Vrozené predispozice 

Obecně lze říct, že přímá dědičnost konkrétního nádoru není možná. I za předpokladu, 

že dojde k přenosu mutace protoonkogenu, potomci mají pouze zvýšenou pravděpodobnost 

vzniku malignity, nikoliv stoprocentní jistotu. Z výsledků epidemiologických 

a genealogických studií rozeznáváme tři druhy vrozených predispozic k nádorovému 

onemocnění. 

První skupina pacientů je definovatelná zvýšenou fragilitou chromozomů a narušenou 

opravou DNA, což je provázeno typickými recesivně autozomálními syndromy. Příkladem 

takové nemoci je například xeroderma pigmentosum, u které nacházíme vyšší výskyt nádorů 

kůže. 

Druhá skupina je typická prokázanou autozomálně dominantní vlohou, která 

se projevuje unikátním dědičným fenotypem s detekovatelnou chromozomální abnormalitou 

pravidelně provázenou rozvojem nádoru. Příkladem je translokace části raménka 

z chromozomu 22 na chromozom 9, tzv. Filadelfský chromozom, provázený rozvojem 

chronické myeloidní leukémie. 

Nejběžnějším typem vrozené predispozice je familiární výskyt některých malignit 

s epidemiologicky doloženou spoluúčastí genetiky, ale natolik multifaktoriální, že nelze 

jednoduše vysvětlit. V takto postižených rodinách je vyšší riziko a častější výskyt oproti 

běžné populaci, ale do chvíle, kdy dojde ke klinickému projevu, není u pacienta zřejmá 

fenotypová odchylka. Příkladem je vazba karcinomu na určitou krevní skupinu, dědičné 

fenotypy HLA (hlavní histokompatibilní komplex) apod. (Rejthar 2002).  
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3.2 Přirozené protinádorové mechanismy 

3.2.1 Apoptóza 

Apoptóza má za úkol zlikvidovat přestárlé, mutované, napadené, transformované, 

nefunkční či jinak poškozené buňky. Jde o aktivní proces, který vyžaduje ATP. Apoptóza 

zpravidla nevyvolává zánět, nicméně může aktivovat imunitní systém. V takovém případě 

hovoříme o imunogenní apoptóze.  

Nádorová buňka působením stresu přesune kalretikulin z endoplazmatického retikula 

na povrch buňky, kde ho může rozeznat receptor dendritických buněk (DC) a vyslat signál 

k fagocytóze. Umírající nádorová buňka zároveň vysílá alarminy, které vážou 

TLR-4 (Toll-like receptor 4) a vydávají signál pro zrání antigen prezentujících buněk. 

Vnější apoptózu, neboli receptorovou apoptózu, spouští seskupování smrtících 

receptorů (FAS, TNFR, TRAILR) jako odpověď na vazbu smrtících ligandů (FAS-L, TNF, 

TRAIL). Po seskupení dojde k internalizaci těchto receptorů a vzniku tzv. DISC 

(death-inducing signaling complex), kde se samy aktivují apikální kaspázy (csp-8, csp-10) 

následně štěpící efektorové kaspázy (csp-3, csp-7). 

Vnitřní (mitochondriální) apoptóza funguje jako čidlo poškození DNA a defektů 

replikace. Tato dráha apoptózy je započata poškozením membrány mitochondrie, organely 

s významným obsahem ROS a proapoptotických molekul (např. cytochromu c) a vyplavením 

jejího obsahu do cytosolu, kde vytvoří multireceptorový efektorový komplex apoptozom. 

Apoptozom aktivuje kaspázu-9, která následně aktivuje efektorové kaspázy. 

Apoptotická dráha endoplazmatického retikula (ER) je aktivována nahromaděním 

nesložených nebo špatně složených proteinů v luminu ER. Dochází k uvolnění molekul 

za normálních okolností ukotvených v membráně ER, jako je např. protein PERK (protein 

kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase). PERK inhibuje eIF-2α (eukaryotický 

transkripční faktor 2 alfa) a tím je zastavena transkripce. Výjimkou je transkripce některých 

genů zodpovědných za adaptaci na vzniklý stres (tj. nedostatek glukózy, oxidační stres, 

napadení virem, účinek cytostatik). Pokud se buňka nedokáže adaptovat, uvolňuje se sodík 

z intraluminálního prostoru ER, aktivují se proapoptotické proteiny, inhibují protiapoptotické 

proteiny a štěpí se apikální kaspázy (csp-2, csp-9, csp-8), které následně štěpí efektorové 

kaspázy. 

Genotoxický stres patří k nejsilnějším spouštěčům apoptózy, jednak přes dráhu p53, 

jednak přes dráhu kaspázy-2, která je jako jediná exprimovaná v jádře. Vznikají 
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tak PIDDiozomy, multiproteinové komplexy tvořen PIDDproteiny, RAIDDproteiny 

a oligomery kaspázy-2, které společně brání průchodu buněčným cyklem a štěpí další apikální 

kaspázy, čímž klesá práh pro další proapoptotické stimuly.   

Po aktivaci efektorových kaspáz apoptóze již nelze zabránit. Dojde k řízené degradaci 

buněčných součástí aktivovanými kaspázami a dalšími enzymy, jako jsou endonukleázy, 

proteázy apod. Štěpí se aktin, kondenzuje chromatin, odštěpují se membránové vezikuly 

a buňky se mění v tzv. apoptotická tělíska. Zvýšenou expresí fosfatidylserinu na vnějším listu 

buněčné membrány jsou tělíska rozpoznána makrofágy a fagocytována.  

Mezi regulátory apoptózy obecně řadíme proteiny rodiny BCL2 a proteiny IAP/BIRP. 

Proapoptotické proteiny BCL2 (BAX, BAK) vytvářejí póry ve vnější mitochondriální 

membráně, čímž se aktivuje vnitřní dráha apoptózy. Jejich účinek je blokován vazbou 

protiapoptotických proteinů BCL2 (BCL2, MCL1, PUMA, NOXA atd.). Poslední skupinou 

jsou BH-3, které vytěsňují z vazby protiapoptotické proteiny, čímž aktivují BAX a BAK.  

Proteiny IAP/BIRP (c-IAP1, c-IAP2, XIAP, survivin apod.) inhibují apoptózu blokací 

aktivních kaspáz (Klener et al. 2013).  

3.2.2 Kontrolní body buněčného cyklu 

3.2.2.1 Obecný průběh buněčného cyklu 

Buněčný cyklus se obecně skládá z šesti fází – interfáze, profáze, prometafáze, 

metafáze, anafáze a telofáze. Během interfáze rozeznáváme G0, G1, S a G2 fáze (Wenzel et 

al. 2018).  

G0 je takzvaná klidová fáze, během které buňka plní pouze své základní funkce 

a udržuje bazální metabolismus. Po aktivaci dělení buňky začíná G1 fáze, během které 

se syntetizují všechny typy RNA, v cytoplasmě dochází k proteosyntéze a buňka roste. 

Následuje S fáze, během které se dělí DNA a v cytoplasmě se syntetizují histony. 

Po ukončení S fáze je v jádře dvojnásobné množství DNA než na začátku. Během G2 fáze 

buňka dále roste, probíhá proteosyntéza a ve zvýšené míře se syntetizuje tubulin. Následuje 

samotná mitóza.  

V profázi mizí jadérko, rozpadá se jaderná membrána a chromozomy kondenzují. 

Vzniká tak mitotický aparát. V prometafázi poté vnikají do jaderného prostoru mikrotubuly, 

kolem kterých se v metafázi obtáčejí chromozomy, aby se od sebe mohly v anafázi začít 

oddalovat k protilehlým koncům buňky. Cytoplasmatická membrána se zaškrcuje. V telofázi 

se jádra vrací do původního stavu, obnovuje se jaderný obal a jadérka, chromozomy přestávají 



8 

 

být viditelné. Vznikají dvě dceřiné buňky, identické s buňkou původní. V tuto chvíli může 

buňka přejít do G0 fáze a dále se nedělit (po několik dní, let, nebo dokonce navždy), 

nebo pokračovat do G1 fáze a celý proces se cyklicky opakuje (Rejthar 2002).  

3.2.2.2 Regulace buněčného cyklu 

Aby vše proběhlo tak jak má, existují takzvané kontrolní body. Rozeznáváme tři. G1/S 

neboli restrikční kontrolní bod, je ovlivňován především růstovými faktory, velikostí buňky, 

buněčnou výživou a poškozením DNA. Druhým kontrolním bodem je G2/M, také známý 

jako replikační kontrolní bod, na který působí hlavně špatná replikace nebo poškození DNA. 

Posledním kontrolním bodem je bod v metafázi/anafázi, takzvaný kontrolní bod dělícího 

vřeténka, ovlivněný způsobem, jakým jsou chromozomy připojené k dělícímu vřeténku 

(Wenzel et al. 2018). 

 

Obrázek 1 - Schéma buněčného cyklu 

 

 

 

 

Převzato a upraveno z Klener 2013 

CDK – cyklin-dependentní kináza, ATM – ataxia telangiectasia mutated, E2F – elongační faktor 2, RB – retinoblastomový gen  
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K samotné regulaci dochází pomocí cyklin-dependentních kináz (cdk), 

které fosforylují proteiny v místě serinu a threoninu, a cyklinů, což jsou regulační proteiny, 

které se na cdk váží a tvoří funkční komplex, který může fosforylovat další proteiny. Jejich 

spojení, aktivace a následný rozpad jsou zásadní pro průběh buněčného cyklu (Rejthar et al. 

2002). 

3.2.3 Antionkogeny 

Antioonkogeny, též známé jako tumor-supresorické geny, kódují proteiny, které mají 

za úkol kontrolovat buněčný růst a diferenciaci. Jejich ztráta je přímo zodpovědná za změnu 

fenotypu nádorových buněk (Rejthar 2002). Jejich produkty nalézáme v různých částech 

buňky, od membrány až po jádro. 

Na rozdíl od onkogenů, mutace jedné alely antionkogenu není pro vznik nádorového 

bujení dostatečná, je nutná absence obou alel. Ke ztrátě funkce antionkogenů dochází často 

ztrátou části nebo celého chromozomu, přičemž dojde k eliminaci jedné alely a jejích 

sousedních genů, zatímco druhá je vystavena mutaci (Altaner 2008). 

3.2.3.1 Retinoblastomový gen (Rb) 

Rb je klíčový faktor při kontrole transkripce proteinů a jako regulátor buněčného 

cyklu. Jedná se o fosfoprotein, který nalezneme v jádře v různém stavu fosforylace dle stavu 

buněčného cyklu. V G0 fázi je především nefosforylovaný a funguje jako supresor proliferace 

a také brání v přechodu buněk z G1 do S fáze. Dojde-li k jeho hyperfosforylaci, pozbývá své 

antiproliferační funkce. Během M fáze je zbaven fosfátových skupin pomocí buněčných 

fosfatáz. V jádře je jeho antiproliferační účinek spjatý s rodinou proteinů jménem E2F 

(elongační faktor 2), se kterými v G1 fázi tvoří komplex, čímž brání translaci genů 

zodpovědných za regulaci buněčného cyklu. V případě, že dojde ke stimulaci růstu, stoupají 

koncentrace cyklinů D a E, které s odpovídajícími cyklin dependentními kinázami tvoří 

komplexy, které fosforylují Rb, čímž se uvolňuje E2F (Rejthar 2002). 

Rb má však řadu dalších vlastností, včetně regulace buněčné diferenciace během 

embryogeneze a v dospělých tkáních, regulace apoptózy, permanentního zastavení buněčného 

cyklu a zachování chromozomální stability. Chybějící Rb napomáhá buňkám znovu aktivovat 

buněčný cyklus. Dále napomáhá angiogenezi a metastázám. Ztráta funkce Rb zvyšuje riziko 

osteosarkomu u dětí a teenagerů a napomáhá HPV iniciovat rakovinu děložního čípku 

a skvamózního karcinomu hlavy a krku. Dále pravděpodobně hraje roli ve virem iniciovaných 



10 

 

rakovinách jater a je inaktivován ve více než 90 % SCLC (malobuněčný karcinom plic) 

(Burkhart et al. 2008).  

3.2.3.2 Protein p53 

Mutace genu kódujícího p53 jsou velmi časté v nádorových onemocněních, dokonce 

slouží jako predispozice pro Li-Fraumeni syndrom. Původně se proto předpokládalo, 

že se jedná o onkogen. P53 zdravých buněk je protein vázající se na specifické sekvence 

DNA regulující transkripci. Reaguje na různé formy buněčného stresu. P53 je zásadní 

pro zastavení buněčného cyklu v G1 fázi, jako reakce na reverzibilní poškození DNA, 

transkripcí p21, a navíc aktivuje cílové geny, které kódují reparační aparát. Ve spojení 

s Rb je p53 také schopen navodit permanentní zastavení buněčného cyklu. Jeho další 

důležitou funkcí je navození apoptózy indukcí proapoptotických proteinů BCL-2 

(Kastenhuber et al. 2017). Nejen, že mutací ztrácí p53 svou supresorovou funkci, ale může 

se sám stát aktivovaným onkogenem s transformační aktivitou (Rejthar 2002). 

3.2.3.3 Protein p16 

Ve zdravých buňkách funguje p16 jako inhibitor cyklin dependentních kináz, čímž vede 

k zastavení cyklu v G1 fázi (Rocco et al. 2001).  

Studie potvrdily mutaci či ztrátu p16 v řadě tumorů, včetně rakoviny mozku či ledvin, 

a to zapříčiněné bodovými mutacemi, metylací promotorů, nebo delecí. Chybějící 

p16 je spojený s familiárním melanomem a adenokarcinomem pankreatu (Rocco et al. 2001). 

Jedná se o druhý nejčastěji deregulovaný antionkogen, hned po p53 (Serra et al. 2018). 

3.3 Vznik nádorového onemocnění 

3.3.1 Mutace 

Obecně rozdělujeme na mutace spontánní, které vznikají náhodně během replikace 

DNA, a indukované, které vznikají po vystavení buněk mutagenním faktorům. Podle 

strukturálních změn rozeznáváme různě druhy mutací. Pokud dojde k záměně jediné 

nukleotidové báze v sekvenci tripletu kódujícího jednu aminokyselinu, mluvíme o mutaci 

bodové. Mění-li se počet bází v genu přidáním většího či menšího počtu nukleových bazí, 

jde o inzerci. Delece je opak inzerce, kdy je určitý počet nukleových bází odstraněn. 

Duplikace nastává, pokud je v jednom genu přítomna stejná sekvence DNA více než jednou. 

Pokud se opakují krátké sekvence DNA v řadě za sebou, jedná se o opakovanou expanzi. 
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Kromě výše zmíněných mutací rozeznáváme ještě inverzi, což je převrácení části 

chromozomu, a translokaci, což je přesunutí části chromozomu. Obě souvisejí 

s chromozomálními zlomy.  

Mutace mohou buď měnit smysl (missense), což se projevuje záměnou jedné 

aminokyseliny a obvykle mírným nebo žádným dopadem na funkci proteinu, mohou být 

nesmyslné (nonsense), vedoucí k předčasnému ukončení transkripce a vzniku zkrácené formy 

proteinů, u kterých může být narušena nebo zcela chybět funkce, nebo mohou být posunové 

(frameshift), kdy dojde ke změně rámce čtení genetické informace projevující se zasazením 

nesprávných aminokyselin do proteinu.  

Genetický kód je redundantní, což znamená, že některé mutace nejsou vůbec 

postřehnutelné – nemění se kódovaná aminokyselina, tím pádem ani výsledný protein. 

Takovým mutacím říkáme synonymní. Pokud se ale smysl genetické informace nějakým 

způsobem změní, jedná se o nesynonymní mutace. V takovém případě může dojít 

až k odumření buňky s danou chybou.  

Mutace mohou být negativní a poškozovat normální buněčné funkce, ale mohou vést 

i k pozitivní vývojové selekci (Bauer et al. 2018).   

3.3.2 Onkogeny 

Protoonkogeny ve zdravých buňkách zajišťují růst buněk a buněčné dělení. Dojde-li 

u nich k mutaci, vznikají onkogeny, nádorové geny, které ztratí svou regulační schopnost. 

Důsledkem je nekontrolovatelné dělení.  

Onkogeny produkují proteiny spoluzodpovědné za přeměnu zdravé buňky 

na nádorovou, které přenášejí signály do jádra, mezi buňkami, a jejich úkolem je stimulovat 

proliferaci. Výsledkem je konstantní přenos stimulujících signálů, které jsou za normálních 

okolností ve zdravé buňce vypnuté.  

Důsledkem aktivací onkogenů mohou být: nadprodukce růstových faktorů, narušení 

vazebnosti jejich receptorů, přesycení růstovými signály, nekontrolovatelné vystupňování 

přenosu vnitřních signálů a soustavný růst buněk jako důsledek nahromadění transkripčních 

faktorů. Pro vznik nádoru je nicméně nutná další aktivace, ať už mutace antionkogenu, 

nahromadění několika onkogenů, poruchy opravných systémů a podobně, pouze aktivace 

jednoho onkogenu není dostatečná.  

Některé onkogeny projevují schopnost spolu kooperovat, jak dokázaly pokusy in vitro 

(vložíme-li pomocí vektoru do buněk RAS onkogen nebo MYC onkogen, stávají 
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se nesmrtelnými. Vložíme-li ovšem oba, vznikne nádorové onemocnění). Onkogeny se dají 

obecně rozdělit podle jejich produktů (Altaner 2008). 

3.3.2.1 Geny pro růstové faktory 

Růstové faktory v běžném prostředí stimulují množení buněk, nicméně hrají zásadní 

roli i při maligní transformaci. Nádorové buňky, které obsahují receptory pro růstové faktory, 

mohou tvořit autokrinní proliferační smyčku, tedy samy sebe stimulovat v růstu (Altaner 

2008). 

3.3.2.2 Geny pro receptory růstových faktorů 

Receptory pro růstové faktory se skládají ze tří domén – extracelulární, která váže 

ligand, transmembránové a intracelulární, která má za úkol přenést signál do vnitřku buňky. 

Vazba specifických molekul má pak za následek dimerizaci těchto receptorů, čímž 

je přechodně aktivována tyrozin-kinázová (extracelulární) doména a dochází k fosforylaci 

proteinů mitotické kaskády. Onkogenní formy těchto receptorů jsou dimerizované soustavně 

a k jejich aktivaci tak není nutná vazba ligandu. Signál je veden neustále (Rejthar et al. 2002) 

3.3.2.3 Geny pro přenašeče signálů 

Po aktivaci receptoru dochází k autofosforylaci tyrozinů a vzniká vazebné místo 

pro přenos signálu dál do buňky. Celá řada onkoproteinů je strategicky zakotvená 

v cytoplazmatické membráně, kde napodobuje funkci těchto proteinů (Rejthar et al. 2002). 

3.3.2.4 Jaderné transkripční faktory 

Signály pokračují do jádra, kde ovlivňují expresi genů provádějících buňku 

skrz mitotický cyklus. Tento proces je řízen geny, jejichž produkty nacházíme v jádře, kde 

kontrolují transkripci genů zodpovědných za buněčný růst. Tyto bílkoviny jsou 

charakteristické specifickými sekvencemi aminokyselin a strukturami, které jim umožní 

vazbu na DNA, nebo tvorbu dimerů, které se váží na DNA. Řada z nich se na DNA váže 

na konkrétních místech, odkud mohou regulovat transkripci sousedních genů (Rejthar 2002).  

3.3.3 Narušení apoptózy 

Narušení apoptózy hraje zásadní roli v tumorigenezi. Obecně rozeznáváme tři 

mechanismy, kterými se nádorové buňky stávají rezistentními vůči apoptóze – změnou 
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balance pro- a protiapoptotických proteinů, redukcí funkce kaspáz a změnou signalizování 

přes receptor smrti. 

V případě deregulace pro- a protiapoptotických proteinů hraje zásadní roli rodina 

BCL-2 proteinů. Příkladem je chronická lymfatická leukemie, u které nacházíme veliké 

množství BCL-2. Dalším důležitým proteinem v apoptóze je p53, jehož zvýšená exprese vede 

k abnormální proliferaci a snížené apoptotické aktivitě například u melanomu.  

Aby nedocházelo k náhodné apoptóze, existují také přímé inhibitory apoptózy (IAPs). 

Jejich dysregulaci nacházíme například u rakoviny pankreatu, lymfomů a melanomů, 

ale i celé další řady rakovinných buněk.  

Kaspázy obecně dělíme na iniciační (csp-2, -8, -9 a -10) a efektorové (csp-3, -6 a -7). 

Vzhledem k tomu, jak důležitá je souhra těchto proteinů během apoptózy, i malá odchylka 

jejich funkce může porušit průběh apoptózy a podpořit kancerogenezi. Snížená exprese 

kaspázy-9 byla objevena u řady nádorů kolorekta, kaspázy-3 pak u nádorů ovaria, prsu 

a děložního čípku. V některých případech může dojít k snížené expresi hned několika kaspáz 

najednou – například kaspázy-8 a -10 u choriokarcinomu.  

Zásadní pro spuštění extrinsické dráhy apoptózy jsou receptory smrti (TNFR1, FAS, 

TRAILR atd.). Nádorové buňky obcházejí aktivaci apoptózy sníženou expresí receptorů smrti, 

porušením jejich funkce, nebo naopak navýšením exprese matoucích receptorů. Tento 

mechanismus nacházíme například u neuroblastomů. Některé nádory, například děložního 

čípku, rovněž snižují expresi odpovídajících ligandů (Wong 2011).  

3.3.4 Narušení buněčného cyklu 

Jedním z mechanismů, kterými dochází k deregulaci cyklu, patří mutace cyklin 

dependentních kináz. Ačkoliv nejsou časté, nacházíme je například u buněčných linií 

melanomu, sarkomu a gliomu.  

Dalším mechanismem jsou mutace cyklinů, zejména pak cyklinu D. Translokace genu 

pro cyklin D1 je spojená s B-lymfatickými malignitami a jeho zvýšenou expresi nacházíme 

u rakoviny prsu, ezofágu, močového měchýře, ledvin a plic. Kromě něj rozeznáváme také 

nadměrnou expresi cyklinů D2 a D3. Cyklin E je zvýšeně exprimovaný u některých nádorů 

prsu, střev a leukémií.  

Tumor supresorová aktivita je zprostředkována inhibicí cyklinů, na což má vliv 

například p16. Delece p16 nacházíme až u 50 % gliomů. Ztráta p27 je spojena se špatnou 
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prognózou a větší agresivitou u nádorů plic, prsů a močového měchýře a dochází k ní spíše 

prostřednictvím proteolýzy, než delecí.  

Delece a missense mutace často ústí ve zkrácený, nefunkční protein Rb, nebo jeho 

úplnou ztrátu. Jeho ztráta je spojena s nezadržitelnou progresí buněčného cyklu a je typická 

pro akutní lymfoblastické leukémie. Až u 90 % rakovin lze nalézt abnormalitu v Rb dráze. 

P53 je pak nejčastěji mutovaným proteinem nádorových buněk (Vermeulen et al. 2003).  

3.3.5 Narušení opravy DNA 

Poměrně dobře známé jsou reparativní poruchy vznikající při opravách 

nekomplementárního párování bazí (MMR), v jehož důsledku se často rozvíjí hereditární 

nepolypózní karcinom tlustého střeva (HNPCC). Jeden z genů bývá poškozený 

již v zárodečné linii, druhá alela v epitelu tlustého střeva svou funkci posléze ztratí během 

života. Tím dochází k nahromadění chyb, což se projevuje změnou funkcí mnoha dalších 

genů (onkogenů, antionkogenů atd.) a genomové nestabilitě (Povýšil et al. 2011). Ztráta 

MMR genů ovlivňuje signální dráhy, dereguluje expresi cytokinů, receptorů a transkripčních 

faktorů a regulaci buněčného cyklu (Vaish 2007). 

Reparační excize nukleotidů (ERN) opravuje především poruchy způsobené 

exogenními vlivy, které blokují správné párování bází. Typickým onemocněním, které vzniká 

jako důsledek mutace genů ERN, je xeroderma pigmentosum (XP). Pacienti s XP mají 

predispozici ke vzniku prekancerózních kožních lézí, ke vzniku karcinomu kůže, bazaliomu 

a méně často také melanomu. 

Ataxia telangiectasia je onemocnění úzce spjaté s vrozeným poškozením oprav 

dvouvláknových zlomů v DNA (DSBR). Onemocnění vede nejčastěji ke vzniku T-leukémií 

a B-lymfomů. Významnou skupinou genů podílejících se na opravách dvouřetězcových 

zlomů, které mutují, jsou BRCA1 a BRCA2. Zde se uplatňuje oprava poškozené DNA pomocí 

homologní rekombinace, kde komplementární řetězec, který sám není poškozený, funguje 

jako vzor. Poškození genů BRCA1 a BRCA2 je úzce spojeno s familiárním výskytem 

karcinomu mléčné žlázy a děložního čípku. Homologní rekombinace DNA je porušena také 

u pacientů s Fanconiho anémií, autozomálně recesivního onemocnění. Pacienti s Fanconiho 

anémií mívají zvýšené riziko vývoje i různých karcinomů (Povýšil et al. 2011). 
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3.4 Vlastnosti nádorového bujení 

3.4.1 Patogeneze nádorového růstu 

Studium lidských neoplazií odhalilo, že jednotlivé nádory jsou spojeny se stupňovitou 

akumulací onkogenních mutací v protoonkogenech i antionkogenech.  

První fáze vzniku nádoru je etapa iniciace, během které se mění genotyp jedné buňky, 

případně velice vzácně skupiny buněk, nejčastěji jako důsledek mutace. Iniciace je vyvolána 

množstvím onkogenních faktorů velmi brzy po jejich působení, obvykle nicméně dochází 

k opravě vzniklé chyby nebo eliminaci nevratně poškozené buňky. Fenotypická změna 

nemusí být zřejmá.  

Druhým krokem je etapa latence, která může trvat i velmi dlouho, typická eliminací 

iniciovaných buněk organismem, během čehož dochází k pozitivnímu fenotypickému výběru, 

avšak fenotyp se před přechodem do další fáze nemusí nutně lišit od somatických buněk.  

Třetí fází je etapa promoce, během které dochází ke zvýšení intenzity proliferace 

(Rejthar 2002) s utlumením oprav DNA a apoptózy. Zároveň probíhá divergence vznikajících 

klonů selekčními tlaky, zevnitř populace genetickou nestabilitou a z ní vycházejícího 

nahromadění mutací, vlivem protinádorové imunity nebo protinádorové léčby. Nádory mají 

proto tendence stávat se postupně agresivnějšími (Klener et al. 2013). 

Následně rozeznáváme stádium zvané blastoma in situ, během kterého se postupně 

selektují atypické buňky s plnou genetickou charakteristikou, ale ne zcela vyjádřeným 

fenotypem. Chybí především schopnost invazivního růstu a metastatické diseminace. 

Tato fáze může trvat až 10 let. 

Předposledním krokem je progrese nádoru, tedy invaze do okolí, zejména lokálním 

infiltrativním růstem nebo růstem destruktivním bez diseminace. Posledním krokem je etapa 

diseminace, tedy metastatický rozsev (Rejthar 2002). 

3.4.2 Nádorové mikroprostředí 

Jednou ze základních součástí TME (nádorového mikroprostředí) je krevní zásobení, 

které se od zdravých tkání funkčně i strukturálně liší, což může vést k hypoxii v určitých 

částech nádoru. Následkem toho se mění genová exprese, aby umožnila buňkám přežít, 

a vzniká rezistence vůči apoptóze.  

Hojně zastoupenými buňkami v nádorovém prostředí jsou nádorově asociované 

fibroblasty (CAF). Po své aktivaci tyto fibroblasty uvolňují proteolytické enzymy, 
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které následně remodelují extracelulární matrix (ECM). Fungují také jako zdroj řady cytokinů 

a růstových faktorů. 

V nádorovém mikroprostředí nacházíme i imunitní buňky. Mezi regulátory imunitní 

odpovědi patří s nádorem asociované makrofágy (TAM), které se mohou diferencovat 

v pronádorový M2 fenotyp jako odpověď na produkci TH2 cytokinů (IL-4, IL-10 a IL-13) 

a které samy získávají schopnost produkovat imunosupresivní cytokiny a tím pádem tlumit 

imunitní odpověď. Stávají se tak pronádorovými. Tento fenotyp lze nicméně zvrátit.  

Dalšími pronádorovými buňkami jsou myeloidní supresorové buňky (MDSCs), heterogenní 

populace buněk myeloidního původu, jako jsou myeloidní progenitorové buňky, nezralé 

granulocyty, DC a makrofágy. Jejich počet expanduje během tumorigeneze. MDSC mají 

zásadní schopnost tlumit odpověď T-lymfocytů. Krom toho se dokážou snadno dostat do 

místa nádoru, kde se přeměňují na TAM (Wu et al. 2017). 

Zásadními jsou i regulační T-lymfocyty (TREG) produkující v TME imunosupresivní 

cytokiny, schopné vyvolávat epiteliálně-mezenchymální přeměnu a expandovat a diferencovat 

TREG.  Kromě toho na svém povrchu exprimují inhibiční receptor CTLA-4, který po spojení 

s CD80 exprimovaným na aktivovaných DC omezuje jejich schopnost prezentovat nádorové 

antigeny. 

Dalšími nezanedbatelnými imunosupresivními buňkami jsou i s nádorem spojené 

neutrofily fenotypu 2.  Významné jsou hlavně díky své produkci metaloproteináz, které 

z mezibuněčné hmoty uvolňují VEGF (vaskulární endotelový růstový faktor), zásadní faktor 

nádorové angiogeneze, inhibitor NF-κB (nukleární faktor kappa B), čímž je blokováno zrání 

DC a jejich schopnost prezentovat antigeny. VEGF dále dokáže snižovat u T-lymfocytů 

schopnost lyzovat buňky a zvyšovat přísun TREG do nádorového mikroprostředí. V místech se 

zvýšenou produkcí VEGF se hromadí MDSCs (Bauer et al. 2018). 

S nádorem asociované endotelové buňky mají rovněž imunosupresivní vlastnosti. 

Změnou adhezních vlastností normálních epitelií klesá schopnost T-lymfocytů dostat 

se do místa nádorů a zároveň schopnost MDSC opustit nádor. Pravděpodobně jsou také 

schopny exprimovat inhibiční molekuly, jako je PD-L1, které potlačují funkci T-lymfocytů. 

Extracelulární matrix v nádorovém mikroprostředí slouží jako spletitá vláknitá síť 

napomáhající invazi do okolí a metastázám. Organizace, složení a buněčné interakce uvnitř 

ECM mohou vytvořit fyzickou bariéru znemožňující léčivům dostat se do nádorového 

mikroprostředí a tím vést ke znemožnění léčby (Wu et al. 2017). 
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Nádorové mikroprostředí se od běžných buněk odlišuje i metabolismem s převládající 

hypoxií, acidózou, vysokým intersticiálním tlakem a zvýšenou tuhostí extracelulární matrix 

(Yang 2017).  

Paradoxně, TME dokáže rovněž zvyšovat efektivitu léčby díky svému propojení 

s imunitním systémem, je tedy lepší ho „znovu naučit“ působit protinádorově, než TME 

odstraňovat (Wu et al. 2017). 

3.4.3 Diferenciace a anaplazie 

Benigní nádory jsou zpravidla tvořeny diferencovanými nádorovými buňkami, u nichž 

nenacházíme různá stádia diferenciace zároveň. Často je diferenciace natolik progresivní, 

že u nádorové tkáně po cytologické stránce nenacházíme rozdíl oproti tkáni zdravé. Dobře 

diferencované benigní nádory jsou typické svou nízkou nebo nulovou mitotickou aktivitou.  

Maligní nádory jsou typické různým stavem diferenciace svých buněk, od naprosto 

nediferencovaných až po buňky funkčně i strukturálně diferencované. Kromě toho existují 

nádory s kompletním diferenciačním blokem, u nichž buňky setrvávají na primitivní 

prekurzorové úrovni, což je typické pro některé leukémie. Většina nádorů se nalézá uprostřed 

mezi oběma extrémy – vysoce diferencovanými a zcela nediferencovanými buňkami. Nízký 

stupeň diferenciace se také nazývá anaplazie (Povýšil et al. 2011).  

Anaplastické buňky jsou charakteristické svou mnohotvárností, zvýšeným poměrem 

jádra ku cytoplazmě a výraznou velikost jádra. Krom toho je pro tyto buňky typický vysoký 

počet mitóz (Mendoza et al. 2015).  

3.4.4 Heterogenita nádorových buněk 

Ačkoliv vycházejí ze stejné transformované buňky, buněčné populace nejsou zcela 

identické, a to ani v rámci stejného nádoru (Rejthar 2002). Řada experimentů prokázala, 

že se jednotlivé buněčné populace liší množstvím vlastností, jako jsou povrchové znaky, 

genetické a epigenetické změny, rychlost růstu, citlivost k léčbě a podobně. Tato heterogenita 

je dána nesymetrickým dělením nádorových kmenových buněk, což jsou buňky se schopností 

sebeobnovy a schopností se diferencovat do množství dalších buněčných typů, každý 

s konkrétními vlastnostmi a fenotypem (Rich 2016).  

Nádorová heterogenita značně ztěžuje diagnózu, protože vzorky odebrané z jedné části 

nádoru se mohou dramaticky lišit od jiného místa stejného nádoru, a léčbu, neboť může vést 

k neúplné léčbě a následné expanzi buněk, které byly vůči léčbě rezistentní (Rich 2016). 
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3.4.5 Rychlost nádorového růstu 

Rychlost růstu nádorů se obecně liší dle jejich biologické povahy. Benigní nádory 

rostou zpravidla pomalu, několik měsíců či let, až na výjimky. Maligní nádory rostou obvykle 

rychleji, existují ale i případy, kdy se rozvíjejí pomalu.  

Extrémně rychlý růst nacházíme u Burkittova lymfomu, B-lymfoidního nádoru, 

jehož buněčná populace je schopna se zdvojnásobit během 24 hod. Oproti tomu pomalu 

rostoucím nádorem je například chronická lymfatická leukémie, jejíž průběh trvá průměrně 

sedm let.  

Některé maligní nádory pak mohou náhle akcelerovat, například chronická myeloidní 

leukémie se zprvu rozvíjí pomalu, ale po třech až čtyřech letech růstová aktivita výrazně 

roste.  

Rychlost růstu úzce souvisí s diferenciací. Rychle rostoucí nádory bývají málo 

diferencované, neboť jejich energie je soustředěna na podporu rychlosti růstu. Dále růst 

ovlivňuje krevní zásobení a schopnost indukovat angiogenezi. Limitem růstu je zejména 

pro benigní nádory omezený prostor, kam mohou expandovat (Povýšil et al. 2011).  

3.4.6 Šíření nádorů 

Šíření nádorů je komplexní proces, který je závislý na specifických funkcích 

nádorových buněk v prvotním místě vzniku i v místě metastatického růstu. Schopnost 

metastazovat mají buňky již ve velmi raných stádiích. Nicméně nádorové buňky cirkulují 

v oběhu poměrně běžně a ne všechny vytvoří metastatické ložisko.  

Metastáza začíná procesem zvaným metastatická iniciace, během kterého buňky 

získávají vlastnosti umožňující metastazovat, jako je angiogeneze 

či epiteliálně-mezenchymální přeměna. Následuje metastatická progrese, kdy dochází 

k zapojení vaskulární remodelace, extravazace buněk v místě metastázy a únik z imunitního 

dohledu. Posledním stupněm je metastatická virulence urychlující růst v místě dceřiných 

buněk. 

Invaze vyžaduje zásadní změny v chování buněk a v jejich genotypických 

vlastnostech. Epitelové buňky vytvářejí svazy skrz mezibuněčné spoje a prostřednictvím 

hemidesmosomů se pojí k bazální membráně. Během invaze se mění degradace extracelulární 

matrix. Dochází k přeměně polarizovaných epitelových buněk v nepolarizované, schopné 

se pohybovat. 
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Obecně se šíření nádoru dá rozdělit do dvou kroků – invaze do extracelulární matrix a krve, 

a poté kolonizace nádorových buněk v místech mimo primární nádor (Povýšil et al. 2011).  

3.4.6.1 Invaze 

Extracelulární matrix tvoří kolageny, glykoproteiny a proteoglykany a také řada 

dalších proteinů a růstových faktorů. Epitelové buňky jsou navázány k lamininu a kolagenům 

bazálních membrán pomocí integrinů. Během progrese nádorové buňky mění expresi 

integrinů, čímž je kromě vazby buněk ovlivněna i vnitřní signalizace. Invaze pak probíhá 

třemi aktivními kroky – uvolněním buněk z jejich společných vazeb, degradací 

ECM a vazbou nové složky ECM a nakonec jejich migrací.  

Uvolnění je možné díky potlačení síly mezibuněčných spojů pomocí exprese 

kadherinů.  

Následuje degradace bazální membrány a pojivové intersticiální tkáně proteolytickými 

enzymy, které nádorové buňky produkují samostatně, anebo jejich tvorbu indukují 

ve stromálních buňkách. Typickými enzymy jsou matrix metaloproteinázy (MMP), 

katepsin-B, katepsin-D, urokináza, separáza a některé kalikreiny. Proteolýzou se uvolňují 

růstové faktory, které jsou v ECM obvykle neaktivní, a také dochází k remodelaci 

nerozpustných částí bazální membrány a intersticia. Štěpné produkty kolagenu 

a proteoglykanů jsou chemotaktické, podporují růst a angiogenezi. Za normálních okolností 

by byla proteolýza matrix brzděna tkáňovými inhibitory, ale následkem nádorové invaze 

je rovnováha porušena.  

Posledním krokem je indukce buněčné migrace. Jedná se o mnohakrokový proces, 

který nádorová buňka provádí opakovaně s malými rozdíly na několika úrovních. Buněčný 

pohyb souvisí se součinností polymerizace a depolymerizace aktinových vláken cytoskeletu 

za spolupráce dalších molekul. Nádorové buňky vytvářejí tzv. invadopodie, výběžky 

cytoplasmy, které zajišťují průchod buněk extracelulárním prostředím. Povrchové membrány 

invadopodií obsahují adhezní molekuly a proteinázy, zatímco jejich cytoplazma obsahuje 

aktivovaná filamenta, asemblační molekuly aktinu a signální molekuly. Nádorové buňky 

mohou invadovat individuálně po převzetí formy mezenchymových buněk, pseudopodiemi, 

tedy améboidně, či ve svazcích, pokud se jim povedlo zachovat mezibuněčné spoje.  

Směr jejich putování určuje chemotaktický gradient, který vzniká jako důsledek 

působení růstových faktorů. Nádorové buňky také samy produkují faktory, které stimulují 

motilitu autokrinní zpětnou vazbou.  
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Invaze do okolí není dostačující pro vznik metastáz. Důležité je také zapojení 

intravazace, přestup nádorových buněk do cév. Jedná se o aktivní proces, který vyžaduje 

proteolytické pochody, stejně jako invaze do okolí. Jednodušší je přestup do nově vzniklých 

cév primárního nádoru, protože jejich buňky nemají vytvořeny dokonalé endotelové spoje, 

obsahují nepravidelné pericyty a podobně. Analogicky funguje invaze skrz lymfatické cévy 

(Povýšil et al. 2011).  

 Jakmile nádorové buňky přejdou do cirkulace, mohou se usadit prakticky kdekoliv 

v těle, pokud přežijí stres, který je na ně kladen v cirkulaci, zejména fyzické poškození 

hemodynamickou silou a jejich cílené zničení imunitním systémem. V některých případech 

mohou nádorové buňky zvýšit svou schopnost přižití pomocí krevních destiček, 

které používají jako „štít“ (Gupta et al. 2006).  

3.4.6.2 Kolonizace 

Nádorové buňky obalené krevními destičkami se rapidně mechanicky zachytávají 

v kapilárách, což je udržuje na místě ve vzdáleném orgánu. Následuje extravazace, opětovné 

uvolnění nádorových buněk z cirkulace. V některých případech dojde k značnému růstu 

již během putování cirkulací a následuje fyzické protrhnutí vaskulatury. Zároveň signály 

produkované samotnými nádorovými buňkami, jako je VEGF, mění permeabilitu cév, 

což umožňuje únik buněk z cirkulace. Dalším způsobem, kterým se mohou dostat z krevního 

oběhu, je interakce mezi receptory na nádorových buňkách a ligandy na místech, kde dochází 

k metastazování.  

Posledním krokem je kolonizace cílového orgánu nádorovými buňkami. K tomuto 

procesu nedochází náhodně, buňky se usidlují v místech, která jsou kompatibilní s jejich 

růstem, ne nutně, které jsou jim nejblíže. Například rakovina prsu často metastazuje do plic, 

kostí, jater a mozku, z nichž většina nemá přímé spojení cirkulací.  

Pokud jsou extravazující buňky schopny interagovat s mikroprostředím cílového 

orgánu, aby získaly potřebné růstové faktory a další potřebné signály, může dojít 

ke kolonizaci a posléze rozvoji metastázy (Gupta et al. 2006).  

3.4.7 Působení nádoru na hostitele 

Rostoucí nádor na hostitele obvykle působí komplexně, ale jeho projevy 

lze schematicky rozdělit na lokální a systémové  (Rejthar et al. 2002) 
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3.4.7.1 Lokální působení 

Mechanismem lokálního působení nádoru je umístění nadbytečné tkáňové masy 

v místě, kde předtím nebyla. Jak nádor konkrétně působí, záleží na jeho umístění. Z tohoto 

důvodu může například omezovat, případně zcela uzavírat přirozenou pasáž, nebo přímo 

vyvolávat mechanický tlak vzniklé tkáně. Krom toho často dochází k oběhovým změnám 

v nádoru a jeho okolí. Může docházet k edémům či dokonce krvácením.  

Maligní nádory mívají obecně větší místní tlakový efekt, ale méně destruktivní růst 

do okolí, čímž roste riziko krvácení, ulcerací a sekundární infekce po narušení cév v okolí 

nádorového parenchymu (Rejthar et al. 2002).  

3.4.7.2 Systémové působení 

Ve svém důsledku rozeznáváme dva základní syndromologické obrazy, nádorovou 

kachexii, která je zcela systémová, a paraneoplastické syndromy, kdy k celkovému poškození 

dochází přes orgánové systémy (Rejthar 2002). 

3.4.7.2.1 Nádorová kachexie 

Kachexie je multifaktoriální multiorgánový stav, který je jedním z hlavních důvodů 

mortality a morbidity chronických onemocnění, jako je například AIDS (syndrom získaného 

selhání imunity). Více než 50 % pacientů s nádorovým onemocněním trpí kachexií, která 

negativně ovlivňuje kvalitu jejich života i odpověď na chemoterapii. Hlavními projevem 

kachexie u pacientů je nedobrovolná ztráta tělesné hmotnosti. K dalším příznakům patří 

anorexie, systémový zánět a zvýšená klidová energetická spotřeba. Spektrum příznaků 

ale může být velice široké, a proto není snadné kachexii diagnostikovat (Sadeghi et al. 2018). 

3.4.7.2.2 Paraneoplastické syndromy 

Paraneoplastické syndromy (PS) jsou klinické syndromy nepřímo spojené s nádorem. 

Vznikají sekrecí hormonů, funkčních peptidů, nebo jako důsledek cross-reaktivity imunitního 

systému se zdravými tkáněmi (Ma et al. 2019). V některých případech se manifestují dřív, 

než je objeven nádor, který je způsobuje, neboť řada z nich je snadno zaměnitelná 

za neparaneoplastické syndromy (např. eosinofilie). Dle odhadu trpí PS až 8 % pacientů 

s rakovinou (Pelosof et al. 2010).  

Neurologické PS se často objevují jako důsledek produkce protilátek proti tumoru 

(onconeural antibodies), které díky antigenní podobnosti reagují s buňkami nervového 
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systému pacienta a napadají ho (Ma et al. 2019). Napadnuta může být jakákoliv část 

nervového systému. Diagnostikovány bývají pomocí zobrazovacích metod, sérologie a 

analýzy mozkomíšního moku. Onkoneurální protilátky se obvykle nestanovují, neboť pro 

stanovení nejsou dostatečně specifické a citlivé. U 30 % pacientů se je nepodaří stanovit ani v 

krvi, ani v mozkomíšním moku. Léčbou je obvykle imunosupresivní terapie (Pelosof et al. 

2010).  

Endokrinní PS jsou obvykle přítomny v době, kdy už je nádor diagnostikován. Jsou 

způsobeny produkcí hormonů, případně funkčních peptidů, proto často dochází k jejich 

zlepšení po léčbě malignity (Ma et al. 2019). Jejich vývoj nesouvisí se stádiem rakoviny 

ani její prognózou (Pelosof et al. 2010). Léčba spočívá v terapii nádoru a následně 

symptomatické léčbě jednotlivých onemocnění. 

Další skupinou jsou dermatologické/revmatologické (D/R) syndromy. Velká část 

těchto syndromů běžně vzniká bez souvislosti s nádorovým onemocněním, nicméně 

paraneoplastické D/R syndromy obvykle odpovídají na léčbu v menší míře (Ma et al. 2019). 

Léčbou je terapie primárního tumoru spojená se standardní léčbou pro tyto syndromy. 

Poslední skupinou jsou hematologické PS, které se obvykle projevují až po diagnóze, 

typicky jako doprovod pokročilého onemocnění. Obvykle nevyžadují specifickou léčbu 

a velice často se samy zlepší společně s léčbou nádorového onemocnění (Pelosof et al. 2010).  
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4 Imunitní systém 

Imunitní systém zprostředkovává ochranu proti tělu nebezpečným faktorům, jako jsou 

mikroby nebo nádorově změněné buňky, pomocí specializovaných buněk a jejich působků, 

bariérové ochrany (kůže, sliznice) a některých fyziologických pochodů (peristaltika, kašel), 

a napomáhá udržovat homeostázu (Jílek 2014). 

V případě vzniku nádorového bujení má imunitní systém za úkol dané buňky najít 

a zlikvidovat (Závadová et al. 2015).  

4.1 Přirozená (vrozená) imunita 

Přirozená imunitní reakce je první linie obrany proti napadení cizorodými částicemi. 

Mezi významné buňky imunitního systému v ochraně před nádory patří neutrofily 

a makrofágy, tzv. fagocytující buňky. Fagocytóza patří k velmi starým obranným 

mechanismům, které tkví v pohlcení nepřátelské částice. Na povrchu endotelií 

se ve zvýšeném počtu objevují adhezní molekuly, které zachycují fagocyty a pomocí 

diapedézy je protahují skrz stěnu. Během této fáze fagocytózy se uplatňuje chemotaxe, která 

láká fagocyty do místa potřeby. Ačkoliv se jedná o nespecifický děj, fagocyty rozeznávají 

vlastní a cizí buňky pomocí povrchových receptorů. Receptory rozeznávají charakteristické 

mikrobiální vlastnosti – tzv. složky asociované s patogenitou (PAMP) a látky pocházejících 

z tkání – tzv. danger/danger signals (DAMP). Přilnutí fagocytu je prováděno interakcemi 

ligand-receptor. Po přilnutí je částice pohlcena pomocí panožek, které ji obklopí a vznikne 

fagozom, a následně usmrcena. K usmrcení dochází po splynutí fagozomu a lysozomu, který 

obsahuje mikrobicidní látky. Částice jsou po zabití zpracovány enzymy a nízkomolekulární 

fragmenty jsou prezentovány HLA II. třídy. Díky tomu se aktivují pomocné T-lymfocyty. 

Významnou roli mají v imunitní odpovědi molekuly hlavního histokompatibilního 

systému, HLA. Jejich význam byl poprvé objeven ve spojitosti s odhojováním transplantátů, 

nicméně postupem času se ukázaly jejich značně komplexnější vlastnosti. Molekuly HLA I. 

třídy najdeme na všech buňkách lidského těla a pomocí nich buňky prezentují, jaké bílkoviny 

syntetizují. Pokud předkládají “vlastní” bílkoviny, jsou ignorovány, ale v případě nádorového 

zvratu, kdy jsou prezentovány tzv. nádorové antigeny, jsou aktivovány cytotoxické lymfocyty 

T, které danou buňku zničí. HLA II. třídy obsahují pouze buňky, které předkládají antigen. 
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Tyto antigenní fragmenty umějí rozeznávat pomocné T-lymfocyty, které stimulují jak buňku 

samotnou, tak okolní buňky a buňky imunitního systému ve snaze na tento antigen reagovat. 

Na HLA reagují i NK buňky, tzv. přirození zabíječi. Na svém povrchu mají tzv. killer 

inhibitory receptor (KIR). Pokud je pomocí KIR rozpoznán HLA, je jejich cytotoxicita 

inhibována, ztratí-li ale buňky jako důsledek nádorového zvratu HLA molekuly, inhibiční 

efekt se neprojevuje a buňky jsou likvidovány pomocí perforinů, což jsou bílkoviny 

neenzymatického charakteru, jež po zanoření do membrány polymerizují a tvoří pór. 

Díky tomuto póru dochází k rozvratu vnitřního prostředí a smrti. Další aktivními molekulami 

jsou granzymy, proteolytické enzymy obsažené v granulech cytotoxických buněk, 

napomáhající perforinům. Aktivované cytotoxické buňky vedou poškozené buňky k apoptóze 

(Jílek 2014). 

4.2 Adaptivní (získaná) imunita 

Mimořádná vlastnost získané imunity je imunologická paměť. Řadíme 

sem protilátkovou adaptivní reakci a T-buněčnou odpověď. 

T-buněčná odpověď, jak již bylo zmíněno, rozeznává antigeny pomocí HLA a tím 

aktivuje T-lymfocyty. Prezentace pohlceného antigenu v komplexu s produkovanými 

bílkovinami se jmenuje zkřížená prezentace/zkřížený priming a tuto schopnost vykazují pouze 

DC.  

Naivní cytotoxické T-lymfocyty dokážou nádorovou buňku rozpoznat, 

ale ne zlikvidovat, a je nutné, aby se nejprve diferencovaly do efektorových cytotoxických 

T-lymfocytů (CTL) vlivem cytokinů a kostimulátorů produkovaných DC a TH-lymfocyty. 

Na povrchu T-lymfocytů nacházíme TCR komplexy – TCR, což je receptor, který dokáže 

rozpoznávat antigeny a CD3, který signalizuje směrem do jádra. CD3 pro aktivaci potřebuje 

kostimulační signál – CD28 a jeho ligand B7-1/B7-2 (CD80/CD86) a ICOS(CD278) a jeho 

ligand ICOS-L(CD275). Jakmile se vytvoří CTL, jsou schopny nádorové buňky likvidovat 

již bez pomoci kostimulátorů.  

Aktivované TH-lymfocyty (pomocné T-lymfocyty) mezitím zvyšují expresi 

kostimulačních molekul B7-1/B7-2 a indukují produkci IL-12 z DC, čímž napomáhají dozrát 

CTL. Krom toho produkují cytokiny, které zvyšují expresi HLA I. třídy na nádorových 

buňkách, čímž roste jejich citlivost k lýze a zabíjení pomocí M1 makrofágů (Závadová et al. 

2015).  
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Rozeznat antigen s obrovskou rozlišovací schopností zvládají pouze dva typy molekul, 

jedním z nich je výše zmíněný TCR a druhou jsou protilátky (Ab), imunoglobuliny tvořené 

čtyřmi řetězci. Jejich tvorbu zajišťují B-lymfocyty, k jejichž aktivaci jsou nutné dva 

signály - vazba antigenu na jejich receptor BCR a tzv. “potvrzení” druhým signálem, 

který zprostředkovávají hlavně pomocné T-lymfocyty za pomoci svých informačních molekul 

a cytokinů. Pokud nedojde k “potvrzení”, dochází k apoptóze. Pokud ovšem dojde 

k “potvrzení”, začne buňka přepisovat geny pro těžký a lehký řetězec imunoglobulinů 

do mRNA a překládají je do bílkovin. Kompletní molekuly jsou poté vylučovány ven (Jílek 

2014). 

Při nádorovém onemocnění mohou protilátky zabíjet buňky jednak aktivací 

komplementu, kaskádovité reakce, na jejímž konci dochází k lýze buněk, jednak pomocí 

ADCC (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) reakce, při níž se Fc část 

(krystalizující fragment protilátky) přes receptor naváže na NK buňky nebo makrofágy 

a Fab část (antigen vázající fragment protilátky) se naváže na specificky rozpoznané nádorové 

buňky. Ty jsou následně zničeny buď granzymy NK buněk nebo působky makrofágů 

(Závadová et al. 2015). 

4.3 Kontrolní body imunitního systému 

Aby došlo k plné funkční aktivaci buněk imunitního systému, ale zároveň neprobíhala 

přehnaná reakce napadající vlastní, zdravé tkáně, má imunitní systém vlastní mechanismy 

citlivé zpětnovazebné kontroly  (Bauer et al. 2018). 

4.3.1 Kontrolní systém CD28/CTLA-4 

Oba tyto receptory jsou transmembránové imunoglobuliny. Intracelulární doména 

nemá vlastní katalytickou funkci, ale obsahuje sekvence, které mají schopnost spojit 

se s efektorovými molekulami. Jejich ligandy jsou také stejné – CD80 (B7-1), 

který nacházíme pouze na aktivovaných APC (antigen prezentujících buňkách) 

a CD86 (B7-2), který najdeme na zralých DC Langerhansových buňkách a paměťových 

B buňkách. Jejich exprese se nicméně liší. CD28 je konstitutivně exprimován na efektorových 

T-buňkách, zatímco CTLA-4 je exprimován na regulačních T-buňkách a po aktivaci receptoru 

CD28 jeho exprese roste i na efektorových T-buňkách. CD28 a CTLA-4 soupeří o vazbu 

těchto ligandů, ačkoliv CTLA-4 má zhruba 20x vyšší vazebnou afinitu. 
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CD28 zprostředkovává kostimulační signál, který podporuje buněčný cyklus 

a proliferaci T-buněk a zvyšuje aktivitu NF-κB, což v důsledku vede k prodlouženému 

přežívání T-buněk. Aktivace pomocí CD80 vede k účinné cytolytické odpovědi CTL. 

Aktivace pomocí CD86 podporuje diferenciaci TH2 buněk.  

Oproti tomu CTLA-4 je inhibiční signál. Objevuje se 2-3 dny po aktivaci T-lymfocytů 

a interakcí s CD80/CD86 poskytuje negativní inhibiční signál, který snižuje nebo úplně ruší 

proliferaci a funkční aktivitu T-buněk. Naopak podporuje imunomodulační aktivitu TREG, 

jejich proliferaci a aktivaci. Myši, u kterých byl gen pro CTLA-4 vypnut, během 3-5 týdnů 

po narození odumírají důsledkem přehnané imunitní reakce (Bauer et al. 2018).  

4.3.2 Kontrolní systém PD-1 

Receptor programované smrti je transmembránový receptor, zodpovědný pouze 

za inhibiční signál, jehož exprese na povrchu imunokompetentních buněk (T-lymfocytů, 

B-lymfocytů, NK buněk, NKT-buněk, DC a makrofágů) stoupá po jejich aktivaci. Naopak 

u klidových buněk ho téměř nenalezneme. Není-li obsazen, receptor je inaktivní. Po obsazení 

ligandů PD-L1 nebo PD-L2 vede k inhibici T-buněčné reakce, snížením jejich proliferace 

a schopnosti produkovat cytokiny, a zároveň tlumí aktivitu antiapoptotického BCL-XL, 

čímž zkracuje dobu přežívání T-lymfocytů. Krom toho reguluje produkci protilátek přes BCR 

B-buněk.  

Pokud je tělo chronicky vystaveno antigenům, může docházet k soustavné expresi 

PD-1, která vede ke stavu vyčerpání T-lymfocytů (Bauer et al. 2018). 

4.4 Selhání imunologického dohledu 

Imunitní systém hraje v průběhu nádorového onemocnění dvojitou roli. Jednak 

eliminuje nově vzniklé nádorové buňky nebo zbytkové nádorové buňky po léčbě, jednak 

může kancerogenezi významně podporovat. Výzkum vedl k vytvoření hypotézy, jak imunitní 

systém interaguje s nádorovým mikroprostředím – editace nádoru imunitním systémem 

(cancer immunoediting). Tato hypotéza předpokládá tři vzájemně propojené fáze. 

První fází je eliminace. Během eliminace je imunitní systém schopen adekvátní 

odpovědi a likvidace nádorových buněk. Pokud některé buňky uniknou, případně dojde 

k vyčerpání imunitního systému, nastává druhá fáze – ekvilibrium (Klener et al. 2013). 

Během ekvilibria je nastolena rovnováha mezi počtem vznikajících nádorových buněk 

a počtem zničených nádorových buněk (Bauer et al. 2018). Imunitní systém tak brání růstu 
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a šíření nádoru, nedokáže ho ale zcela zničit. Poslední fází je samotný únik nádorových 

buněk, růst a šíření nádoru. Obecně ho lze rozdělit na dva principy – intrinsický a extrinsický. 

Intrinsický únik, nebo také kamufláž, nastává, pokud tumor ztrácí expresi svých 

typických antigenů a také HLA I. třídy, čímž prakticky dochází ke ztrátě možnosti 

prezentovat nádorový antigen na povrchu buněk.  

Extrinsický únik, nazývaný též sabotáž, vychází z mikroprostředí nádoru. 

Jedná se potlačení imunitní odpovědi prostřednictvím buněk TME (Klener et al. 2013).  

4.4.1 Mechanismus úniku nádoru z imunitního dohledu 

4.4.1.1 Imunosupresivní nádorové mikroprostředí 

Nádorové buňky si aktivně vytvářejí mikroprostředí, které umožňuje jejich růst 

a progresi. V tomto mikroprostředí nacházíme řadu buněk, které mají schopnost produkovat 

cytokiny a chemokiny, které tlumí rozpoznávací a cytotoxické funkce efektorových buněk. 

Tyto mechanismy byly podrobněji popsány v kapitole nádorové mikroprostředí (Bauer et al. 

2018).  

4.4.1.2 Epiteliálně-mezenchymální přeměna 

EMT (epiteliálně-mezenchymální přeměna) je dynamickým procesem, 

který zjednodušuje invazi nádorových buněk do svého okolí a také tvorbu metastáz. Nádorové 

buňky epitelového původu se dediferencují, dochází k výrazné reorganizaci cytoskeletu, 

buňky významně mění svůj tvar a díky tomu získávají vlastnosti pohyblivých 

mezenchymálních buněk, podobných CAF. Zásadní změnou je ztráta exprese adhezní 

molekuly E-kadherinu, který je nenahraditelný v udržení mezibuněčných kontaktů 

epitelových buněk. Na indukci se kromě hypoxie podílí různé růstové faktory a prozánětlivé 

cytokiny. Během EMT je zvýšená tvorba FOXP3 (forkhead box P3), čímž se stimuluje 

transformace T-lymfocytů na TREG a následkem toho se snižuje imunitní odpověď. 

Kvůli EMT jsou buňky rezistentní vůči cytotoxické aktivitě NK buněk a CTL (Bauer et al. 

2018). 

4.4.1.3 Imunoselekce 

Imunitní systém aktivně likviduje nádorové buňky, které je schopen rozpoznat. 

To znamená, že přežívají nádorové buňky, které rozpoznat nedokáže a ty mohou dále 
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proliferovat. Selekčním tlakem se tak postupně ztrácejí antigeny, které mohou vyvolat reakci 

imunitního systému (Bauer et al. 2018).  

 

4.4.1.4 Ztráta exprese HLA 

Nádorové buňky mohou mít potlačenou nebo úplně ztratit expresi molekul HLA I. 

třídy, díky čemuž se stávají neviditelnými pro cytotoxické T-lymfocyty (Bauer et al. 2018). 

4.4.1.5 Exprese PD-L1 

Díky expresi PD-L1 může dojít k lokální blokádě T-lymfocytů v nádorovém 

mikroprostředí. Zvýšení exprese může docházet následkem genetické mutace, epigenetické 

změny nebo následkem zvýšené přítomnosti cytokinů. Kromě toho hypoxie zvyšuje produkci 

PD-L1. Je nutné dodat, že PD-L1 mohou kromě nádorových buněk produkovat i jiné buňky 

nádorového mikroprostředí, například MDSC (Bauer et al. 2018).  
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5 Imunologická léčba 

5.1 Obecné principy imunoterapie 

5.1.1 Aktivní specifická imunoterapie 

Mechanismem aktivní imunoterapie je imunizace antigeny uvolněnými z nádorové 

tkáně. Toho využívají nádorové vakcíny (Klener et al. 2010). 

Kromě nich lze na toto místo zařadit i vakcíny proti virům, které slouží jako prevence 

nádorových onemocnění, jako je rakovina děložního čípku a hepatocelulárního karcinomu 

(Závadová et al. 2015). 

5.1.2 Aktivní nespecifická imunoterapie 

Princip aktivní nespecifické imunoterapie tkví v obecné stimulaci imunitního systému 

látkami, které vyvolají zánětlivou odpověď nebo aktivují lymfocyty (Klener 2010). 

Jedná se o cytokiny, podání BCG (bacillus Calmette-Guérin) nebo další léčiv. Cílem je 

stimulovat vrozenou imunitu (Závadová et al. 2015).  

5.1.3 Pasivní imunoterapie 

Pasivní nebo také adoptivní terapie zahrnuje přenos imunokompetentních buněk 

či tumor-specifických protilátek přímo do těla pacienta (Klener 2010). Jako druh pasivní 

terapie rozeznáváme i tzv. graft-versus-leukemia efekt. Tento způsob terapie je rychlý, 

nicméně krátkodobý, bez aktivní spolupráce imunitního systému pacienta (Závadová et al. 

2015) 

5.2 Cíle imunoterapie 

Cílem léčby je povzbudit, případně obnovit imunitu, potlačit infekci a zabránit 

nežádoucím procesům v organismu pacientů. Mezi další cíle pak patří zabránění relapsu 

onemocnění a, pokud možno, vyhnout se nežádoucím účinkům léčby (Hronovská 2013).  

5.3 Kritéria pro indikaci imunoterapie 

Protože se jedná o finančně náročnou terapii, která navíc přináší značná rizika, 

indikuje se tato léčba pouze v přesně stanovených situacích.  



30 

 

Jedním z kritérií pro indikaci je vybrat histologicky stanovený nádor, u kterého 

je zřejmé, že bude odpovídat na léčbu. Dalším kritériem je zhodnocení nežádoucích účinků 

předchozí léčby, ty pak opravňují k užití této terapie. Kritériem pro využití imunoterapie 

je i posouzení, zda byly všechny ostatní možnosti vyčerpány. Léčba je poté podávána 

jako doplněk chemoterapie nebo radioterapie, případně poté, co již žádné další možnosti léčby 

nejsou. V České Republice jsou pacienti z finančních důvodů léčby vybíráni lékařskou komisí 

(Hronovská 2013). 

5.4 Imunomodulační látky 

Imunomodulační látky se v praxi obvykle používají jako doplněk další léčby. 

Mezi klinicky významné imunomodulační látky patří thalidomid a jeho deriváty. Deriváty 

thalidomidu dělíme obecně na dvě skupiny, IMiDs (Immuno-modulatory drugs) a SelCIDs 

(Selective cytokine inhibitory drugs). Jakkoliv SelCIDs (hlavně SelCID-3) prokázaly 

protinádorovou aktivitu, jako protinádorové léky nejsou významné (Dredge et al. 2003). 

IMiDs interagují jak s nádorovými buňkami, tak se signálními dráhami nádorového 

mikroprostředí (Klener 2010). Normalizují tak stav imunitního systému (Sherbet 2015). 

Inhibují expresi velkého množství cytokinů a interleukinů buňkami nádoru, zejména IL-1β, 

IL-6, IL-12 a TNF-α. Zároveň zvyšují expresi IL-2 a IFN-α (Holstein et al. 2017) a SOCS1 

(suppressor of cytokine signaling) expresi v CD4 a CD8 T-lymfocytech, NKT-lymfocytech 

a NK buňkách (Holstein et al. 2017). Thalidomid snižuje syntézu TNF-α, zvýšením degradace 

mRNA kódující TNF-α, což vede ke snížené expresi povrchových adhezních molekul (Wang 

et al. 2016), jako jsou itegriny, což vede k dalšímu poškození nádorových buněk (Holstein et 

al. 2017) i poškození angiogeneze, pravděpodobně snížením migrace a adheze endotelových 

buněk.  

IMiDs mají i další antiangiogenní a antiproliferační vlastnosti. Inhibují efekt FGF2 

(fibroblastový růstový faktor) a VEGF, čímž dochází ke snížení proangiogenních růstových 

faktorů v krvi tím, že zabrání jejich transkripci. Mezi antiangiogenní vlastnosti thalidomidu 

patří i jeho schopnost inhibovat expresi M2 makrofágů. IMiDs rovněž napomáhají aktivaci 

apoptózy vnější cestou (Wang et al. 2016).   

5.4.1 Thalidomid 

Thalidomid byl v 50. letech původně syntetizován jako hypnotikum a antiemetikum 

pro těhotné pod názvem Contergan. Záhy se však ukázalo, že je značně embryotoxický 
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(Holstein et al. 2017). Byl proto zcela stažen z trhu. Nicméně ukázalo se, že je velmi 

potentním léčivem lepromatózní lepry a dalších dermatologických zánětlivých onemocnění. 

Jeho vlastnosti upravující expresi cytokinů a následný objev protizánětlivých 

a protiangiogenních vlastností vedlo k tomu, že byl v 90. letech schválen jako léčba 

mnohočetného myelomu (Wang et al. 2016). 

Z chemického hlediska se jedná o derivát kyseliny glutamové (Klener 2010). 

Nefiguruje jako substrát jaterního cytochromu P450, ale je hydrolyzován ve fyziologickém 

pH na až 50 různých metabolitů. Jde o chirální sloučeninu, u které dochází samovolně 

k interkonverzi in vivo (Holstein et al. 2017). R(+)enantiomer působí sedativně (Dredge et al. 

2003) a v krvi je ho víc (Holstein et al. 2017). Biologický poločas je 6-7 hodin. Indikován 

je především pro léčbu mnohočetného myelomu v kombinaci s cyklofosfamidem 

a dexametazonem (Klener 2010). 

5.4.2 Lenalidomid 

Lenalidomid byl schválen pro léčbu recidivujícího nebo refrakterního myelomu 

v kombinaci s dexametazonem v roce 2006. V roce 2015 pak jako léčba nově 

diagnostikovaného mnohočetného myelomu.  

Je minimálně metabolizován (Holstein et al. 2017). Jako imunomodulátor je zhruba 

1000x potentnější než thalidomid s méně nežádoucími účinky (Klener 2010). 

Dobře se absorbuje po orálním podání. Jídlo absorpci neovlivňuje (Segler et al. 2012). 

2/3 se vylučují nezměněné močí (Dredge et al. 2003). Mezi nežádoucí účinky patří cytopenie, 

somnolence, svalové křeče, bolesti, nevolnost, zvracení a podobně (Segler et al. 2012). 

Biologický poločas je zhruba 3 hodiny (Segler et al. 2012). 

5.4.3 Pomalidomid 

V roce 2009 získal pomalidomid v Evropské Unii status orphan drug pro léčbu 

mnohočetného myelomu (Klener 2010) a v roce 2013 byl schválen pro léčbu mnohočetného 

myelomu nereagujícího na léčbu. Není však lékem první linie (Rios-Tamayo et al. 2017).  

Na rozdíl od ostatních IMiDs, pomalidomid je substrátem isoenzymů jaterního 

cytochromu P450, zejména pak CYP1A2, CYP3A4, CYP2C19 a CYP2D6 (Holstein et al. 

2017). Jeho metabolity jsou zhruba 26x méně aktivní (Rios-Tamayo et al. 2017). 

Většina se vylučuje močí (Hoffmann et al. 2013). Potrava bohatá na tuky s velkým 

množstvem kalorií ovlivňuje absorpci, snižuje ji až o čtvrtinu. Biologický poločas je 
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6,5-8 hodin (Rios-Tamayo et al. 2017). Mezi nežádoucí účinky patři neutropenie, trombózy, 

hypotenze, bolesti hlavy a zácpa (Klener 2010).  

 

5.5 Leukocytární růstové faktory 

Růstové faktory se jako přímé protinádorové léky nepoužívají, jsou ale nesmírně 

důležité jako podpůrná léčba (Klener 2010). Z chemického hlediska se jedná o glykoproteiny, 

které umožňují růst, dozrávání a aktivitu hematopoetických buněk (Cortes de Miguel et al. 

2015). 

U zdravého jedince jsou koncentrace růstových faktorů v krvi prakticky 

nedetekovatelné, významně však narůstají při známkách infekce. Výjimkou je faktor 

stimulující růst makrofágů (M-CSF), jehož koncentrace v krvi je vyšší a poměrně vyrovnaná 

bez ohledu na vnější stimul. Do krve jsou sekretovány v aktivní formě. K jejich degradaci 

poté dochází pomocí specifických receptorů a jejich internalizací a dále v ledvinách a játrech. 

(Metcalf 2010) 

5.5.1 Faktor stimulující granulocytární kolonie 

G-CSF (faktor stimulující granulocytární kolonie) je produkován v kostní dřeni 

stromálními buňkami a v menší míře endoteliemi a fibroblasty (Klener 2010). G-CSF patří 

mezi významné růstové faktory prekurzorů granulocytů (Stříž et al. 2015). Stimuluje nejen 

proliferaci, ale zároveň i jejich výstup na periferii (Bendall et al. 2014). 

G-CSF má zásadní místo v léčbě a profylaxi febrilní neutropenie (Cortes de Miguel et al. 

2015), onemocnění projevující se horečkou a absolutním počtem neutrofilů nižším 

než 1000/mm
3 

(1,5 x 10
9
neutrofilůna litr (Dale 2009)) s typickými projevy infekce (Cortes de 

Miguel et al. 2015).  

Leukopenie je typickým nežádoucím účinkem léčby cytotoxickými látkami, což může vést 

k nutnosti snížení dávek či úplnému zastavení terapie. Pro pacienta s diagnózou leukopenie, 

může být i banální onemocnění fatální. Může rovněž dojít až k rozvoji zmíněné febrilní 

neutropenie (Ohnaka et al. 2013).  

G-CSF a jeho analogy se obvykle indikují v případech, kdy je riziko febrilní 

neutropenie vyšší než 20 %. Nedoporučuje se je podávat, je-li riziko rozvoje nižší než 10 % 

(Cortes de Miguel et al. 2015). Profylaktické užívání G-CSF vede ke kratší době trvání 

případné neutropenie, snížení rizika jejího rozvoje a snížení rizika rozvoje infekce jako 



33 

 

důsledek nedostatečného počtu bílých krvinek. Užívání G-CSF po velmi intenzivní 

chemoterapii navíc prodlužuje reakci pacienta na chemoterapii (Ohnaka et al. 2013). 

Mezi další indikace G-CSF se řadí mobilizace periferních kmenových buněk do krve, 

které poté slouží jako zdroj buněk pro autologní a alogenní transplantaci (Hopman et al. 

2014). Tímto postupem je možné získat více kmenových buněk a CD34+ progenitorů, 

než přímo z kostní dřeně (Bendall et al. 2014). K zvýšení produkce může být použita 

kombinace G-CSF a chemoterapie, nicméně obvykle stačí použít samotné G-CSF (Metcalf 

2010).  

G-CSF může potenciálně inhibovat růst solidních nádorů (Yeo et al. 2018). 

Bylo zjištěno, že G-CSF může zvyšovat účinek radioterapie. Po aplikaci záření dochází 

v místě nádoru k sterilnímu zánětu, během kterého  neutrofily asociované s nádorem infiltrují 

nádor a také aktivují cytotoxické T-lymfocyty. Přidáním  G-CSF se stimuluje oxidační 

poškození, které indukují právě neutrofily, což vede ke zvýšené apoptóze nádorových buněk 

(Takeshima et al. 2016). 

Krom toho je G-CSF schopen při peritumorální aplikaci indukovat apoptózu u buněk 

adenokarcinomu, změnou nádorového prostředí. Snižuje produkci BCL-2 a zvyšuje množství 

BAX a některých ligandů pro receptory smrti, například TRAIL nebo FAS-L, 

aniž by ovlivňoval počet FAS-receptorů. To vede k vyšší aktivaci kaspázy-3 (Marino et al. 

2009). 

Bohužel, G-CSF nemá pouze účinky, které lze využít k léčbě. V závislosti 

na konkrétním nádorovém mikroprostředí, může progresi a proliferaci nádoru podporovat. 

Některé nádorové buňky navíc produkují G-CSF receptor, který stimulací napomáhá 

k proliferaci nádoru, například karcinomu ledvin. G-CSF může podporovat angiogenezi a tím 

růst nádoru, popřípadě tvorbu metastáz. 

Z těchto důvodů je nutné aplikaci G-CSF dobře zvážit, s ohledem na individualitu 

každého pacienta (Yeo et al. 2018). 

5.5.1.1 Rekombinantní G-CSF 

Lenograstim je glykosylovaný protein identický s endogenním G-CSF, produkovaný 

kolonií savčích buněk. Filgrastim je mírně odlišný, neboť je neglykosylovaný a má navíc 

jednu aminokyselinu (terminální methionin). Je produkován kolonií E. Coli. V tomto případě 

hraje glykosylace zásadní roli ve fyzikálně-chemických vlastnostech. Lenograstim vydrží širší 

rozpětí pH, teploty a je odolný proti proteolýze. Filgrastim musí být skladován při teplotě 
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do 4°C, jinak se stává neúčinným (Sari et al. 2013). Oba se rychle resorbují z místa vpichu 

s maximem v krvi mezi 2-6 hodinami (Klener 1997). 

 Mezi časté nežádoucí účinky těchto léčiv patří bolesti kostí, myalgie, dysurie, 

hypotenze, podráždění v místě vpichu a ve vzácných případech závažné nežádoucí účinky, 

jako je akutní myeloidní leukémie, ruptura sleziny, krvácení do plicních sklípků, syndrom 

akutní dechové tísně, Sweetsův syndrom a hemoptýza (Sari et al. 2013). 

Konjugací filgrastrimu s polyethylenglykolem získáváme pegfilgrastim (Gertz 2010). 

Jeho poločas roste na 15-80 hodin, protože na rozdíl od filgrastimu není eliminován ledvinami 

(Abid et al. 2018). 

5.5.2 Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 

GM-CSF (faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů) je produkován řadou 

buněk, například T-lymfocyty, makrofágy, keratinocyty a stromálními buňkami. Stimuluje 

růst původců monocytů a granulocytů. Zároveň stimuluje funkce zralých makrofágů 

a granulocytů (Stříž et al. 2015). Společně s IL-3 stimuluje také diferenciaci eozinofilů 

(Klener 2010). GM-CSF má rovněž schopnost regulovat extracelulární matrix modulací 

kolagenu cév a angiogenezi (Hong 2016).  

Na rozdíl od G-CSF, GM-CSF nemá v léčbě a profylaxi febrilní neutropenie výrazné 

uplatnění (Cortes de Miguel et al. 2015), neboť má menší efektivitu a více nežádoucích 

účinků (Dale 2009).  

GM-CSF stimuluje protinádorovou imunitu přes DC a T-lymfocyty. Usnadňuje 

rozpoznání antigenu a expanzi T-lymfocytů. Proto se využívá jako doplněk imunoterapie 

zacílené na kontrolní body imunity a u protinádorových vakcín (Wei et al. 2016). Zároveň má 

své místo v terapii adoptivního buněčného přenosu, kde stimuluje protinádorovou aktivitu 

přenesených buněk, zejména makrofágů a T-lymfocytů (Wang et al. 2017).  

Bohužel, jako u již zmíněného G-CSF, také GM-CSF může růst nádorů i podporovat 

(Hong 2016).  

5.5.2.1 Rekombinantní GM-CSF 

Molgramostim je neglykosylovaný produkt bakterií E. Coli, zatímco glykosylovaný 

sargramostim produkuje kvasinka Saccharomyces cerevisiae (Liljefors et al. 2008). 

Za 3-4 hodiny dosahují maximálních sérových koncentrací po subkutánní aplikaci. Eliminační 

poločas je 1-2 hodiny (Klener 1997).  
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Jedna z terapií, ve které se mohou rekombinantní GM-CSF aplikovat, je léčba akutní 

myeloidní leukémie. Aplikací GM-CSF se stávají buňky citlivější vůči cytotoxické 

chemoterapii. Zároveň je mohou stimulovat k diferenciaci na APC a tím pádem stimulovat 

protinádorovou imunitu (Waller 2007). Mezi další aplikace v onkologii patří transplantace 

kostní dřeně a omezeně léčba granulocytopenie po chemoterapii a léčba neutropenie (Klener 

1997). 

Přímé intratumorální nebo peritumorální injekce rekombinantního GM-CSF vedly 

k regresi melanomu. Uvažuje se tedy o dalších možnostech přímé aplikace, například pomocí 

aerosolu přímo do plic (Markovic et al. 2008). Mezi časté nežádoucí účinky patří horečka, 

nevolnost, únava, bolesti hlavy, bolest kostí, bolest svalů a podráždění místa vpichu. 

V porovnání obou výše zmíněných je sargramostim méně toxický. Molgramostim může 

vyvolat významnou hypoxii a hypotenzi (Milkovich et al. 2000). 

5.5.3 Faktor stimulující kolonie makrofágů 

Faktor stimulující kolonie makrofágů (M-CSF) je produkován množstvím buněk, 

včetně monocytů, makrofágů, endotelií, fibroblastů (Klener 1997), stromálních buněk kostní 

dřeně a aktivovaných B-lymfocytů a T-lymfocytů (Stříž et al. 2015). M-CSF je zodpovědný 

za diferenciaci hematopoetických kmenových buněk na monocyty, makrofágy a jim příbuzné 

buňky, jejich proliferaci a přežívání. Zároveň napomáhá růstu a přežití osteoklastů 

(Chockalingam et al. 2014). Dále podporuje tvorbu DC – Langerhansových buněk v kůži 

a plazmacytoidních buněk v lymfě a krvi (Douglass et al. 2008).  

Jeho význam v terapii je omezený (Richardsen et al. 2015). Přílišná exprese M-CSF 

může vést k fenotypické změně TAM v M2 makrofágy (Bonelli et al. 2018), což ještě 

podporuje hypoxie (Foucher et al. 2015). Pokud navíc nádory samy M-CSF produkují 

a exprimují jeho receptor, může dojít k parakrinní smyčce podporující růst nádoru 

(Mouchemore et al. 2012). Mezi nádory produkující M-CSF patří mimo jiné rakovina 

pankreatu, prostaty, endometria, ovaria a prsu (Chockalingam et al. 2014).  

Kupodivu, u některých nádorů se nicméně ukazuje, že by M-CSF mohl sám o sobě 

vést k likvidaci nádorových buněk přes pyroptózu, například u buněk nádoru ovaria 

(Chockalingam et al. 2014) 

V některých případech M-CSF slouží jako prevence febrilní neutropenie během 

onkologické léčby (Hidaka et al. 2003). Rekombinantně získaný lanimostim se klinicky 

využívá u pacientů po transplantaci se zvýšenou incidencí opakujících se fungálních 
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a bakteriálních onemocnění, u nichž se ještě neobnovila vrozená obranyschopnost (Douglass 

et al. 2008). 

5.5.4 Faktor kmenových buněk 

Rekombinantně získaný SCF (faktor kmenových buněk) ancestim se používá 

v kombinaci s G-CSF pro vyšší výtěžnost CD34
+
 buněk při transplantacích (Klener et al. 

2013), a to i při alogenní transplantaci buněk krve získané z pupečníku (Wadhwa et al. 2003).  

5.5.5 Interleukin 3 (Multi-CSF) 

Interleukin 3 (IL-3) je multipotentní glykoprotein produkovaný množstvím buněk, 

včetně aktivovaných T-lymfocytů, a také stromálními buňkami, monocyty a makrofágy. 

Působí na mnoho buněk od progenitorů megakaryocytů, granulocytů, makrofágů, bazofilů 

a mastocytů po erytroidní progenitorové buňky (Stříž et al. 2015). Má také vliv na syntézu 

a uvolňování histaminu, degranulaci eozinofilů a produkci leukotrienů v neutrofilech (Renner 

et al. 2018). Také ovlivňuje fagocytózu, aktivuje monocyty (Stříž et al. 2015) a brání 

apoptóze bazofilů (Martinez-Moczygemba et al. 2003). Receptor pro IL-3 je významně 

exprimován na aktivovaných CD4
+
 a CD8

+
 T-lymfocytech a B-lymfocytech a přispívá 

k sekreci prozánětlivých cytokinů lymfocyty (Renner et al. 2018). 

Rekombinantní IL-3 získaný z kvasinek je terapeuticky využíván jako látka 

umožňující obnovení normální krvetvorby (Ottmann et al. 1990, Ganser et al. 1991, Oster et 

al. 1991), zejména produkci krevních destiček a neutrofilů. Podává se jako bolus, intravenózní 

injekce nebo kontinuální infuze (Ganser et al. 1991). Mezi nežádoucí účinky patří horečka, 

bolesti hlavy, zrudnutí obličeje, bolesti kostí, letargie, nauzea a zvracení (Oster et al. 1991). 

In vitro prokázal inhibiční účinek na buňky rakoviny prsu a rakoviny plic (Shade et al. 

1997). 

5.5.6 Interleukin 7 (Lymfopoetin) 

Interleukin 7 (IL-7), známý také jako lymfopoetin (Klener 1997), je produkován 

především stromálními buňkami v místech zrání lymfocytů, jako je kostní dřeň a brzlík (Stříž 

et al. 2015). IL-7 hraje zásadní roli v regulaci T-lymfocytů, jejich zrání, homeostáze, 

metabolismu a paměti (Li et al. 2019)  a v regulaci vývoje B-lymfocytů (Lin et al. 2017). 

IL-7 má zásadní význam v podpoře imunitní odpovědi vůči nádorům, obzvlášť pokud 

je kombinován s další terapií (Gou et al. 2014). Podporuje expanzi paměťových T-lymfocytů, 

ale ne regulačních T-lymfocytů, které podporují imunosupresivní vlastnosti nádorového 
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mikroprostředí (Gao et al. 2015), a zároveň podporuje přežívání T-lymfocytů regulací exprese 

antiapoptotických genů (ElKassar et al. 2010). Podporou funkce T-lymfocytů IL-7 může vést 

až k úplné rejekci nádorových buněk (Lin et al. 2017).  

Díky tomu hraje zásadní roli v terapii využívající adoptivní přenos buněk (Suzuki et 

al. 2016) a terapii pomocí protinádorových vakcín (Zhang et al. 2011). Svou podporou 

normální funkce imunitního systému je IL-7 ideálním kandidátem pro adjuvantní léčbu 

společně s dalšími terapiemi (Lin et al. 2017). 

Nicméně, IL-7 nemá jen striktně protinádorové vlastnosti. Kvůli svému vlivu 

na T-lymfocyty podporuje i přežívání buněk T-buněčné akutní lymfoblastické leukémie. 

V tomto případě by blokace receptoru pro IL-7 mohla hrát významnou roli v terapii (Scupoli 

et al. 2007). Dále podporuje růst buněk nemalobuněčného karcinomu plic (Lin et al. 2017) 

a jeho zvýšená exprese je spojená se špatnou prognózou u pacientů s rakovinou prsu (Ming et 

al. 2012). 

5.6 Cytokiny 

Cytokiny jsou látky polypeptidové povahy, které regulují imunitní reakce (Klener 

2010), buněčný růst, diferenciaci, pohyb, chování a přežívání buněk (Stříž et al. 2015). 

Jsou produkovány buňkami imunitního systému, ale také fibroblasty, endoteliemi a žírnými 

buňkami (Klener 2010).  Biologická účinnost cytokinů je pleiotropní, často vzájemně aditivní, 

synergická, či antagonická. V některých případech cytokiny regulují produkci dalších 

cytokinů, díky čemuž vzniká komplexní síť různých signálů. Cytokiny mohou účinkovat 

autokrinně i parakrinně na buňky v jejich blízkém okolí (Klener 2010). Po navázání 

na specifické receptory vyvolávají změny v signálních drahách a následně změny expresí 

v buňce, podobně jako hormony. Mezi hormony a cytokiny je velmi tenká hranice – některé 

hormony jsou schopny působit jako cytokiny. Příkladem propojení cytokinů a hormonů 

je inzulin, který zvyšuje produkci IL-1, zatímco IL-1 může naopak ovlivňovat produkci 

inzulinu. 

V rámci imunitního systému plní cytokiny řadu rolí, fungují jako růstové faktory 

(např. IL-2 je růstový faktor T-lymfocytů), diferenciační faktory (např. IL-12 je rozhodující 

faktor pro vývoj TH1 buněk), faktory vyvolávající přesmyk tvorby imunoglobulinů (např. IL-4 

zprostředkovává přesmyk tvorby IgM na IgG1 nebo IgE), efektorové molekuly (např. TNF 

je toxický pro nádorové buňky, může vyvolat apoptózu), imunosupresivní molekuly 

(např. IL-10), modulátory exprese membránových molekul (např. IFNγ), antivirové molekuly 
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(např. IFN) a molekuly regulující chemotaxi, adherenci a pohyb (např. IL-8). Krom toho plní 

řadu funkcí i mimo imunitní systém, např. IL-1 a IL-6 ovlivňují růst fibroblastů, hepatocytů 

a způsobují horečku (Stříž et al. 2015). 

Cytokiny hrají významnou roli v patogenezi nádorového procesu, neboť ovlivňují růst 

i angiogenezi. Krom toho se ale mohou využívat i v terapii (Klener 1997). 

5.6.1 Interleukiny 

5.6.1.1 Interleukin 2 

IL-2 má zásadní význam v imunitních reakcích. Je produkován aktivovanými 

T-lymfocyty a dalšími buňkami jako odpověď na dva podněty předané monocyty 

a makrofágy. Jedná se především o IL-1 a antigen prezentovaný pomocí HLA (Klener 1997). 

Váže se na specifické receptory na povrchu CD4
+
 a CD8

+
 lymfocytů. 

IL-2 také podporuje cytolytickou aktivitu NK buněk a lymfokin-aktivovaných 

buněčných zabijáků (LAK).  Krom toho má nezastupitelnou úlohu v proliferaci T-lymfocytů. 

Je nezastupitelný pro TH9 a diferenciaci TREG, TH1 a TH2, nicméně blokuje TH17-lymfocyty 

a také TFH-lymfocyty (Spolski et al. 2018). Krom toho stimuluje sekreci dalších cytokinů 

(IL-3, IL-5, GM-CSF, TNF a IFNγ). Především však umí pomnožit klony efektorových 

T-lymfocytů specificky imunizovaných proti nádorovým antigenům. Podmínkou této 

schopnosti je vazba na receptor, který zprostředkuje endocytózu a následně navodí přechod 

buňky z G1 do S fáze (Klener 1997).  

IL-2 je jeden z cytokinů schválených FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv), 

specificky pro terapii metastatického karcinomu ledvin a metastatického melanomu. Použitím 

vysokých dávek bylo dosaženo trvalé celkové odpovědi, která přetrvává mnoho let, ale pouze 

u zlomku pacientů. V klinických studiích byla stanovena dávka 600 000-720 000 IU/kg. 

Až 15 bolusových injekcí bylo aplikováno každých 8 hodin. Odpověď na léčbu zaznamenalo 

15 % pacientů (Sim et al. 2014). Mezi nežádoucí účinky patřila horečka, hypotenze, zimnice 

a malátnost. Vysoké dávky se používají z toho důvodu, že nízké dávky IL-2 expandují 

především TREG, což je pro terapii nežádoucí (Mortara et al. 2018).  

Probíhá snaha zvýšit efektivitu terapie s IL-2, a to kombinacemi s dalšími 

léky - peptidovými vakcínami, chemoterapeutiky, dalšími cytokiny, případně tumor 

infiltrujícími T-lymfocyty (TIL). Jedním z těchto pokusů byla aplikace IL-2 v kombinaci 

s LAK. Klinická odpověď stoupla na 20-35 %, nicméně šlo o pouze přechodnou odpověď. 

Tyto výsledky vedly ke snaze využít adoptivní buněčný transfer (ACT), kombinací IL-2 
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a dalších imunitních buněk, jmenovitě TIL. Terapii předchází lymfodeplece pomocí 

cyklofosfamidu a fludarabinu. 

Pacientovy TIL, minimálně 50x10
6
 odebraných buněk, expandují v přítomnosti IL-2 

a následně jsou aplikovány pacientovi. Odpověď na léčbu byla zaznamenána u 50 % pacientů. 

U 13 % došlo ke kompletní regresi přetrvávající 5 let, u některých dokonce až 8 let. Slabým 

místem této terapie je fakt, že takto expandované TIL vykazují fenotyp, který ovlivňuje jejich 

dlouhodobé přežití. K zlepšení by mohlo dojít kombinací IL-2 s dalšími cytokiny, například 

IL-15 nebo IL-21 (Sim et al. 2014). 

Z IL-2 vychází druhá generace terapeutik, které mají upravené farmakokinetické 

a farmakodynamické vlastnosti, čehož bylo dosaženo připojením dalších látek kovalentní 

vazbou. Mezi tyto látky patří Fc domény či PEG (polyethylenglykol) molekuly, které mají 

za úkol zvýšit poločas IL-2 v krvi. Postupným štěpením se pak uvolňuje aktivní IL-2, 

který se váže na receptor neaktivující TREG. Tento modifikovaný cytokin jménem NKTR-214 

je studován v kombinaci s inhibitory imunitních kontrolních bodů. Ve studiích eskalujících 

dávku byla odhalena dobrá odpověď na léčbu u pacientů s melanomem, rakovinou ledvin 

či NSCLC (nemalobuněčný karcinom plic) (Berraondo et al. 2019).  

5.6.1.2 Interleukin 10 

IL-10 býval obecně chápán jako protizánětlivý a toleranci vyvolávající cytokin z toho 

důvodu, že blokuje produkci prozánětlivých cytokinů a snižuje schopnost myeloidních buněk 

efektivně aktivovat T-lymfocyty (Geginat et al. 2016). Je produkován řadou buněk, včetně 

monocytů, makrofágů, DC, B-lymfocytů, různých druhů regulačních T-lymfocytů, 

CD8
+
 a CD4

+
 lymfocytů a NK buněk (Mannino et al. 2015).  

Vlastnosti IL-10 jsou komplexní, často protichůdné a ve většině případů závislé 

na kontextu, ve kterém se uplatňují.  

Například v případě CTL vyvolává IL-10 stav anergie, ale v kombinaci s IL-2 či IL-4 

u stejných buněk zvyšuje cytotoxicitu. Mechanismus, díky kterému IL-10 vyvolává 

u T-lymfocytů anergii, spočívá ve snížení exprese HLA II na antigen prezentujících buňkách. 

Stejně tak v jistých situacích inaktivuje CD4
+
 T-lymfocyty blokádou IL-2, IL-5, IFNγ atd., 

ačkoliv jeho sekrece TH-lymfocyty hraje významnou roli v jejich regulaci během infekce 

a brání tělo před imunopatologií. Stejný paradox platí pro NK buňky, u nichž snižuje produkci 

prozánětlivých cytokinů, IFNγ a TNFα, ale v kombinaci s IL-18 naopak podporuje jejich 

cytotoxicitu, proliferaci a produkci IFNγ.  
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Přímočařejší je jeho působení na B-lymfocyty, u kterých indukuje BCL-2 a tím 

zabraňuje jejich apoptóze, čímž zvyšuje přežití těchto buněk a také jejich diferenciaci 

v plazmatické buňky. Zároveň ovšem inhibuje makrofágy, zejména jejich schopnost migrovat 

a produkci cytokinů. 

IL-10 byl testován na myších modelech a bylo odhaleno, že v jeho přítomnosti dochází 

k rychlé rejekci tumoru, a to i po injekci nových nádorových buněk, což naznačuje vznik 

jistého druhu imunitní paměti.  Toto zjištění odpovídá faktu, že IL-10 hraje zásadní roli 

v rozvoji CD8
+
 buněk a jejich funkčnosti. V dalších testech s PEGylovaným IL-10 

zavedeným intravenózně došlo k zvýšení hladin CTL, IFNγ a granzymů a odmítnutí 

implantovaného nádoru. 

Zásadní roli v protinádorové reakci zprostředkované IL-10 hrají NK buňky. IL-10 

snižuje expresi HLA na povrchu nádorových buněk. Krom toho IL-10 inhibuje produkci ROS 

v makrofázích, což je způsob, kterým TAM inhibují funkci NK buněk. Klasickým případem 

buněk, které mají nízkou expresi HLA molekul na svém povrchu a reagují na NK buňky, jsou 

melanomy. Protinádorové reakci napomáhá také aktivace CTL, které na svém povrchu 

prezentují antigeny pro další imunitní buňky (Mannino et al. 2015).  

PEGylovaný IL-10 se nazývá pegilodecakin a má schopnost povzbuzovat aktivitu 

CD8
+
 T-lymfocytů, což vede k objektivní odpovědi na léčbu. Systémově podaný 

pegilodecakin indukuje TH1 cytokiny a snižuje TH17 cytokiny. Ve studiích zvířecích modelů 

zvýšená hladina IL-10 v krvi, které bylo dosaženo pomocí pegilodecakinu, zvýšila 

cytotoxicitu a vedla k vyléčení z nádorů. Objektivní odpověď na léčbu zaznamenala studie 

pacientů s rakovinou ledvin, kteří byli ve čtvrté linii léčeni právě 20 μg/kg pegilodecakinu 

v monoterapii. Do budoucna je nadějná kombinace pegilodecakinu s inhibitory kontrolních 

bodů imunity a dalšími terapiemi (Naing et al. 2018).  

5.6.1.3 Interleukin 12 

IL-12 je známý jako nezastupitelný regulátor imunity, včetně ochrany proti 

nádorovému onemocnění.   

Významná je jeho role ve vývoji TH1-lymfocytů a v produkci IFNγ NK buňkami. Dále 

je zásadní pro diferenciaci CD8
+
 T-lymfocytů a jako faktor reaktivující CD4

+
 T-lymfocytů, 

který zároveň zvyšuje jejich přežívání. IL-12 je také potentní inhibitor angiogeneze a také 

snižuje produkci metaloproteáz.  
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Produkují ho hematopoetické fagocytující buňky (makrofágy, neutrofily a monocyty), 

DC a IFN-produkující zabijácké DC.  

Pro budoucí léčbu je slibná kombinace IL-12 s dalšími cytokiny, případně inhibitory 

angiogeneze, jako jsou bevacizumab či RAF-kinázové inhibitory (Del Vecchio et al. 2007). 

5.6.1.4 Interleukin 15 

IL-15 je produkován řadou buněk imunitního systému (monocyty, makrofágy, DC), 

fibroblasty, epitelovými buňkami, buňkami kosterního svalstva, ale ne T-lymfocyty, ačkoliv 

je zásadně ovlivňuje.  

IL-15 přeměňuje monocyty na DC a tyto buňky následně aktivuje, díky čemuž může 

dojít k aktivaci T-lymfocytů. Dendritické buňky a makrofágy zároveň stimuluje k produkci 

prozánětlivých cytokinů, které také aktivují a diferencují T-lymfocyty. Zároveň zajišťuje 

inhibici IL-2 indukované buněčné smrti efektorových buněk. Roli hraje i v proliferaci 

a diferenciaci B-lymfocytů a také syntéze imunoglobulinů B-lymfocyty. Je zapojený 

do produkce dlouhodobé sérologické paměti, ale nijak neovlivňuje klidové B-lymfocyty 

(Patidar et al. 2016). 

V preklinických studiích se také ukázalo, že expanze a aktivace NK buněk 

a CD8
+
 T-lymfocytů pomocí IL-15 trvá déle, než aktivace pomocí IL-2.  

Řada studií prokázala, že systémová terapie rekombinantním IL-15 navozuje 

nádorovou regresi, snižuje riziko metastáz a zvyšuje přežití v experimentálních myších 

modelech.  

První klinická studie na lidech testovala rekombinantní IL-15 podávaný intravenózně 

u pacientů s metastatickým maligním melanomem a metastatickým nádorem ledvin. Stejně 

jako u myší došlo k efluxu NK buněk a CD8
+
 T-lymfocytů. Zvýšeny byly i hladiny 

prozánětlivých cytokinů, čímž jsou vysvětleny nežádoucí účinky v podobě horečky, zimnice 

a zvýšeného krevního tlaku. Biologický poločas byl stanoven na 2,5 hodiny. 

Účinnost terapie IL-15 je závislá na přítomnosti receptoru IL-15Rα, který je důležitý 

pro stabilizaci a biologickou aktivitu IL-15. Disociovaný IL-15 se v těle přirozeně 

nevyskytuje. Jeho vazba na IL-15Rα lépe simuluje fyziologickou formu IL-15 a také zvyšuje 

afinitu k dalším podjednotkám receptoru. Komplex IL-15/IL-15Rα je solubilní a není tím 

pádem závislý na buněčných interakcích. Ve studiích in vitro a in vivo se jevily komplexy 

jako potentnější než samotný IL-15. Dají se také aplikovat jako stimulátory TIL a NK buněk 

ex vivo.  
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ALT-803 je jeden z komplexů, kombinující mutovaný IL-15 s IL-15Rα fúzovanou 

k Fc doméně, který účinně zmenšil nádor a zvýšil přežití u celé řady nádorových modelů, 

včetně melanomu, rakoviny plic a dalších. Jeho bezpečnost, farmakokinetika a imunologický 

efekt byl úspěšně testován na primátech. 

Do budoucna je velmi pravděpodobné že dojde ke kombinacím cytokinové terapie 

s dalšími terapiemi.  V případě IL-15 jde o kombinaci s klasickou chemoterapií, blokátory 

kontrolních bodů imunity, monoklonálními protilátkami a fúze s dalšími proteiny 

či monoklonálními protilátkami.  

V klinických studiích je IL-15 studován jak v monoterapii, tak jako kombinace 

s přenosem NK buněk u pacientů s hematologickými malignitami. Dále probíhají studie 

testující ALT-803, a to v první, druhé i třetí fázi. Cílem je zjistit jaká je nejvyšší tolerovaná 

dávka, minimální efektivní dávka a zhodnotit celkovou bezpečnost terapie (Robinson et al. 

2017).  

5.6.1.5 Interleukin 18 

IL-18 je prozánětlivý cytokin, jehož hlavní funkcí je zprostředkování produkce IFNγ 

TH1-lymfocyty. IL-18 je produkován jako neaktivní prekurzor, který je nutné nejprve 

proteolyticky zpracovat, než získá své vlastnosti. Kromě TH1-lymfocytů indukuje produkci 

IFNγ také T-lymfocyty, NK buňkami, NKT-buňkami, B-lymfocyty, DC a makrofágy, 

a to v přítomnosti IL-12. V přítomnosti IL-2 zprostředkovává produkci TH2 cytokinů 

CD4
+
 T-lymfocyty, NKT-buňkami, NK buňkami a i TH1-lymfocyty. Dále společně s IL-3 

vyvolává produkci IL-4 a IL-3 mastocyty a bazofily. Tímto způsobem stimuluje přirozenou 

i získanou imunitu.  

Mezi jeho producenty patří Kupfferovy buňky, DC, makrofágy, keratinocyty, 

epitelové buňky střev a osteoblasty (Yasuda et al. 2019). 

Množství studií provedených na myších modelech doložila protinádorové vlastnosti 

IL-18. Například ve studii, kde byl aplikován rekombinantní IL-18, došlo k regresi sarkomu 

a melanomu u myšího modelu přes aktivaci CD4
+
 T-lymfocytů a NK buněk. V dalších 

studiích se potvrdilo zapojení IFNγ a antiangiogenní vlastnosti. Kombinace s dalšími cytokiny 

či kostimulačními molekulami tento efekt ještě prohlubuje. 

IL-18 je potentní adjuvant v protinádorových vakcínách, například vakcína proti 

nádoru plic, který exprimuje GM-CSF, společně s IL-18 inhibuje nádorový růst a zvyšuje 

přežití v myším modelu.  
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Nezastupitelná je role IL-18 v terapiích založených na aktivaci NK buněk, obvykle 

v kombinaci s IL-12 a IL-15. Tyto cytokiny stimulované buňky projevují vlastnosti “podobné 

paměti”, neboť produkují více cytokinů a protilátek než naivní NK buňky. Lidské IL-12/15/18 

preaktivované NK buňky zvyšují expresi IL-2R a tím pádem odpověď i na nízké koncentrace 

IL-2. V kombinaci s rituximabem pak zvyšuje ADCC proti buňkám Burkittova lymfomu. 

Na základě těchto pozitivních zjištění byla provedena řada studií (Fabbi et al. 2015).  

Na základě synergismu prokázaného v preklinických studiích byla testována 

kombinace rekombinantního IL-18 a rituximabu, monoklonální protilátce proti CD20, 

v terapii B-lymfomů. Během této studie došlo u pacientů k lymfopenii, pravděpodobně 

způsobené extravazací aktivovaných lymfocytů do tkání. Objektivní odpověď na léčbu byla 

pozorována u 5 pacientů z 18, 2 z nich dosáhli úplné odpovědi. Další testovanou kombinací 

byl IL-18 a PEGylovaný lipozomální doxorubicin v léčbě rekurentní rakoviny ovarií. 

Tato terapie je bezpečná a vyvolává klinickou odpověď (Fabbi et al. 2015). 

Studie z roku 2018 potvrdila, že IL-12/IL-18 preaktivované NK buňky zvyšují GVL 

efekt a zároveň potlačují GVHD, na rozdíl od IL-12/IL-15/IL-18 preaktivovaných NK buněk. 

Proto se zdají jako bezpečnější a efektivnější volbou pro adoptivní buněčnou terapii (Song et 

al. 2018).  

Do budoucna by mohla být terapie IL-18 kombinována s inhibitory PD-1, neboť IFNγ 

indukuje expresi PD-L1 na nádorových buňkách (Robertson et al. 2018). 

5.6.1.6 Interleukin 21 

IL-21 je pleiotropní cytokin, který hraje roli v řadě antigenně specifických imunitních 

pochodů, jako je diferenciace B-lymfocytů, stimuluje produkci IgG, diferenciaci a vývoj 

TH17-lymfocytů, produkci IL-17 a především protinádorovou odpověď zprostředkovanou 

CD8
+
 T-lymfocyty a NK buňkami. Produkován je především CD4

+
 T-lymfocyty 

a NK buňkami a také buňkami Hodgkinova lymfomu (Stříž et al. 2015). 

V preklinických studiích byl potvrzen efekt IL-21 na NK buňky a CD8
+
 T-lymfocyty. 

Prvním dokladem tohoto efektu byla studie na myších, u kterých došlo k úplné rejekci 

modelového karcinomu střev po transdukci genu pro IL-21. Od té doby proběhla řada dalších 

studií.  

Jedním z testovaných přístupů bylo využití plazmidů kódujících IL-21. Potvrzena byla 

účinnost vůči liniím B16 melanomů a MCA205 fibrosarkomů, dále vůči skvamóznímu 

karcinomu hlavy a krku. Rekombinantní IL-21 rovněž zaznamenal úspěch, a to v terapii 
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ovalbumin exprimujícího lymfomu. Aplikován byl intraperitoneálně. Zjištěna byla také 

účinnost po subkutánním podání, a to v modelu melanomu a rakoviny ledvin, a dále také vůči 

intrakraniálním gliomům.  

IL-21 má protinádorový efekt jako monoterapie, nicméně dá se také kombinovat s 

dalšími cytokiny. Jedním z takových cytokinů je IL-15, který zvyšuje efektivitu navýšením 

počtu cirkulujících CD8
+
 T-lymfocytů a podpořením produkce IFNγ.  

Díky své podobnosti s IL-2 byl IL-21 testován u pacientů s metastatickým 

melanomem a rakovinou ledvin. Většina nežádoucích účinků byla podobná chřipce, případně 

došlo u pacientů k lymfopenii, neutropenii, trombocytopenii a hepatotoxicitě. Následující 

studie potvrdily, že jde o dobře tolerované terapeutikum s přijatelnými nežádoucími účinky 

a objektivní klinickou aktivitou (Sondergaard et al. 2009). 

IL-21 hraje nezastupitelnou roli v adoptivním přenosu buněk, kde slouží jako růstový 

faktor pro T-lymfocyty společně s dalšími cytokiny, například s IL-15. Tato kombinace 

v buňkách vyvolala “paměti podobné vlastnosti” a umožnila jejich použití v léčbě. Přenos 

CTL, které byly expandovány v přítomnosti IL-21, prokázal antileukemické vlastnosti u 

pacientů s akutní myeloidní leukémií ve dvou ze čtyř případů. U odlišných pacientů, kteří byli 

ve vysokém riziku relapsu, bylo možné prokázat přítomnost CTL dlouhodobě. K relapsu u 

těchto pacientů nedošlo. Testována byla i možnost využít IL-21 v adoptivním přenosu 

NK buněk, což bylo rovněž úspěšné.  

Pro své výhodné vlastnosti v preklinických studiích byl IL-21 testován u pacientů 

s různými druhy rakovin a v různých kombinacích. Studie testující intravenózní aplikaci 

rekombinantního IL-21 stanovila maximální tolerovanou dávku denních infuzí na 30 μg/kg 

s přijatelnými nežádoucími účinky.  

Další studie v první fázi testovala subkutánní podání IL-21 ve třech dávkách za týden 

po dobu 8-16 týdnů pacientům s maligním melanomem a rakovinou ledvin. Maximální 

tolerovaná dávka byla 200 μg/kg. Toxicita odpovídala ostatním studiím. Tato data vedla k 

druhé fázi randomizované studie porovnávající IL-21 s dakarabazinem. Účinnost byla 

porovnatelná.  

IL-21 byl testován také v kombinaci. Studie testující IL-21 s rituximabem 

u B-lymfomů prokázala odpověď u 8 pacientů z 19. Dále byl testován cetuximab společně 

s IL-21 u pacientů ve čtvrtém stádiu kolorektálního karcinomu. Kombinace byla bezpečná 

a vyvolala odpověď u 9 pacientů z 16. Stejně povzbudivé výsledky následovaly ve studiích 

se sunitinibem a sorafenibem (Croce et al. 2015). 



45 

 

IL-21 je aktivně zkoumán v řadě klinických studií, a to samostatně i v kombinaci 

(s ipilimumabem, nivolumabem, sunitinibem, rituximabem, sorafenibem a doxorubicinem). 

Využití tohoto cytokinu je nicméně ještě na svém počátku a do budoucna bude využit nejspíš 

především v kombinaci (Berraondo et al. 2019). 

5.6.2 Interferony 

5.6.2.1 Interferon α 

IFNα je skupina glykoproteinů produkovaných leukocyty po jejich virové či antigenní 

stimulaci. Mají významné antivirové vlastnosti, inhibují virovou replikaci, zvyšují 

cytotoxicitu NK buněk a antivirovou imunitu. Krom toho mají schopnost modulovat imunitní 

reakce a podporují jejich vývoj ve směru TH1 (Stříž et al. 2015). 

IFNα hraje významnou roli v terapii nádorových onemocnění. Kromě jejich vlivu 

na NK buňky ovlivňují také tvorbu a přežití CTL a paměťových CD8
+
 T-lymfocytů, reguluje 

produkci protilátek a propagují stárnutí DC, chemotaxi a rozvoj CD8
+
 T-lymfocytů 

proti nádorovým antigenům. Kromě toho mají přímé protinádorové vlastnosti 

zprostředkované zvýšením produkce povrchových HLA molekul I. typu, podporují apoptózu 

zprostředkovanou kaspázami a také mají antiangiogenní vlastnosti. 

Terapie IFNα je schválena FDA pro adjuvantní léčbu pacientů s melanomem, 

jako první linie léčby rakoviny ledvin, Kaposiho sarkomu, folikulárního lymfomu, leukemie 

z vlasatých buněk, chronické myeloidní leukemie, genitálních bradavic a intraepiteliálního 

karcinomu děložního hrdla (Floros et al. 2015).  

Při intramuskulární, případně subkutánní, aplikaci je IFNα absorbován z více než 

80 %. Absorbuje se pozvolně s maximální koncentrací mezi první a osmou hodinou 

po aplikaci a je detekovatelný ještě po 24 hodinách. Poločas se dle typu pohybuje mezi 

2-16 hodinami. Vylučován je především ledvinami. Kontraindikací pro podání IFNα 

je přecitlivělost na IFNα a těžká renální, kardiální a hepatální nedostatečnost. Může 

potencovat myelotoxicitu, neurotoxicitu a kardiotoxicitu jiných léků.  

Léčba IFNα má celé spektrum různorodých nežádoucích účinků, které obvykle samy 

vymizí. Nejčastější skupinou nežádoucích účinků spojených s léčbou je tzv. interferonový 

syndrom, který začíná 4-8 hodin po aplikaci a trvá až 20 hodin. Patří sem horečka, zimnice, 

bolest svalů, bolesti kloubů, bolest hlavy, nechutenství a únava. Mezi další časté nežádoucí 

účinky patří útlum krvetvorby, psychiatrické poruchy (letargie, deprese, v některých 

případech až suicidální tendence) a gastrointestinální poruchy (anorexie, zvracení, průjmy, 
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zvýšení hodnot AST (aspartátaminotransferázy) a ALT (alaninaminotransferázy). Poměrně 

častá je také tvorba protilátek, která může být buď klinicky nevýznamná, nebo vést 

až k závažným nežádoucím účinkům v podobě proteinurie, hypotenze, tachykardie, selhání 

srdce, arytmie a podobně (Klener 1997).   

V terapii se uplatňuje rovněž PEGylovaný IFNα, který byl schválen jako adjuvant 

pro terapii maligního melanomu. Díky této modifikaci je prodloužen poločas v krvi a tím 

pádem je zvýšena také expozice nádorových buněk.  

Klinické využití IFNα v onkohematologii podstatně kleslo, s ohledem na rozvoj 

cílených terapií a nových druhů imunoterapie s vyšší bezpečností a efektivitou. To by 

se mohlo změnit modifikacemi IFNα, jejichž cílem je snížit cytotoxicitu, ale zároveň zachovat 

imunostimulační vlastnosti.  

Jednou z těchto strategií je fúze IFNα s apolipoproteinem A-I. Díky tomu se stává 

IFNα součástí lipoproteinů s vysokou hustotou, což zlepšuje jeho farmakokinetiku. Další 

možností jsou tzv. AcTakines, další fúzní proteiny. Upravený IFNα, u kterého je snížená 

afinita pro vazbu na receptor, je připojen k Clec9A, což je molekula exprimovaná na DC 

a prokazuje významný protinádorový efekt (Berraondo et al. 2019).  

5.6.2.2 Interferon β 

IFNβ je výrazně strukturálně podobný IFNα a váže se na stejný receptor. 

Je produkován především fibroblasty po virové infekci, neboť jeho hlavní funkcí je rozvoj 

protivirové rezistence, nicméně má i výrazné imunomodulační účinky (Stříž et al. 2015).  

Má schopnost snižovat produkci IFNγ a TNF, dále má vliv na zvýšenou expresi hormonálních 

receptorů na buňkách karcinomu prsu, endometria a prostaty, čímž potencuje účinek 

hormonální léčby těchto nádorů (Klener 1997). 

IFNβ se v léčbě nádorových onemocnění zatím běžně nepoužívá. Jeho hlavní 

uplatnění tkví v terapii roztroušené sklerózy (Spaccarelli et al. 2015), nicméně probíhá řada 

studií testující specifické protinádorové schopnosti IFNβ (Doherty et al. 2018). 

Jedna z nedávných studií prokázala schopnost IFNβ stimulovat cytotoxicitu NK buněk 

u pacientů s nazofaryngeálním karcinomem, a to díky indukci smrtícího ligandu TRAIL. 

Toho by se dalo využít v adoptivním buněčném přenosu (Makowska et al. 2019). Stejně jako 

IFNα, také IFNβ by se mohl stát důležitou součásti terapie do budoucna (Berraondo et al. 

2019).  



47 

 

5.6.2.3 Interferon γ 

IFNγ je produkován především buňkami imunitního systému, včetně NK buněk, 

THl-lymfocytů a CTL.  

IFNγ má zásadní vliv na makrofágy, jejich aktivaci a vývoj. IFNγ aktivované 

makrofágy se vyvíjejí především v M1 fenotypu. Kromě makrofágů IFNγ silně propaguje 

vrozenou imunitní reakci a zánět. Je důležitý pro lokální diferenciaci monocytů v DC 

a makrofágy, které následně produkují IL-12. V nezánětlivém prostředí IFNγ napomáhá 

opravě poškozených tkání. Kromě vrozené imunity IFNγ podporuje také imunitu získanou, 

bohužel směrem k autoimunitní reakci.  

IFNγ dokáže potlačit nádor přímou inhibicí proliferace, zvýšením exprese HLA 

molekul a zvýšenou prezentací antigenu, což vede k buněčné smrti, dále podporou funkce 

tumor infiltrujících buněk, včetně TH1, CTL a makrofágů, a potlačuje funkci TREG. Zvyšuje 

tak efektivitu blokátorů kontrolních bodů imunity, cisplatiny, doxorubicinu a řady dalších 

terapeutik (Ivashkiv 2018). 

Jedním z cílů protinádorové terapie je angiogeneze. IFNγ snižuje expresi VEGF, 

jak ukázala studie na myších, a indukuje nekrózu a zničení nádorových cév. Navíc 

u makrofágů a monocytů infiltrujících nádorové mikroprostředí inhibuje přeměnu na TAM.  

Studie dále potvrdily vliv IFNγ na T-lymfocyty u rakoviny ovaria a močového 

měchýře, kde byla zjištěna jejich zvýšená infiltrace do nádorů. Sám IFNγ prokázal přímý 

antiproliferativní vliv na rakovinu ovaria zastavením buněčného cyklu a vyvoláním apoptózy. 

Řada studií pak prokázala, že adjuvantní léčba IFNγ zvyšuje přežití pacientek s rakovinou 

ovaria. Peritoneální aplikace u rakoviny ovarií a intravesikální aplikace u pacientů 

s rakovinou močového měchýře byla rovněž úspěšná.  

Systémová aplikace IFNγ zůstává problematická kvůli řadě nežádoucích účinků 

společných s IFNα – interferonový syndrom, vliv na krevní obraz, gastrointestinální problémy 

a psychiatrické potíže. Je snaha tyto nežádoucí účinky snižovat. Jedním ze způsobů je fúze 

s dalšími proteiny. Takovým proteinem je například F8, monoklonální protilátka, která cílí 

na EDA doménu fibronektinu, antigenu exprimovaného na vaskulatuře a stroma téměř všech 

nádorů. Tento konjugát si zachoval aktivitu obou složek a prokázal vyšší aktivitu 

než samostatný IFNγ. Zajímavou terapeutickou možností je také kombinace IFNγ a TNFα, 

která vyvolává synergický efekt, zejména na apoptózu. Je nicméně nutné provést rozsáhlé 

studie toxicity, než bude zavedena do praxe (Shen et al. 2018).  
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Farmakokinetika rekombinantního IFNγ byla testována na zdravých dobrovolnících. 

Po subkutánním a intramuskulárním podání se pomalu absorbuje s maximální plazmatickou 

koncentrací za 4 hodiny. Vylučování probíhá ve třech fázích s poločasy 0,6, 2,9 a 5,6 hodin 

převážně játry. Jedinou kontraindikací je přecitlivělost na IFNγ, nicméně je vhodná opatrnost 

u pacientů s městnavou srdeční slabostí. IFNγ snižuje metabolismus jaterního cytochromu 

P450 (Klener 1997).  

Lze očekávat rozvoj terapeutických strategií zahrnujících využití IFNγ do budoucna 

(Ivashkiv 2018).  

5.6.3 Tumor nekrotizující faktor α 

TNFα je pleiotropní prozánětlivý cytokin. TNFα je vylučován hlavně aktivovanými 

makrofágy, ale produkovat ho mohou i neutrofily, T-lymfocyty, NK buňky a fibroblasty 

(Stříž et al. 2015). TNFα je vylučován jako odpověď na zánět a cytokiny. 

TNFα inhibuje růst epitelových buněk lidského prsu a má cytotoxický efekt na buňky 

rakoviny prsu, bez vlivu na zdravé buňky in vitro. Dále měl cytostatický efekt na buňky 

jaterního karcinomu. Dalšími studiemi bylo následně zjištěno, že zhruba 28 % nádorů 

vykazuje senzitivitu vůči léčbě TNFα. Preklinické studie rovněž potvrdily synergický efekt 

TNFα ve spojení s řadou chemoterapeutik, například DNA topoizomerázových inhibitorů 

včetně etoposidu, aktinomycinu D a podobně. Synergický efekt byl pozorován i ve spojení 

s dalšími cytokiny, zejména IFNγ.  

Tato zjištění vedla k řadě studií I. a II. fáze. Ve většině z nich byl TNFα aplikován 

intravenózně buď jako bolus, či jako infuze. Některé testovaly subkutánní a intramuskulární 

podání. Aplikován byl rekombinantní TNFα. Ve většině studií nedošlo k významné odpovědi 

na léčbu a objevovala se celá řada nežádoucích účinků. Kombinace s dalšími 

chemoterapeutiky a cytokiny rovněž neprokázala významnou efektivitu  (Roberts et al. 2011). 

Z toho důvodu se vývoj ubíral směrem k lokálnímu využití TNFα. Intratumorální 

aplikace vedla k zmenšení 15 z 16 lézí Kaposiho sarkomu a tři zmizely úplně. Vysvětlení leží 

pravděpodobně v rozvětvené vaskulatuře typické pro Kaposiho sarkom a faktu, že TNFα 

vyvolává vaskulární hemoragii v maligních tkáních.  

Další možností je využití tzv. izolovaná perfuze končetiny v kombinaci s alkylačním 

léčivem melfalanem, která u pacientů s melanomem a sarkomech měkkých tkání prokázala 

kompletní odpověď u 80 %. Tato forma léčby byla v roce 1998 schválena v Evropě pro 

využití u sarkomů měkkých tkání ve vysokém stádiu.  Podobným přístupem byla 
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tzv. izolovaná perfuze jater. Celková odpověď byla pozorována u 74 % z 50 pacientů, a to i 

přesto, že někteří měli rozsáhlé metastáze případně velikou část jater změněnou na nádorovou 

tkáň. 

Využití TNFα do budoucna spočívá v kombinaci s cytotoxickými léky, které mají 

synergické účinky s TNFα, jako součást imunoterapie monoklonálními protilátkami 

a v kombinaci s cytokiny, například IFNλ. Spekuluje se rovněž, že odstranění receptorů 

pro TNF může potenciálně snížit toxicitu systémové léčby (Josephs et al. 2018).  

5.7 Monoklonální protilátky 

Monoklonální protilátky jsou protilátky produkované jediným kolem B-lymfocytů, 

které mají stejnou antigenní specifitu. Tyto protilátky mají schopnost vázat se na epitopy 

konkrétních membránových proteinů (CD20), růstových faktorů (VEGF), receptorů 

(VEGFR), adhezních molekul (integriny) a mnoha dalších.  

První schválená monoklonální protilátka v terapii rakovinového onemocnění 

byla rituximab, schválený FDA v roce 1997. Od té doby vznikly desítky dalších (Klener 

2010).  

Protilátky mají strukturu imunoglobulinu tvořeného čtyřmi řetězci, z nichž se dva 

označují jako těžké (H) a dva kratší se nazývají lehké (L). V jedné molekule jsou dva řetězce 

spojeny pomocí disulfidických můstků mezi cysteiny, čímž vznikají kruhové smyčky, 

tzv. domény. Lehké řetězce mají dvě domény, variabilní (V) a konstantní (C). Těžké řetězce 

mají jednu variabilní a 3-4 konstantní. Domény VL a VH mají za úkol reagovat s antigenem, 

zatímco konstantní řetězce aktivují komplement, zprostředkovávají opsonizaci a další. 

Rozeznáváme pět tříd imunoglobulinů – IgA, IgD, IgE,IgG a IgM.  

K léčbě jsou využívány protilátky monoklonální, tzn. protilátky, jejichž klony jsou 

identické s přesně definovanými vlastnostmi. Produkovány jsou pomocí hybridomů, buněk 

vzniklých splynutím B-lymfocytů a buněk myelomu, čímž vzniká nesmrtelný klon buněk 

schopný vytvářet požadované protilátky. Dříve se využívaly produkty myších hybridomů, 

u kterých bylo riziko imunitní reakce pacienta a jejich následná deaktivace. V dnešní době 

se proto monoklonální protilátky často humanizují kombinaci variabilní domény myších 

monoklonálních protilátek s konstantními doménami lidských protilátek, a to buď chemicky, 

nebo geneticky. Vzniklá molekula je neimunogenní (Jílek 2014). Využívat se mohou i čistě 

lidské protilátky, například panitumumab, protilátka užívaná k léčbě karcinomu kolorekta 

(Klener 2010). 
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5.7.1 Používané monoklonální protilátky 

5.7.1.1 Alemtuzumab 

Alemtuzumab je monoklonální protilátka skládající se z IgG, která cílí na antigen 

CD52 (Vokurka et al. 2019).  

CD52 je významně exprimován na zdravých a maligních B- a T-lymfocytech. 

V menších množstvích ho exprimují také monocyty, eozinofily a buňky mužského genitálního 

traktu. Přesná funkce CD52 není známá, nicméně se předpokládá, že napomáhá indukci 

TREG a inhibici T-lymfocytické migrace.  

V roce 2001 získal alemtuzumab schválení FDA pro léčbu CLL (chronická lymfatická 

leukémie) u pacientů, kteří podstoupili léčbu alkylujícími látkami a selhal u nich fludarabin. 

Toto schválení přišlo na základě II. fáze studie s 93 pacienty, ze kterých celkové odpovědi 

na léčbu dosáhlo 33 % s průměrným trváním odpovědi 8,7 měsíců.  

V roce 2007 byl schválen FDA pro léčbu CLL jako jednotková terapie, a to na základě 

III. fáze randomizované studie porovnávající alemtuzumab s chlorambucilem (Teo et al. 

2016). Dle SPC (souhrnu údajů o přípravku) je indikací jakákoliv CLL (refrakterní, 

recidivující, předléčená) a periferní T-lymfomy. Před podáním se doporučuje premedikovat 

pacienta kombinací kortikoidy s antihistaminiky, případně také paracetamolem. Standardní 

dávka je podávána v postupné eskalaci s ohledem na toleranci od 3 mg 1. den do 30 mg 

3. den.  

Nejvyšším rizikem této terapie je syndrom uvolnění cytokinů (CRS), který může vést 

až k život ohrožujícím stavům, projevujícím se zimnicí, třesem, horečkami, vyrážkami 

a dušností až bronchospasmem. Během aplikací se postupně vytrácí. Druhým velikým 

rizikem jsou infekce, zejména viry hepatitid a CMV (cytomegalovirus). Je nutné vyhnout 

se živým a oslabeným vakcínám. Vhodná je rovněž antivirová a antibiotická profylaxe.  

Mezi nežádoucí účinky patří anémie, trombocytopenie, Guillaina-Barrého syndrom, 

reakce štěpu proti hostiteli a riziko EBV lymfoproliferace (Vokurka et al. 2019) 

5.7.1.2 Atezolizumab 

Atezolizumab je humanizovaná monoklonální IgG protilátka, která patří do skupiny 

inhibitorů kontrolních bodů imunity, konkrétně PD-1. Atezolizumab vazbou na PD-L1 

zablokuje interakci s PD-1, čímž je blokována inhibice imunitní odpovědi (Vokurka et al. 

2019). 
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Atezolizumab byl schválen FDA v roce 2016 pro léčbu pacientů s metastatickým 

NSCLC, u jejichž onemocnění došlo k progresi po chemoterapii obsahující platinu (Santini et 

al. 2017).  

V roce 2016 byl schválen FDA rovněž pro léčbu metastatického urotheliálního 

karcinomu, u kterého došlo k progresi po chemoterapii na bázi platiny (Tripathi et al. 2018). 

Standardní dávka atezolizumabu je 1200mg intravenózně, aplikována po dobu 

60 minut, což lze při dobré toleranci zkrátit na 30 minut, v cyklu po třech týdnech. 

Premedikace není potřeba, nicméně je nutné dbát zvýšené pozornosti u pacientů 

s autoimunitním onemocněním, zejména takovým, které je aktivně léčeno kortikoidy 

(Vokurka et al. 2019).  

Obecně je atezolizumab dobře tolerovaný. Většina jeho nežádoucích účinků je mírná, 

případně středně závažná. Patří sem únava, nauzea, snížení chuti k jídlu, horečka, vyrážka, 

svědění, bolest kloubů, zvracení a průjem. Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky byla 

anémie, dyspnoe, a hypertenze (Inman et al. 2017).  

5.7.1.3 Avelumab 

Avelumab je IgG humánní monoklonální protilátka, která svou vazbou na PD-L1 

blokuje interakci tohoto ligandu s receptorem PD-1 a tím blokuje inhibici imunitní odpovědi. 

Zároveň indukuje přímou lýzu nádorových buněk pomocí NK buněk (Vokurka et al. 2019).  

V roce 2017 byl schválen FDA pro léčbu pacientů starších 12 let s metastazujícím 

karcinomem z Merkelových buněk a pro léčbu rakoviny močového měchýře. EMA (Evropská 

léková agentura) ho 2017 schválila pro léčbu metastazujícího karcinomu z Merkelových 

buněk. Momentálně probíhá množství studií ve III. fázi, které testují využití avelumabu 

u NSCLC, rakoviny žaludku, ledvin, hlavy a krku, ovarií a močového měchýře. 

Nežádoucí účinky projevující se při léčbě avelumabem jsou zvládnutelné. 

Mezi nejčastější patří únava, reakce na infuzi a nauzea. Další nežádoucí účinky, včetně 

kolitidy, pneumonitidy, hepatitidy, adrenální nedostatečnosti a myositidy, se projevily u méně 

než 2 % pacientů (Gaiser et al. 2018). 

Avelumab se nedoporučuje podávat pacientům s autoimunitním onemocněním, 

zejména pokud je léčeno perorálními kortikoidy (Vokurka et al. 2019). Před podáním 

se doporučuje premedikace antihistaminikem antagonistou H1, jako je difenhydramin, 

a paracetamolem alespoň 30 až 60 minut před aplikací infuze (Gaiser et al. 2018, Vokurka et 
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al. 2019). Standardní dávka odpovídá dávce druhé fáze klinických studií, to znamená 

10 mg/kg podávané 60 minut každé dva týdny (Vokurka et al. 2019).  

5.7.1.4 Bevacizumab 

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka (Mukherji 2010) vycházející 

z IgG (Vokurka et al. 2019), která cílí na VEGF-A, což je izoforma stimulující endotelovou 

proliferaci a migraci. Touto specifickou vazbou je tak inhibována angiogeneze. Zachováním 

této inhibice dochází k prevenci nádorového růstu a po čase může dojít i k zmenšení nádoru. 

Bevacizumab je schválen k značnému množství indikací. Patří sem metastatický 

kolorektální karcinom, NSCLC, metastatický karcinom ledvin, rakovina prostaty, glioblastom 

(Mukherji 2010), karcinom tuboovariální a peritoneální a karcinom děložního čípku (Vokurka 

et al. 2019). Schválenou indikací pro léčbu bevacizumabem již není rakovina prsu (Roviello 

et al. 2017). 

Na základě meta-analýzy 27 996 pacientů ze 47 studií bylo zjištěno, že celkové přežití 

bylo prokazatelně zvýšeno u pacientů se solidními tumory, kteří byli léčeni bevacizumabem 

(zjištěno na základě 38 studií, které uvedly OS (overall survival)) a stejně tak byla 

prodloužena doba přežití (na základě 39 studií, které uvedly PFS (progress free survival)), 

během které nedošlo k progresi onemocnění, ačkoliv žádná ze studií neuvedla 

PFS u renálního karcinomu.  

Na základě těchto studií lze říct, že bevacizumab patří mezi jedny z nejaktivnějších 

biologických léčiv, které významně zvyšují efektivitu a přežití u řady typů rakovin. 

Nicméně, jeho efektivita není u všech rakovin stejná. Celkové přežití může být ovlivněné 

řadou proměnných nesouvisejících s léčbou, a je nutné dodat, že zatím není jednoznačně 

určeno nejlepší chemoterapeutikum do kombinace s bevacizumabem.  

Mezi nejčastější závažné nežádoucí účinky patřila hypertenze, proteinurie 

a tromboembolie (Roviello et al. 2017). Dále je zvýšené riziko krvácení, zhoršené hojení ran, 

vznik perforací a píštělů. 

Standardní dávka je podle dané indikace 5-10 mg/kg podávaná každé dva týdny, 

nebo 7,5-15 mg/kg každé tři týdny. První aplikace by měla trvat 90 minut a následně lze 

zkrátit až na 30 minut. Premedikace není nutná (Vokurka et al. 2019).  

5.7.1.5 Blinatumomab 

Blinatumomab je konstrukt bispecifické monoklonální protilátky, známý také 

jako bispecific T-cell engager (BiTe). Má tak schopnost vázat se na antigen CD19, který 
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je exprimován především na povrchu buněk akutní B-lymfoblastické leukémie a zároveň 

na antigen CD3, exprimovaný na T-lymfocytech. Vazbou vzniká cytolytická synapse, 

uvolňující proteolytické enzymy, vedoucí k následnému poškození leukemické buňky 

(Vokurka et al. 2019).  

Blinatumomab byl v roce 2014 schválen FDA pro léčbu recidivující či refrakterní 

B-lymfoblastické leukémie negativní na Filadelfský chromozom a v roce 2017 pro pacienty 

s B-ALL (B-buněčná akutní lymfoblastická leukémie) pozitivní na Filadelfský chromozom. 

Poté následovalo v roce 2018 schválení rovněž pro akutní lymfoblastickou leukémii 

s detekovatelnou minimální měřitelnou zbytkovou nemocí (Curran et al. 2019). 

Toxicita byla přijatelná, skládající se z horečky, zimnice, hypogammaglobulinemie. 

Třes, bolesti hlavy, změny mentálního stavu (zmatenost) a záchvaty byly rovněž 

zaznamenány. Část těchto nežádoucích účinků byla způsobena CRS, který se často objevoval 

na začátku infuzí. Významné nežádoucí účinky nejsou časté, patří mezi ně encefalopatie 

a záchvaty (Kantarjian et al. 2018). 

Před podáním blinatumomabu se doporučuje premedikovat pacienty pomocí 

dexametazonu 20 mg a antipyretika. Standardní dávka je v úvodu 9 μg/den 1.-7. den 

kontinuální infuze s eskalací na 28 μg/den 8.-28. den. V následujícím cyklu se již podává 

28 μg/den 1.-28. den. Pauza mezi cykly je dva týdny. Infuze trvá 24-96 hodin (Vokurka et al. 

2019). 

5.7.1.6 Cemiplimab 

Cemiplimab je vysoce potentní humánní monoklonální protilátka s vysokou afinitou 

mířící na PD-1 (Migden et al. 2018), která byla v roce 2018 schválena pro léčbu 

metastazujícího skvamózního karcinomu kůže nebo lokálně pokročilého skvamózního 

karcinomu kůže u pacientů, kteří jsou kandidáti pro kurativní operaci či radioterapii. 

Ke schválení došlo na základě studie 108 pacientů (45 s metastatickou a 33 s lokálně 

pokročilou nemocí) s objektivní odpovědí na léčbu 4 % (Kaplon et al. 2019).  

Mezi nežádoucí účinky léčby cemiplimabem patří průjem, únava, nauzea, zácpa 

a vyrážka (Migden et al. 2018) 

5.7.1.7 Cetuximab 

Cetuximab je chimérická monoklonální IgG protilátka cílící na EGFR (receptor 

epidermálního růstového faktoru), transmembránový receptor, který se zapojuje do řízení 

a signalizace v růstu epitelových buněk kůže a vlasových folikulů. Tento receptor 
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je exprimován u více než 90 % spinocelulárních karcinomů hlavy a krku a zhruba 

75 % metastatických karcinomů kolorekta. Vazba cetuximabu na receptor brání vazbě ligandů 

a tím aktivaci EGFR signální kaskády, čímž je blokována proliferace nádorových buněk, 

angiogeneze a je navozena apoptóza (Vokurka et al. 2019).  

Cetuximab byl v roce 2006 schválen FDA pro léčbu lokoregionálně pokročilého 

SCCHN (skvamózní karcinom hlavy a krku) v kombinaci s radioterapií. V roce 2011 

následovalo schválení cetuximabu, v kombinaci s platinou a 5-fluorouracilem, jako léku volby 

pro terapii rekurentního anebo metastazujícího SCCHN (Granados-Garcia et al. 2016). 

Cetuximab je rovněž využíván v terapii karcinomu kolorekta. Na základě 

meta-analýzy 44 studií, která zahrnovala 1185 pacientů, se jednoznačně potvrdila výhoda 

využití cetuximabu oproti bevacizumabu, ačkoliv skupina léčená bevacizumabem měla lépe 

stabilizovanou nemoc (da Silva et al. 2018).  

Mezi nežádoucí účinky cetuximabu patří kožní projevy, především vyrážky, 

panaricium, suchost kůže a možná sekundární bakteriální superinfekce. Je proto nutná 

opatrnost při vystavení slunci, ideální je spolupráce s dermatologem. Dalším významným 

nežádoucím účinkem jsou oční příznaky, riziko konjunktivitidy, keratitidy a ulcerace. Mohou 

se objevit projevy spojené s aplikací infuze (zimnice, svědění, vyrážka atd.) a iontová 

dysbalance.  

Je doporučená premedikace hodinu před aplikací pomocí antihistaminika 

a kortikoidu. Standardní dívka je v úvodu 400 mg/m
2
 aplikována 120 minut. Následují dávky 

250 mg/m
2
 aplikovány 60 minut v cyklu po týdnu (Vokurka et al. 2019).  

5.7.1.8 Daratumomab 

Daratumomab je humánní monoklonální protilátka cílící na CD38, antigen, který bývá 

výrazně exprimován na povrchu nádorových buněk myelomu a na dalších lymfocytárních 

buňkách. Vazbou na CD38 jsou aktivovány imunitní reakce a je navozena lýza buňky 

přes komplement, NK buňkami, makrofágy a je aktivována apoptóza (Vokurka et al. 2019).  

Daratumomab byl schválen FDA v roce 2015 pro léčbu pacientů, u kterých selhaly tři 

předcházející léčby, včetně imunomodulátoru a proteázomového inhibitoru. Studie kromě 

toho dokládají jeho místo v popředí terapie nově diagnostikovaného mnohočetného myelomu. 

Například v kombinaci s bortezomibem, melfalanem a prednisonem dosáhl výrazného snížení 

rizika progrese onemocnění a smrti (Abramson 2018).  
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Nejčastější nežádoucí účinky jsou neutropenie, trombocytopenie, anémie, pneumonie, 

lymfopenie, reakce spojené s infuzí, infekce horního traktu dýchacího a únava (Tzogani et al. 

2018). 

U terapie daratumomabem je doporučená premedikace 1-3 hodiny před infuzí. Jedná 

se o kombinaci intravenózního methylprednisolonu 100 mg nebo dexametazonu 20 mg, 

per orálního paracetamolu 650-1000 mg a intravenózního antihistaminika, např. 25-50 mg 

difenhydraminu.  

Standardní dávka je 16 mg/kg v infuzi podávána 50 ml/h s postupným navyšováním 

po 50 ml až na 200 ml/h. V úvodu se aplikuje 8-9 dávek po týdnu, následně 5-8 dávek 

po dvou až třech týdnech a poté 1 dávku po 4 týdnech (Vokurka et al. 2019).   

5.7.1.9 Durvalumab 

Durvalumab je humánní monoklonální protilátka cílící na PD-L1, čímž je blokována 

aktivace receptoru PD-1 (Vokurka et al. 2019). 

Durvalumab byl ve zrychleném řízení schválen FDA v roce 2017 pro léčbu lokálně 

pokročilého nebo metastazujícího urotheliálního karcinomu u pacientů, u kterých došlo 

k progresi po léčbě chemoterapií obsahující platinu (Kaplon et al. 2018). 

Jeho indikací je rovněž karcinom plic, konkrétně lokálně pokročilý neoperovatelný 

NSCLC, který exprimuje PD-L1 na více než 1 % nádorových buněk, u nějž nedošlo 

k progresi onemocnění při chemoterapii na bázi platiny (Vokurka et al. 2019).  

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou kašel, únava a dušnost. Mohou se objevit 

bolesti na hrudi, nechutenství, nevolnost, průjem a projevy spojené s infuzí. Dále se mohou 

projevit hepatitidy, kolitidy, endokrinopatie, neuropatie a pankreatitida. 

Před zahájením není nutná premedikace, naopak se nedoporučuje podávání kortikoidů 

či imunosupresorů z důvodů interference s léčbou. Standardní dávka je 10 mg/kg 

intravenózně aplikována 60 minut v cyklu po dvou týdnech (Vokurka et al. 2019).  

5.7.1.10 Ipilimumab 

Ipilimumab je humánní monoklonální protilátka, která cílí na CTLA-4 na povrchu 

T-lymfocytů. Vazbou na CTLA-4 ipilimumab blokuje jeho inhibiční funkci, čímž vede 

k aktivaci T-lymfocytů a vzniku protinádorové imunitní reakce (Vokurka et al. 2019).  

Ipilimumab byl v roce 2011 schválen FDA pro léčbu neresekovatelného 

metastatického melanomu (Graziani et al. 2012).  
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Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří průjem, vyrážka, svědění, únava, nauzea, 

zvracení, snížení chuti k jídlu a abdominální bolesti. Závažnými nežádoucími účinky byly 

především kolitida a průjem. Nežádoucí účinky spojené s imunitní reakcí byly hlavě 

gastrointestinální a kožní, méně často zasahovaly játra, endokrinní trakt a nervový systém. 

Většina z nich se dala zvládnout pomocí kortikoidů (Hanaizi et al. 2012). 

Premedikace před aplikací není nutná, ba dokonce se nedoporučuje podávat systémové 

kortikoidy ani jiná imunosupresiva z důvodu snížení efektivity léčby. Pacientům 

s autoimunitním onemocněním v anamnéze by ipilimumab neměl být aplikován. 

Standardní dávka je 3 mg/kg intravenózně aplikována 90 minut každé tři týdny, 

dohromady čtyřikrát, případně dle tolerance (Vokurka et al. 2019).   

5.7.1.11 Mogamulizumab 

Mogamulizumab je humanizovaná IgG monoklonální protilátka s deglykosylovaným 

Fc regionem, která se selektivně váže na CCR4 (C-C chemokine receptor 4), což je receptor 

zapojen do pohybu TH2-lymfocytů do kůže. CCR4 je exprimovaný na površích řady malignit 

včetně CTCL (kožní T buněčný lymfom) a PTCL (periferní T buněčný lymfom).  

Byl schválen FDA a EMA pro léčbu pacientů s CTCL, kteří prodělali alespoň jednu 

předchozí systémovou léčbu, v roce 2018. 

Mezi nežádoucí účinky patří nauzea, zimnice, bolesti hlavy, horečka, průjem, svědění 

a lokální reakce na infuzi (Oka et al. 2019).  

Z dat získaných při testování bezpečnosti a efektivity u pacientů s  leukemie/lymfom 

z dospělých T-buněk víme, že se mohou projevovat i další nežádoucí účinky. 

Mezi ty závažné, které potenciálně mohou způsobit smrt, patří infekce a reakce štěpu proti 

hostiteli. Dále jsou časté kožní projevy, zejména vyrážky, erytémy, ale i Stevens-Johnsonův 

syndrom a toxická epidermální nekrolýza a vzplanutí některých infekcí, například 

způsobených CMV, dále se objevily pneumonie a sepse (Ishitsuka et al. 2019). 

5.7.1.12 Nivolumab 

Nivolumab je humánní monoklonální IgG protilátka, jejímž cílem je PD-1. Jeho vazba 

na PD-1 blokuje interakci s ligandy tohoto receptoru (PD-L1 a PD-L2) a tím pádem aktivuje 

protinádorovou imunitní reakci, včetně tvorby cytokinů (Vokurka et al. 2019). 

Nivolumab je schválen FDA pro terapii NSCLC, melanomu, karcinomu ledvin, 

Hodgkinova lymfomu, urotheliálního karcinomu, karcinomu kolorekta, hepatocelulárního 

karcinomu a rakoviny hlavy a krku (Przybylski et al. 2018). Testována byla rovněž 
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kombinace nivolumabu s ipilimumabem, která byla dobře tolerovaná a měla dobrou klinickou 

aktivitu. (Yaghoubi et al. 2019).  

Mezi časté nežádoucí účinky patří únava, vyrážka, průjem, svědění, snížení apetitu 

a nauzea. Mezi významné nežádoucí účinky patří pneumonitida, gastrointestinální nežádoucí 

účinky, kožní projevy a endokrinopatie (Brahmer et al. 2015). 

Premedikace před zahájením léčby není nutná. Podobně jako u ostatních anti-PD-1 

protilátek naopak není vhodné podávat léčiva s imunosupresivními účinky a zapojovat 

do terapie pacienty s autoimunitním onemocněním. Standardní dávka je dle indikace 

buď 240 mg intravenózně podáváno infuzí po dobu 30 minut každé dva týdny, nebo 480 mg 

intravenózně infuzí trvající 60 minut každé čtyři týdny (Vokurka et al. 2019). 

5.7.1.13 Obinutuzumab 

Obinutuzumab je monoklonální IgG protilátka cílená proti CD20, antigenu 

exprimovanému na většině B-lymfomů a také vyzrálých a zrajících B-lymfocytech. 

Tato vazba navozuje apoptózu, spouští kaskádu komplementu a zajišťuje aktivaci makrofágů, 

NK buněk a monocytů (Vokurka et al. 2019).  

Obinutuzumab byl schválen FDA v roce 2013 a EMA v roce 2014 jako léčivo v první 

linii pro terapii chronické lymfocytární leukémie a pro pacienty s recidivujícím 

nebo refrakterním folikulárním lymfomem (Falchi et al. 2018).  

Jedním z rizik této terapie je CRS, zejména u pacientů s CLL, který je důsledkem 

imunitní reakce na vazbu s CD20. Obvykle se jedná o třesavku, zimnici, horečku, svědivé 

urtiky, dušnost až bronchospasmus. Následkem deplece B-lymfocytů rovněž roste riziko 

infekcí a imunodeficience. Dalšími nežádoucími účinky mohou být iontová dysbalance, 

elevace kreatininu a transamináz. 

Nedoporučuje se podávat antihypertenziva 12 hodin před terapií, během ní a 60 minut 

poté. Doporučuje se premedikace kombinací kortikoidu hodinu předem, paracetamolu 

a difenhydraminu půl hodiny předem. 

Standardní dávka je 1000 mg/den 1., 8. a 15. během prvního cyklu a pak 1. den každý 

následující cyklus po 21-28 dnech, s rychlostí aplikace 50 mg/h zvyšující se po 30 minutách 

po 50 mg/h až na 400 mg/h. Následující dávky lze podávat v rychlosti 100 mg/h 

a po 30 minutách zvyšovat po 100 mg/h až na 400 mg/h. V případě CLL lze z bezpečnostních 

důvodů rozdělit dávku na 100 mg aplikovaných 25 mg/h a 900 mg rychlostí 50 mg/h 

v jednom nebo dvou dnech. (Vokurka et al. 2019). 
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5.7.1.14 Olaratumab 

Olaratumab je humánní IgG monoklonální protilátka cílená na PDGFR-α (receptor 

růstového faktoru odvozeného od krevních destiček alfa), což je receptor exprimovaný 

na nádorových a stromálních buňkách. Díky vazbě na tento receptor je blokována vazba 

ligandu PDGF (růstový faktor odvozený od krevních destiček) (Vokurka et al. 2019).  

PDGFR-α reguluje angiogenezi, především stimulací produkce VEGF. VEGF 

je exprimován v řadě malignit (v agresivních gliomech, NSCLC, hepatocelulárních 

karcinomech, sarkomech a karcinomech ovarií), a to nejen v samotných nádorových buňkách, 

ale také na s nádorem asociovaných stromálních buňkách (Tobinai et al. 2017). 

V roce 2016 byl schválen FDA pro terapii pokročilého sarkomu měkkých tkání 

v kombinaci s doxorubicinem. V kombinaci s doxorubicinem nicméně významně roste riziko 

myelosuprese, nefrotoxicita a neurotoxicita olaratumabu. Projevy nežádoucích účinků 

jsou vyšší u kombinace než u monoterapie doxorubicinem. Patří mezi ně neutropenie, 

mukositida, nauzea, zvracení a průjmy (Davis et al. 2017). 

K premedikaci se užívá antihistaminikum a kortikoid. Standardní dávka je 15 mg/kg 

intravenózně infuzí 1. a 8. den každé tři týdny podáván 60 minut (Vokurka et al. 2019). 

Na základě studie ANNOUNCE, která neprokázala prodloužení života pacientů 

léčených kombinací olaratumab a doxorubicin, byl olaratumab v roce 2019 stažen EMA 

z evropského trhu (European Medicines Agency (2019). 

5.7.1.15 Panitumumab 

Panitumumab je humánní monoklonální IgG protilátka, která cílí na receptor EGFR, 

který se uplatňuje především v řízení a podpoře růstu epitelových buněk. Jeho blokádou 

dochází k inhibici proliferace nádorových buněk, blokádě angiogeneze a spouštění apoptózy. 

Nicméně je-li přítomna aktivační mutace onkogenů RAS, inhibice EGFR je překonána 

a terapie je neúčinná (Vokurka et al. 2019). 

Panitumumab byl v roce 2006 schválen FDA jako léčivo první linie v kombinaci 

s režimem FOLFOX (leukovorin, 5-fluorouracil a oxaliplatina), anebo jako třetí v řadě jako 

monoterapie chemorefrakterního metastazujícího kolorektálního karcinomu u pacientů, 

u kterých došlo k progresi po režimech obsahujících irinotekan, fluoropyrimidin 

a oxaliplatinu. Kontraindikován je u pacientů s mutací RAS, nebo u kterých není jasné, 

že mutaci nemají. 
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Následně byl schválen EMA v roce 2007 do kombinace s FOLFOX či FOLFIRI 

(leukovorin, 5-fluorouracil a irinotekan), nebo jako třetí v řadě u pacientů, u kterých selhala 

léčba irinotekanem, fluoropyrimidinem a oxaliplatinou (Ketzer et al. 2018).  

Nežádoucí účinky této léčby jsou často spojeny s probíhající chemoterapií 

(myelosuprese, únava, nevolnost), nicméně panitumumab navyšuje riziko vzniku 

tzv. hand-foot syndromu, mukositidy a průjmu. Mezi další nežádoucí účinky patří kožní 

projevy (vyrážky, suchost kůže atd.), nežádoucí účinky zasahující oči (ulcerace, keratitida, 

konjunktivitida), reakce související s infuzí a iontová dysbalance. Doporučuje se ochrana 

před slunečním zářením, návštěva oftalmologa a dermatologa a pravidelná kontrola krevního 

obrazu. Kontraindikací podání panitumumabu je intersticiální pneumonitida nebo plicní 

fibróza. Premedikace není potřeba. 

Standardní dávka je 6 mg/kg intravenózně v infuzi podávána 60 minut a následně 

při dobré toleranci 30 minut. Cyklus se opakuje každé dva týdny (Vokurka et al. 2019).   

5.7.1.16 Pembrolizumab 

Pembrolizumab je humanizovaná monoklonální IgG protilátka, která cílí na antigen 

PD-1. Vazbou na tento receptor brání vazbě přirozených ligandů (PD-L1 a PD-L2) 

a tím blokuje inhibici imunitní odpovědi. 

Pembrolizumab má široké uplatnění, nicméně v našich podmínkách je indikována 

pro léčbu pokročilého metastazujícího melanomu, nemalobuněčného metastazujícího 

karcinomu plic, recidivujícího či refrakterního Hodgkinova lymfomu, lokálně pokročilého 

metastazujícího urotheliálního karcinomu a recidivujícího metastazujícího karcinomu hlavy 

a krku (Vokurka et al. 2019). 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky terapie pembrolizumabem patří únava, 

muskuloskeletální bolest, snížení apetitu, zácpa, vyrážky a průjem. Mezi závažné nežádoucí 

účinky patří infekce urinárního traktu, anémie, zvýšené hodnoty jaterních testů, hyponatremie, 

hematurie, abdominální bolesti a průjmy (Suzman et al. 2019). 

Premedikace před podáním není nutná. Nedoporučuje se podávat pembrolizumab 

pacientům s autoimunitním onemocněním, neboť by mohlo dojít k jeho zhoršení. 

Imunosupresiva mohou snížit účinnost léčby. 

Standardní dávka je s ohledem na indikaci 200 mg pembrolizumabu podávána 

intravenózně po dobu 30 minut každé tři týdny, nebo 400 mg intravenózně po dobu 30 minut 

každých šest týdnů (Vokurka et al. 2019). 
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5.7.1.17 Pertuzumab 

Pertuzumab je humanizovaná monoklonální IgG protilátka cílící na transmembránový 

receptor HER2 (humánní epidermální receptor 2) (Vokurka et al. 2019). Vazbou na HER2 

je kromě samotného receptoru blokována i jeho schopnost tvořit heterodimery s dalšími členy 

HER rodiny (Metzger-Filho et al. 2013), čímž je zastaven buněčný růst i proliferace 

a je navozena apoptóza (Vokurka et al. 2019). 

V roce 2012 byl pertuzumab FDA schválen pro léčbu metastazujícího karcinomu prsu. 

Na základě dvou studií bylo následně schváleno také využití pertuzumabu u nemetastazující 

rakoviny prsu v roce 2013. V obou případech se jedná konkrétně o kombinaci 

s trastuzumabem.   

K nejčastějším nežádoucím účinkům patří průjmy, nauzea a zvracení, únava a vyrážka. 

Jelikož HER signalizace je zapojena rovněž v myokardiální homeostaze, dá se očekávat 

kardiální toxicita, nicméně toto riziko je nízké (Jhaveri et al. 2014).  

Premedikace může být použita jako prevence alergických reakcí. Standardní dávka 

je v úvodu nasycovací dávka 840 mg a následně 420 mg intravenózně po třech týdnech 

aplikována po dobu 60 minut a při dobré toleranci 30-60 minut. Při aplikaci dalších léčiv 

je nutné dodržet rozestup alespoň 30 minut (Vokurka et al. 2019) 

5.7.1.18 Ramucirumab 

Ramucirumab je humánní monoklonální IgG protilátka cílená na receptor VEGFR-2. 

Vazba na tento receptor znemožňuje navázání růstového faktoru VEGF-A, čímž je blokována 

novotvorba cév nádoru a jeho růst (Vokurka et al. 2019). 

Ramucirumab byl schválen FDA v roce 2014 jako monoterapie pro léčbu pokročilé 

rakoviny žaludku a adenokarcinomu gastroezofageální junkce po prodělané terapii na bázi 

platiny či fluoropyrimidinu, dále pro terapii metastazujícího NSCLC ve stejném roce a v roce 

2015 jako léčivo druhé volby pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu u pacientů, 

u kterých došlo k progresi po režimu obsahujícím bevacizumab, oxaplatinu a fluoropyrimidin.  

Nejčastějšími nežádoucími účinky terapie ramucirumabem je únava, snížení apetitu, 

abdominální bolest, hypertenze, anémie, krvácení a průjem. V kombinaci s chemoterapií 

se prohlubuje hematologická toxicita a může se objevit neuropatie. Mezi nejdůležitější 

bezpečností varování patří výskyt krvácení, včetně fatálních případů. Pacienti, kteří používají 

antikoagulancia, steroidy, případně nesteroidní protizánětlivé léky, nebo jinou terapii 

ovlivňující srážlivost krve, by měli dbát zvýšenou pozornost. Ramucirumab může rovněž 
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způsobit fatální tromboembolické příhody. Významný nežádoucí účinek blokátorů VEGFR 

je zvýšení tlaku, neměl by se proto používat u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí 

(Grabowski et al. 2016). 

Doporučuje se premedikace antihistaminikem, případně je možné podat kortikoid 

a paracetamol. Standardní dávka je 8-10 mg/kg 1. nebo 15. den cyklu po 21 nebo 28 dnech. 

Infuze je aplikována po dobu 60 minut, vždy před podáním případných chemoterapeutik 

do kombinace (Vokurka et al. 2019). 

5.7.1.19 Rituximab 

Rituximab je chimérická monoklonální protilátka, která obsahuje lidskou konstantní 

část a myší variabilní část, jejímž cílem je antigen CD20, který je exprimován u téměř všech 

B-lymfocytárních malignit a také zdravých B-lymfocytů. Vazbou na CD20 je aktivován 

komplement, apoptóza a také buňky zajišťující zničení B-lymfocytu (Vokurka et al. 2019). 

Rituximab byl schválen FDA již v roce 1997 a EMA v roce 1998. Následné schválení 

pro použití u CLL následovalo v roce 2010 a 2011. Momentálně je tak standardní léčbou 

u pacientů s FL (folikulární lymfom), DLBCL (difuzní velkobuněčný B lymfom) a CLL 

a off-label také u MCL (lymfomu z plášťových buněk), Hodgkinova lymfomu, Burkittova 

lymfomu a B-ALL. 

Vůči rituximabu u části pacientů pozorujeme rezistenci. Přesný mechanismus, kterým 

je tato rezistence zprostředkována, není zcela známý, nicméně se očekává role alterace drah, 

které zprostředkovávají účinek rituximabu, polymorfismus receptoru FcγIIIa, zvýšení exprese 

protiapoptotických působků a ztráta povrchových znaků CD20. Někteří pacienti si rovněž 

vypěstují protilátky proti rituximabu, které následně způsobují alergickou reakci i při terapii 

jinými monoklonálními protilátkami. 

Rituximab je jinak poměrně dobře snášen. K jeho nejčastějším nežádoucím účinkům 

patří reakce na infuzi, zejména CRS, infekce, hematologické nežádoucí účinky (neutropenie, 

leukopenie, trombocytopenie) a kardiovaskulární příhody (hypotenze, hypertenze, arytmie 

a angina pectoris), ovlivnění dýchací soustavy (dyspnoe, kašel, bolesti na hrudi), GIT (nauzea, 

zvracení, průjmy), kůže (vyrážka, svědění), metabolismu (angioedém a hyperglykémie) 

a nervového systému (parestezie, hyperestézie a agitace) (Salles et al. 2017). 

Je doporučeno premedikovat kombinací antihistaminikum, kortikoid a paracetamol 

30-60 minut před aplikací. Rovněž se doporučuje nepodávat antihypertenzivum 12 hodin před 
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aplikací z důvodu přechodných hypotenzí. Je zde riziko reaktivace latentních onemocnění 

následkem deplece B-lymfocytů. 

Standardní dávka se liší dle diagnózy a může být i vyšší, nicméně obecně se podává 

375 mg/m
2
 intravenózně rychlostí 50 mg/h, která se může zvyšovat o 50 mg/h každých 

30 minut až do maxima 400mg/h. Následné dávky lze již podávat rychlostí 100 mg/h 

a zvyšovat o 100 mg/h každých 30 minut až na 400 mg/h (Vokurka et al. 2019). 

5.7.1.20 Trastuzumab 

Trastuzumab je humanizovaná monoklonální IgG protilátka cílící na receptor HER2, 

jehož zvýšená exprese a aktivace vede k nekontrolovatelné buněčné proliferaci. Vazbou 

na tento receptor je blokována tato signální funkce, čímž je zastaven buněčný růst 

a proliferace, navozena apoptóza a cílená imunitní destrukce buňky (Vokurka et al. 2019). 

Trastuzumab byl v roce 1998 schválen FDA pro léčbu HER2-pozitivní rakoviny prsu 

jako monoterapie, nebo do kombinace. Schválen je rovněž pro HER2 pozitivní karcinom 

žaludku (Kulhari et al. 2015). 

Trastuzumab se momentálně používá v kombinaci s pertuzumabem, neboť se jejich 

mechanismy účinku doplňují. Kombinován s pertuzumabem a docetaxelem byl v pro aplikaci 

u pacientů s HER2 pozitivní rakovinou s metastázemi schválen v roce 2012, v roce 

2013 pak pro pacienty bez metastáz (Jhaveri et al. 2014). 

V současné době se vývoj trastuzumabu posunuje směrem k subkutánnímu podání, 

jmenovitě 600 mg rozpuštěné v 5 ml a kombinované s lidskou hyalorunidázou PH20. 

Na rozdíl od intravenózní aplikace není nutná nasycovací dávka ani úprava dávkování 

dle tělesné hmotnosti. Tato forma aplikace je schválena v Evropě, ale ne Spojených státech 

či Kanadě. 

Obecně lze říct, že subkutánní aplikace vyvolala více nežádoucích účinků spojených 

s vpichem, nicméně rozdíly mezi závažnými nežádoucími účinky a vysazením léčby nebyly 

pozorovány. Efektivita léčby je zhruba stejná, bez ohledu na způsob podání. V tomto případě 

jasně převažují benefity jak pro pacienta (kratší čas aplikace, méně nepříjemných zážitků 

během aplikace - modřiny, bolest atd.) tak pro sestry (možnost ošetření více pacientů, nebude 

nutné připravovat infuzi či upravovat dávku dle tělesných proporcí atd.) (Dent et al. 2019).   

Trastuzumab je obecně dobře tolerovaný. Mezi časté nežádoucí účinky patří horečka 

a zimnice. Ačkoliv byla hlášena nauzea, málokdy je asociována se zvracením. Někdy 

se objevuje průjem, bolesti hlavy, vyrážka, rinitida, epistaxe a také lámavost nehtů. 
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Významným nežádoucím účinkem, kterému je třeba dbát zvýšenou pozornost, především 

v případě, že je trastuzumab kombinován s jinými chemoterapeutiky, je kardiální toxicita. 

Mohou se objevit závažné reakce na infuzi (Vogel et al. 2003).  

Premedikace může být použita pro snížení rizika hypersenzitivních reakcí, jmenovitě 

kombinace kortikoid, antihistaminikum a paracetamol, nicméně není nutná. Standardní dávka 

podávána intravenózně je 8 mg/kg jako nasycovací dávka, následována 6 mg/kg každé tři 

týdny podávána 90 minut s pozorováním 6 hodin. Následně je možné podávat ve 30 minutách 

a pozorovat 2 hodiny. U karcinomu prsu může být interval zkrácen na 1 týden, v tom případě 

je nasycovací dávka 4 mg/kg a následná dávka 2 mg/kg.Standardní dávka podávaná 

subkutánně je 600 mg po 3 týdnech. Pacient by měl být pozorován 6 hodin po první dávce 

a alespoň 2 hodiny po následujících dávkách (Vokurka et al. 2019). 

5.8 Konjugované protilátky 

Konjugovanými protilátkami (ADC) rozumíme monoklonální protilátky, které jsou 

schopny zacílit na konkrétní nádorové znaky, ke kterým jsou připoutaná protinádorová léčiva, 

ať už se jedná o cytostatika, toxiny nebo radionuklidy (Jílek 2014).  

Konjugované protilátky kombinují výhody protilátek, které samy mohou mít účinek 

na nádorové buňky, a přímo působících cytotoxických látek (Peters et al. 2015). Konjugací 

se mohou měnit i vlastnosti jednotlivých složek, například poločas trastuzumabu 

se po konjugaci s emtansinem snižuje z 28,5 dne na 6 dní (Duerr et al. 2019). Využitím 

konjugátů klesá množství minimální efektivní dávky a zvyšují se maximální tolerované dávky 

(Nasiri et al. 2018). Podávají se intravenózně, aby je nerozložily enzymy a kyselé prostředí 

žaludku (Peters et al. 2015). 

S konceptem protilátek konjugovaných cytotoxickými látkami přišel již v roce 

1913 německý doktor Paul Ehrlich. První konjugáty obsahovaly klasické protinádorové látky, 

jako je například metotrexát, nebyly však příliš účinné (Tsuchikama et al. 2018) a krom toho 

vyvolávaly silnou imunitní reakci, kvůli použití myších případně chimérických protilátek. 

Dalším problémem těchto protilátek bylo to, že u nich neprobíhala internalizace, 

ale uvolňovaly se mimo cytosol buněk a jejich užití tím pádem nevedlo ani k zvýšení 

specifity, ani snížení toxicity. V současné době se využívají lidské nebo polidštěné protilátky, 

které jsou internalizovány (Peters et al. 2015). 

Konjugované protilátky se skládají ze tří částí – protilátky, cytotoxické látky a linkeru, 

který je spojuje (Nasiri et al. 2018). Momentálně používané protilátky jsou odvozeny od IgG, 
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nicméně výhledově by bylo možné využívat i jiné protilátky, případně fragmenty protilátek 

(Duerr et al. 2019). Je snaha o vytvoření co nejméně imunogenních konjugátů s dlouhým 

poločasem v krevním řečišti (Tsuchikama et al. 2018).   

Jako cílové struktury se využívají antigeny specifické pro nádorové buňky 

nebo antigeny, které jsou nádorovými buňkami přehnaně exprimované. Navíc musejí být 

schopny efektivně konjugáty internalizovat (Peters et al. 2015). Odhaduje se, že se pouze 

1,56 % podané látky dostane do cílové buňky, a to v případě, že úspěšnost jednotlivých kroků 

byla alespoň 50 %. Reálně se ovšem do buňky dostane méně než 0,01 % podané látky 

(Tsuchikama et al. 2018). Využívají se proto látky 100-1000krát účinnější, než u běžné 

chemoterapie (Peters et al. 2015). Obecně lze na jednu protilátku připojit až osm 

cytotoxických molekul, optimální počet je však 2-4 molekuly na jednu protilátku (Duerr et al. 

2019).  

Linkery jsou významnou složkou konjugátů. Je důležité, aby byly dostatečně stabilní 

v plazmě a nezpůsobovaly tak toxicitu mimo cílové buňky, ale byly zároveň schopny 

cytotoxické látky uvolňovat v lysozomech. Zároveň hraje významnou roli i jejich lipofilita, 

neboť hydrofobní linkery mají tendence se shlukovat. Shluky protilátek bývají rychle 

přesunuty do jater a vylučovány z těla retikuloendotelovým systémem, což vede k zvýšené 

hepatotoxicitě (Tsuchikama et al. 2018).  

Linkery dělíme na dvě skupiny – štěpitelné a neštěpitelné. Štěpitelné linkery uvolňují 

svůj náklad v odpovědi na rozdílné vlastnosti extra- a intracelulárního prostředí (Tsuchikama 

et al. 2018), ať už v závislosti na pH lysozomu, zvýšenému obsahu glutationu v cytoplazmě 

nádorových buněk, případně přítomnosti konkrétních enzymů (Lu et al. 2016). 

U neštěpitelných linkerů musí dojít k degradaci celé protilátky, aby došlo k uvolnění 

cytotoxického nákladu (Tsuchikama et al. 2018). 

Při konjugaci dochází ke kontrolované reakci aminokyselinových zbytků protilátek 

a nákladu, a to buď pomocí chemie, nebo enzymaticky. Mezi části protilátek, které lze 

chemicky konjugovat, patří lysinové zbytky a cysteinové zbytky, případně rekombinantně 

získané nepřirozené aminokyseliny např. p-acetylfenylalanin, což umožňuje vysokou specifitu 

(Lu et al. 2016). Enzymatické reakce využívají transglutamináz, transpeptidáz,  

glykosyltransferáz, formylglycine-generating enzymu (FGE), a isoprenoidtransferáz (van 

Berkel et al. 2018). 

Cytotoxiny musejí být stabilní v kyselém prostředí a mít schopnost se pohybovat 

v cytosolu, případně dalších částech buňky, kde účinkují (Peters et al. 2015). Současně 



65 

 

využívané látky dělíme na dvě skupiny dle mechanismu účinku – ty, které cílí na DNA 

(kalicheamycin, pyrrolobenzodiazepinové dimery, doucarmycin a indolinobenzodiazepinové 

dimery) a ty, které cílí na tubuliny (auristatiny a maytansinoidy) (Duerr et al. 2019). 

Stejně jako běžná chemoterapeutika, i konjugované protilátky se mohou projevovat 

toxicky mimo nádorové struktury. Roli v tomto případě hrají všechny tři komponenty 

konjugovaných protilátek, většina ale pochází od cytotoxických látek a jejich vlivu na rychle 

se dělící buňky (GIT, vlasové folikuly atd.). Mezi nejčastější toxicity vyvolané konjugáty 

patří: trombocytopenie (vyvolaná zničením destiček nebo jejich sníženou produkcí), 

neutropenie (poškozením mikrotubulů během mitózy), periferní neuropatie (patrně z důvodu 

poškození mikrotubulů v neuronech), toxicita kůže (u ADC, které cílí na EGFR), poškození 

endotelií (u ADC, které reagují s EphA2 (Ephrin type-A receptor 2 precursor)) a oční toxicita 

(u které není přesný mechanismus známý, ale je přímo spojená s využitím 

ADC s cytotoxickými ravtansinem a MMAF (monomethylauristatinem F)) (Donaghy 2016). 

Různými mechanismy může také docházet ke vzniku rezistence, rovněž vůči 

kterékoliv složce konjugátů a kterémukoliv kroku terapie. Buňky někdy reagují snížením 

exprese cílových antigenů, nebo naopak jejich paradoxním navýšením, a to i mimo nádorové 

prostředí. Dále se může měnit průběh internalizace antigenů, dochází k poškození funkce 

lysozomů (zvýšení pH, snížení přítomnosti proteolytických enzymů atd.), aktivaci signálních 

drah a případně deregulaci exprese proteinů, které ovlivňují apoptózu. Dalším důležitým 

mechanismem rezistence je zvýšená přítomnost efluxních pump, např. P-glykoproteinu 

(Garcia-Alonso et al. 2018).  

5.8.1 FDA schválené konjugované protilátky 

5.8.1.1 Gentuzumab ozogamicin (GO) 

GO se skládá z polidštěné protilátky proti CD33 a kovalentně připojeného 

N-acetyl-gama-kalicheamycinu (Norsworthy et al. 2018) a pH-senzitivního linkeru (Wolska-

Washer et al. 2019). Gemtuzumab se získává rekombinantně. Jedná se o polidštěnou 

IgG4-kappa protilátku bez vlastního intrinstického účinku (Baron et al. 2018).  

CD33 je transmembránový receptor, který nacházíme téměř výhradně na povrchu 

hematologických buněk myeloidní řady a myeloblastů (Norsworthy et al. 2018). Internalizace 

je relativně pomalá. Jako cíl se nevyužívá z důvodu, že by jej exprimovalo veliké množství 

AML (akutní myeloidní leukémie) buněk, ale kvůli jeho přítomnosti na myeloidních 
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prekurzorech, takže by mohl eradikovat i jinak skryté zárodečné buňky u CD33
+
 leukémií 

(Cowan et al. 2013).  

Kalicheamycin patří do skupiny protinádorových antibiotik. Tvoří zlomy na DNA 

a díky tomu zastavuje buňku v G2/M kontrolním bodu. V případě, že oprava selže, dochází 

k apoptóze, v tomto případě přes mitochondriální dráhu. Tento kalicheamycin zároveň mění 

expresi genů důležitých pro přežití buněk (Cowan et al. 2013).  

GO byl původně schválen pro terapii v roce 2000, 9 mg/m
2
 ve dvou dávkách 

po 14 dnech. V post-marketingových studiích se nicméně ukázalo, že způsobuje závažné 

nežádoucí účinky, od fatální hepatotoxicity po veno-okluzivní nemoci (Norsworthy et al. 

2018). V roce 2010 byl GO z důvodu toxicity stažen (Hedrich et al. 2018). Obrat nastal v roce 

2017, kdy FDA povolila využití GO, nicméně ve frakcionovaných dávkách 3 mg/m
2
 ve dnech 

1,4 a 7 při léčbě R/R (refrakterní / recidivující) CD33-pozitivní AML (Norsworthy et al. 

2018).  

GO nemá lineární kinetiku (Baron et al. 2018). CD33 je saturován již při dávce 

2 mg/m
2 

(Norsworthy et al. 2018). Po internalizaci se CD33 receptory recyklují a vracejí 

na povrch během zhruba 72 hodin. Důsledkem toho frakcionované podávání po třech dnech 

vede k saturaci více než 90 % CD33, ačkoliv se využívá nižších dávek (Baron et al. 2018). 

S rezistencí na GO je úzce spjatá exprese P-glykoproteinu a také změny v expresi 

BCL-2 a BCL-XL. Krom toho může docházet k zvýšené expresi CD33 v periferní krvi (Nasiri 

et al. 2018). 

5.8.1.2 Brentuximab vedotin (BV) 

BV tvoří polidštěná IgG protilátka proti CD30, kterou s účinnou látkou, 

antimitotickým monomethylauristatinem E (MMAE) spojuje katepsinem štěpitelný 

valin-citrulinový linker (van der Weyden et al. 2017). Na jedné molekule protilátky jsou 

připojeny zhruba 4 MMAE (Jerjian et al. 2016). 

Membránový glykoprotein CD30 patří do rodiny TNF, který je fyziologicky 

exprimován na aktivovaných lymfocytech a sporadicky na aktivovaných monocytech, ne však 

na buňkách neaktivovaných. Je také výrazně zastoupen na povrchu buněk non-Hodgkinova 

lymfomu, včetně jeho podtypů, a na hrstce solidních tumorů, jako je testikulární karcinom, 

případně embryonální karcinom. Na jedné buňce je zhruba 5 000-10 000 molekul CD30. 

To z něj dělá ideální cílovou strukturu pro specifickou terapii (Gravanis et al. 2016).  
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MMAE se váže na tubulin, čímž poškozuje formulaci mikrotubulů a po zastavení 

buněčného cyklu v G2/M fázi vede k apoptóze (Bhatt et al. 2016). In vitro se MMAE 

objevuje i mimo buňku, což vysvětluje jeho toxický vliv na okolní buňky, tzv. bystander efekt 

(Gravanis et al. 2016). MMAE má kromě přímých cytotoxických účinků vliv i na další složky 

imunity, jmenovitě podporuje expanzi a aktivaci T-lymfocytů, jednak díky zvýšené prezentaci 

antigenů, ale i stimulací diferenciace a maturace DC (van der Weyden et al. 2017). 

V roce 2011 byl schválen FDA pro léčbu refrakterního anebo recidivujícího 

Hodgkinova lymfomu a anaplastického velkobuněčného lymfomu (Jerjian et al. 2016), 

nicméně prokázal aktivitu i v řadě dalších lymfomů (Berger et al. 2017), včetně DLBCL 

(Bhatt et al. 2016). Maximální tolerovaná dávka je 1,8 mg/kg podávaná každé tři týdny, 

ačkoliv někdy se udává maximální tolerovaná dávka 1,2 mg/kg (Chen et al. 2015). 

BV je myelotoxický a genotoxický po opakovaných dávkách, nicméně reverzibilně. 

Poločas v krvi je zhruba 4 až 6 dní s ustáleným stavem po 21 dnech, aniž by se akumuloval. 

(Gravanis et al. 2016). Protilátka je patrně po odloučení MMAE proteolyticky degradována 

na jednotlivé aminokyseliny (Zhao et al. 2016), zatímco uvolněná MMAE se pouze z malé 

části metabolizuje. Alespoň jeden z metabolitů má vlastní aktivitu. K eliminaci dochází 

především přes játra, resp. žlučové cesty, v menší míře přes ledviny (Gravanis et al. 2016). 

Mezi nežádoucí účinky BV patří periferní neuropatie, neutropenie, nauzea, průjmy, zvracení, 

horečky a infekce dýchacího traktu (Gravanis et al. 2016) 

Buňky Hodgkinova lymfomu mají schopnost uvolňovat vezikuly obsahující CD30, 

které se váží na jeho ligand (CD30-L) exprimovaný na jiných buňkách, což může vést 

k navázání na jiné než cílové buňky.  Mezi další způsoby, kterými vzniká rezistence, patří 

zvýšená exprese transportérových proteinů a rezistence na MMAE (van der Weyden et al. 

2017), mutacemi tubulinu, nebo přehnanou expresí jeho isotypů a dalších faktorů, které 

pomáhají tvořit mikrotubulin (Ganguly et al. 2011). 

5.8.1.3 Trastuzumab emtansin (T-DM1) 

Trastuzumab je humanizovaná protilátka cílená na čtvrtou doménu HER2, která byla 

schválena FDA pro léčbu metastatické rakoviny prsu a později pro léčbu počínající rakoviny 

prsu. Předpokládá se, že trastuzumab inhibuje HER2 porušením na ligandu závisejících 

HER2/HER3 interakcí. Zároveň vyvolává protilátkami zprostředkovanou imunitní reakci. 

Tyto funkce jsou zachovány i po navázání konjugátu (Junttila et al. 2011). Aby nedocházelo 

k záměně s trastuzumabem, trastuzumab emtansin se označuje jako ado-trastuzumab (Wolska-
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Washer et al. 2019). K trastuzumabu je přes thioetherový linker připojený maytansinoidový 

derivát N-sukcinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyklohexan-1-karboxylát (DM1) (Junttila et 

al. 2011), který se uvolňuje se po proteolytické degradaci protilátky v lysozomu (Wolska-

Washer et al. 2019). Jedná se o potentní inhibitor mikrotubulů (Beeram et al. 2012). 

U T-DM1 nacházíme připojených průměrně 3,5 molekuly aktivní látky na jedné protilátce 

(Barginear et al. 2013). 

HER2 nacházíme zvýšeně exprimovaný u 20-25 % rakovin prsu (Lewis Phillips et al. 

2008). HER2 je ideální cíl, neboť je významně zastoupen na buňkách rakoviny prsu 

v porovnání s normálními epitelovými buňkami. Lze najít 1-2 miliony kopií HER2 na jediné 

buňce (Lewis Phillips et al. 2008). 

T-DM1 byl pro léčbu HER2-pozitivní neresekovatelnou, lokálně invazivní 

nebo metastazující rakovinu plic schválen FDA a EMA v roce 2013 s maximální tolerovanou 

dávkou stanovenou na 3,6 mg/kg podáno každé tři týdny (Wolska-Washer et al. 2019). 

Biologický poločas je 3,96 dne s Cmax 79,5 μg/ml, aniž by docházelo ke kumulaci (Krop et al. 

2012) s distribučním objemem zhruba odpovídajícímu fyziologickému objemu séra. 

Farmakokinetika je lineární (Beeram et al. 2012). DM1 je metabolizován především 

přes žlučové cesty, primárně pomocí CYP3A4 a v menší míře CYP3A5 (Junttila et al. 2011).  

Mezi časté nežádoucí účinky patří únava, nauzea, trombocytopenie (Burris et al. 

2011), hypokalémie (Barginear et al. 2013), anémie, pneumonie a zvýšení AST (Beeram et al. 

2012). 

5.8.1.4 Sacituzumab govitecan (SG) 

SG je humanizovaná (Lee et al. 2019) IgG1 kappa protilátka proti Trop-2 (Bardia et al. 

2019) připojená pH citlivým (Starodub et al. 2015) linkerem (Lee et al. 2019) 

k 7-ethyl-10-hydroxykamptothecinu (SN-38) (Dong et al. 2019). Na jedné protilátce 

je připojeno 7-8 účinných látek, a to přes redukované disulfidové můstky uvnitř řetězce (Dong 

et al. 2019). SN-38 je aktivní forma irinotekanu, inhibitoru topoizomerázy 1, která způsobuje 

dvouvláknové zlomy DNA a následně apoptózu. SN-38 je 100 až 1 000krát účinnější 

než irinotekan (Bardia et al. 2017). Linker se uvolňuje i v extracelulárních prostorech 

nádorového mikroprostředí, čímž zabíjí i okolní buňky (Bardia et al. 2019). V těle 

se irinotekan mění na SN-38, který se následně glukuroniduje pomocí UDPT-GTs (uridin 

5‘-difosfoglukuronosyltransférázy) a takto vzniklý metabolit SN-38G cirkuluje do střev, 

kde může způsobit závažnou toxicitu ve formě průjmů (Dong et al. 2019).  In vitro SG 
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prokázal cytotoxicitu zprostředkovanou samotnou protilátkou (Bardia et al. 2017, Ocean et al. 

2017). 

Trop-2, který nacházíme i na povrchu některých zdravých buněk (Starodub et al. 

2015), nicméně špatně přístupný, nebo málo exprimovaný (Bardia et al. 2017), 

je glykoprotein jehož signální dráha je úzce spojena s vývojem embrya a také rozvojem, 

proliferací a metastázemi epiteliálních nádorů. Bývá výrazně exprimován na nádorech prsu, 

kolorekta, pankreatu, plic a žaludku (Dong et al. 2019).  

SG byl schválen pro terapii metastatického triple-negativního karcinomu prsu 

u pacientů, kteří prodělali alespoň dvě předešlé léčby, v roce 2016 (Bardia et al. 2019). 

Maximální tolerovaná dávka je 12 mg/kg, nicméně u řady pacientů bylo nutné prodlužovat 

intervaly mezi dávkami nebo cykly, případně dávky snižovat, obvyklá terapeutická dávka 

je tedy 8 nebo 10 mg/kg (Ocean et al. 2017), podávána v 21denních cyklech první a osmý 

den, aniž by vznikaly protilátky (Bardia et al. 2017). Nebyla prokázána cross-rezistence 

u pacientů vystavených taxanům a anthracyklinům (Bardia et al. 2019). Mezi nejčastější 

nežádoucí účinky patřila únava, nevolnost, vypadávání vlasů, průjem, neutropenie, zvracení 

a poruchy chuti (Lee et al. 2019).  

Efluxní pumpy, mutace topoizomerázy 1 a její degradace hrají významnou roli 

při vzniku rezistence (Chang et al. 2016). 

5.8.1.5 Inotuzumab ozogamicin (IO) 

IO je tvořen IgG4 humanizovanou protilátkou proti CD22 (Yurkiewicz et al. 2018) 

s  bifunkčním linkerem skládajícím se z acetylbutyrátu, který se vážněna lyzinový zbytek 

protilátky přes amid a následně tvoří hydrazonový spoj 

s N-acetyl-γ-kalicheamycin-dimethyl-hydrazidem. Tato hydrazonová část spoje je pH-labilní 

a uvolňuje se v kyselém prostředí (Shor et al. 2015). Hydrazon dále stabilizují dva methyly 

(Thota et al. 2017).  

Kalicheamycin je poté aktivován intracelulárním glutationem. Po aktivaci vstupuje do 

jádra, kde způsobuje zastavení cyklu a apoptózu (Yurkiewicz et al. 2018). IO se ukázal být až 

39x silnější než nekonjugovaný kalicheamycin při testu na buňkách B-lymfomu (Shor et al. 

2015). 
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(Advani et al. 2010) 

 

 

 

 

Transmembránový protein CD22  je úzce spjatý s B-lymfocyty. I když jeho přesný 

účinek není znám, předpokládá se, že reguluje migraci, toleranci a další signály v B-buňkách, 

kde je významně exprimován (Shor et al. 2015). Vysoké hladiny tohoto proteinu nacházíme 

na paměťových a aktivovaných B-lymfocytech a také na více než 90 % prekurzorů 

B-buněčných ALL a dospělých B-ALL buněk (George et al. 2016). Dále ho nacházíme 

na NHL (non Hodkignův lymfom), CLL, HCLL (leukémie z vlasatých buněk), stejně 

jako MZL (lymfom z buněk marginální zóny), DLBCL, FL a MCL (lymfom z plášťových 

buněk) (Shor et al. 2015), ale nikoli na jiných buňkách, včetně prekurzorů B-lymfocytů. 

Tím pádem se nečeká, že by terapie cílená na CD22 ovlivňovala jiné buněčné linie, včetně 

nově vzniklých B-lymfocytů z hematopoetických progenitorových buněk (George et al. 

2016). 

V roce 2017, poté co byl porovnán vůči standardní chemoterapii, byl IO schválen 

pro léčbu dospělých s rezistentní nebo refrakterní CD22 pozitivní B-ALL (Yurkiewicz et al. 

2018). V III. fázi klinických studií IO prokázal podstatně vyšší míru remise než u standardní 

intenzivní chemoterapie u dospělých s refrakterní/recidivující B-ALL a prokazatelně 

prodloužil délku přežití u pacientů s vysokou i nízkou expresí CD22 (Kantarjian et al. 2016). 

Na myším modelu prokázal také aktivitu vůči B-lymfomům (George et al. 2016). 

Obrázek 2 - Konjugát Inotuzumab Ozogamicin 

Převzato a upraveno z Advani et al 2010 

A – humanizovaná IgG4 anti-CD22 protilátka G544  

B – 4-(4-acetylfenoxy)butanově kyselinový linker 

C – N-acetyl-gama-kalicheamycin-dimethylhydrazid 
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Farmakokinetika IO není lineární (Yurkiewicz et al. 2018).  Maximální tolerovaná 

dávka je stanovena na 1,8 mg/m
2
 jednou za 4 týdny (Ricart 2011), což je optimální doba, 

aby se mohly obnovit krevní destičky (Thota et al. 2017).  

Mezi časté nežádoucí účinky patří trombocytopenie, astenie, nauzea, neutropenie, 

zvýšení jaterních enzymů, zvýšení bilirubinu, hypotenze a zvracení (Shor et al. 2015). 

Hepatotoxicita IO ovlivňuje dobu přežití, proto je snaha zavést opatření k snížení tohoto 

rizika, mezi které patří vyvarovat se myeloablativním kombinacím dvou alkylačních látek 

a dalších hepatotoxických léčiv, včetně antifungálních azolů. Další možností je přidat ursodiol 

(George et al. 2016). 

Mezi známé mechanismy rezistence vůči IO patří exprese P-glykoproteinu, stejně 

jako u GO. Mezi další způsoby, kterým buňky získávají vůči IO rezistenci, jsou alterace 

v intracelulárních drahách buněčné smrti, například dráhy p53 a BCL-2, obrana 

proti oxidativnímu stresu přes glutation peroxidázu a ATP-dependentní efluxní pumpy 

(Takeshita et al. 2009). 

5.8.1.6 Polatuzumab vedotin (PV) 

Polatuzumab vedotin je konjugát, který prošel zrychleným schválením FDA v roce 

2019 pro léčbu rezistentního nebo recidivujícího DLBCL (Choy 2019). Strukturou, na kterou 

cílí protilátka PV, je CD79b, součást B buněčného receptorového komplexu, 

který je exprimován výhradě na dospělých B-lymfocytech a B buněčných malignitách  

(Yu et al. 2019). Humanizovaná protilátka IgG1 je pomocí 

maleimidokaproyl-valin-citrulino-p-aminobenzyloxykarbonylového linkeru připojená 

k monomethylauristatinu E, antimitotické molekule. Auristatin se vážně na tubulin, 

čímž brání buňce schopnosti dělit se a vede ji k apoptóze (Lu et al. 2017).  

Distribuční objem je zhruba 3,15 ml, což odpovídá přibližně objemu plazmy, 

kde se MMAE váže ze 71-77 % na plazmatické bílkoviny. Poločas eliminace je zhruba 4 dny. 

Clearance a distribuční objem jsou ovlivněny váhou, nicméně ne rasou, věkem 

nebo pohlavím. Mírné poškození jater a ledvin neovlivňuje farmakokinetiku, nicméně 

významné poškození jater vede k zvýšené expozici konjugovaného MMAE. MMAE jakožto 

substrát CYP3A4 mohou ovlivňovat induktory případně inhibitory tohoto enzymu. MMAE 

je rovněž substrát P-glykoproteinu (Deeks 2019).  

Jedním z častých a významných nežádoucích účinků PV je periferní neuropatie 

způsobená konjugovaným MMAE. Předpokládá se, že by se tento metabolit mohl uvolňovat 
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ven z buněk po jejich smrti a distribuovat se do okolních neuronů. Neurony mohou 

potenciálně i samy MMAE přijímat (Lu et al. 2017). Dalšími nežádoucími účinky, na které 

je potřeba brát zvýšený ohled, jsou reakce spojené s infuzí, myelosuprese (vedoucí 

k neutropenii, trombocytopenii a anémii), závažné a oportunní infekce, progresivní 

multifokální leukoencefalopatie, tumor lysis syndrom, hepatotoxicita a embryo-fetální 

toxicita. PV by se neměl podávat těhotným ženám a ženám, které nepoužívají antikoncepci. 

K otěhotnění by nemělo dojít alespoň 5 měsíců po ukončení léčby. 

Jako profylaxe reakcí spojených s infuzí se doporučuje podat pacientovi 

antihistaminika a antipyretika nejméně 30 minut před začátkem infuze. Doporučená dávka PV 

je 1,8 mg/kg podávána intravenózně infuzí po dobu 90 minut každých 21 dní po šest cyklů 

v kombinaci s bendamustinem nebo rituximabem.  

Mezi běžné nežádoucí účinky spojené s léčbou patří neutropenie, trombocytopenie, 

anémie, periferní neuropatie, únava, průjem, horečky, snížení apetitu a pneumonie (Choy 

2019). 

V minulosti probíhala řada studií kombinujících PV s dalšími léčivy 

(obinutuzumabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, 

či rituximab-cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem) pro léčbu R/R 

(recidivující/refrakterní) DLBLC pro pacienty, u kterých selhaly alespoň dvě terapie a nejsou 

vhodní pro transplantaci kmenových buněk s vynikajícím 91% ORR (overall response rate). 

Momentálně probíhá studie kombinace PV s dalšími léky jako první linie léčby u pacientů 

s nově diagnostikovaným DLBCL (Yu et al. 2019). 
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5.9 Imunotoxiny 

Zvláštním druhem konjugovaných protilátek jsou imunotoxiny, protilátky konjugované 

bakteriálním nebo rostlinným toxinem. Zatímco u toxických chemikálií je nutné použití 

alespoň 10 000 molekul, aby došlo ke zničení jediné buňky, zde ke stejnému výsledku stačí 

jediná molekula toxinu. Toxin inaktivuje elongační faktor 2 (EF2) nebo ribozom (Akbari et al. 

2017). Zpočátku se využívalo celých protilátek a celých toxinů, postupně se ale toxiny 

zkracovaly, neboť jejich doména k vazbě na buňky díky přítomnosti protilátek nebyla potřeba 

a navíc reagovala se všemi buňkami, nejen nádorovými (Allahyari et al. 2017). Protože tyto 

imunotoxiny byly stále velice imunogenní, postupně se zkracovaly i použité protilátky. 

Použité protilátky jsou buď lidské, nebo polidštěné (Akbari et al. 2017). 

V některých případech se již protilátky, respektive jejich fragmenty, nepoužívají. 

Nahradily je látky, které s nimi mají společnou schopnost se vázat na cílové skupiny, 

ať už jde o ligandy specifických receptorů (IL-2), nebo proteiny, které protilátky připomínají 

(affitoxin) (Akbari et al. 2017).  

Mezi používané toxiny patří saporin, lectin-1, gelonin, pokeweed antiviral protein 

(PAP), ricin, shigový toxin, difterický toxin, pseudomonádový endotoxin (Allahyari et al. 

2017) a antraxový toxin, dále pak endogenní proteiny lidského původu, jako jsou granzymy 

a RNázy (Akbari et al. 2017). 

 Protilátky se dříve konjugovaly pomocí disulfidického můstku buď do holotoxinu 

nebo jeho katalytické části, v současnosti se ale aktivní fragmenty klonují přímo pomocí E. 

Coli přidáním lehkého a těžkého řetězce variabilní domény přes flexibilní peptidický linker. 

Tyto fragmenty se lépe dostávají do nádorových buněk (Allahyari et al. 2017).  

5.9.1 FDA schválené imunotoxiny 

5.9.1.1 Denileukin diftitox (DD) 

Denileukin diftitox je první FDA schválený imunotoxin, a to v roce 1999 s indikací 

léčby (Sun et al. 2017) pokročilých kožních lymfomů (Kreitman 2009). Jedná se o protein 

skládající se z plné sekvence lidského IL-2 a dvou domén difterického toxinu (Oka et al. 

2019). Po internalizaci přes receptor-zprostředkovanou endocytózou dojde k proteázovému 

rozštěpení a uvolní se aktivní složka difterického toxinu, který se vyplavuje do cytosolu (Foss 

2006). Tento uvolněný toxin pak inaktivuje EF2. Dochází k apoptóze (Kreitman 2009). Cílem 
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DD je IL2R, receptor, který je exprimován na aktivovaných (Shaughnessy et al. 2005) 

a nádorových lymfocytech (Foss 2006).  

Maximální tolerovaná dávka je 27 μg/kg/den, určena na základě nežádoucích účinků 

v podobě únavy a astenie. Farmakokinetika je závislá na dávce, vyšší hodnoty nacházíme 

v plazmě se zvyšující se dávkou, nicméně nedochází ke kumulaci. Clearance je jednofázová 

(Foss 2006). Doporučené dávkování je 19 μg/kg podávané intravenózně v infuzi po dobu 

60 minut. Poločas eliminace je zhruba 81 minut (Liston et al. 2017). 

Mezi časté nežádoucí účinky řadíme: chřipce podobné projevy, hypoalbuminémii, 

akutní přecitlivělost, astenii, nauzeu/zvracení, dehydrataci, infekce a VLS (syndrom děravých 

kapilár) (Foss 2006).  

Mezi další potenciální indikace by do budoucna mohl patřit melanom a rakovina 

ledvin (Sun et al. 2017). Účinnost má DD i v léčbě aGVHD (Shaughnessy et al. 2005) a může 

se využít jako látka k depleci TREG-lymfocytů (Salagianni et al. 2011). V klinických studiích 

byla zjištěna účinnost při léčbě periferního T-lymfomu, panikulární lymfom, B-CLL, B-NHL 

a psoriázy (Kreitman 2009). 

Denileukin diftitox není momentálně dostupný na trhu (Oka et al. 2019) z výrobních 

důvodů (Wang et al. 2017). Probíhají studie s imunotoxinem E7777, který sdílí sekvenci 

aminokyselin s DD, ale je čistější, který by DD snad mohl do budoucna zastoupit (Oka et al. 

2019). 

5.9.1.2 BL22 a Moxetumomab pasudotox (CAT-8015, HA22) 

BL22 je rekombinantní imunotoxin skládající se z variabilních domén monoklonální 

protilátky a PE38, zkráceného derivátu pseudomonádového exotoxinu (Alderson et al. 2009), 

který cílí na CD22 na povrchu zdravých a maligních B-lymfocytů (Biberacher et al. 2012). 

Exprese CD22 je vysoká u buněk NHL (70-85 %), B-CLL (99 %) a HCLL (100 %). 

Limitujícím faktorem pro léčbu BL22 je exprese CD22 (Kreitman et al. 2006).  

Cytotoxicita zprostředkována pseudomonádovým toxinem spočívá v inaktivaci EF2, 

čímž se zastavuje proteosyntéza a následuje buněčná smrt. BL22 se takto ukázal účinný v řadě 

buněčných linií exprimujících CD22. V klinických studiích byla stanovena maximální 

tolerovaná dávka 40μg/kg každý druhý den po dobu tří týdnů. Mezi časté nežádoucí účinky 

patřila únava, bolest svalů, zvýšení ALT a AST a hypoalbuminémie. Závažný nežádoucí 

účinek vyvolaný BL22 byl hemolyticko-uremický syndrom (Kreitman et al. 2006), který byl 
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nicméně reverzibilní. Relativně malá molekula s krátkým poločasem, 2-4 hodiny, je rychle 

vylučována ledvinami, kde se může rozkládat (Traini et al. 2011). 

V preklinických studiích byla prokázána citlivost primární ALL, CLL a NHL vůči 

BL22, nicméně aktivita byla proti HCLL nízká. Protože aktivita vůči častějším malignitám 

byla zásadní pro další vývoj, došlo ke změně BL22. 

HA22 (high activity BL22), později moxetumomab pasudotox, je imunotoxin 

se zvýšenou afinitou vůči CD22, která byla získána mutagenezí 3 zbytků těžkého řetězce 

BL22 Fv (100, 100a a 100b), čímž se zvýšila cytotoxicita vůči HCLL a CLL padesátkrát.  

První fáze klinických studií léčby HCLL a ALL byla úspěšná, navíc se ukázalo, 

že se neprojevuje dávku limitující nežádoucí účinek BL22 a maximální tolerovaná dávka 

je vyšší (50 μg/kg).  Vysoká míra odpovědi na léčbu (79 %) nebyla do té doby u ALL 

zaznamenána (Kreitman et al. 2011). 

V roce 2018 byl moxetumomab pasudotox schválen FDA jako léčba dospělých 

s rezistentní nebo recidivující HCLL, kteří podstoupili alespoň dvě předchozí systémové 

terapie, včetně analogů purinových nukleosidů. Doporučená dávka je 0,04 mg/kg 

jako intravenózní infuze trvající 30 minut 1., 3. a 5. den každého 28denního cyklu s maximem 

6 cyklů. Nežádoucí účinky se projevují periferními edémy, nauzeou, únavou, bolestmi hlavy, 

pyrexií a zvlášť závažné nežádoucí účinky jsou syndrom děravých kapilár 

a hemolyticko-uremický syndrom. HA22 se nekumuluje s distribučním objemem 6,5 l. 

Clearance se mění s počtem cyklů jako důsledek deplece CD22+ B-lymfocytů z 25 l/h 

u prvního cyklu na 4 l/h. Průměrný eliminační poločas je 1,4 hodiny.  

Momentálně probíhá třetí fáze studií pro léčbu refrakterní/rekurentní HCLL (Dhillon 

2018).  
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5.10 Radioimunokonjugáty 

Radioimunokonjugáty jsou konjugáty monoklonálních protilátek a cytotoxických 

radioizotopů (vysílačů α- a β-částic). Buňky vystavené radiaci pohltí veliké množství energie 

ve formě fotonů nebo nabitých částic, což vede k přímému poškození makromolekul a tvorbě 

reaktivních kyslíkových a dusíkových částic, které DNA poškozují formou radikálů 

i samotnou oxidací, což má za následek apoptózu a programovanou smrt buněk.  

Radioimunokonjugáty mohou také normalizovat vaskulaturu. Pro terapii jsou dobře 

prozkoumané α a β. Z emiterů β-částic jsou to jmenovitě 
131

I, 
90

Y a 
177

Lu. Výběr radioizotopu 

probíhá dle jeho radiofyzikálních vlastností (energie, poločasu) a chemických vlastností.  

Zásadní rozdíl mezi radioimunokonjugáty a klasickou radiační terapií je možnost cílit 

nejenom na primární nádorové ložisko, ale i na jeho metastázy zároveň. Nezastupitelná 

je pak role radioimunokonjugátů ve specifických situacích, jako jsou reziduální 

mikrometastázy, zbytkové nádorové buňky po resekci nádoru, nádorové buňky cirkulující 

v krvi, včetně hematologických malignit, a malignity, které mají schopnost volně uvolňovat 

své buňky. 

Rozeznáváme dva způsoby využití radioimunokonjugátů. Přímou metodu, 

která využívá přímé konjugace cytotoxického radioizotopu k protinádorové protilátce 

a je podána pacientům, a nepřímou metodu, kdy radioizotop a monoklonální protilátku 

aplikujeme odděleně a ke konjugaci dojde in vivo. Monoklonální protilátka má tak možnost 

se nakumulovat v cílovém místě, aniž by došlo k nechtěnému ozáření zdravých tkání. 

V některých případech se také doplňuje tzv. „čistící molekula“ která odstraní přebytečné 

nenavázané protilátky z cirkulace (Kawashima 2014). 

5.10.1 FDA schválené radioimunokonjugáty 

5.10.1.1 Ibritumomab tiuxetan 

Ibritumomab tiuxetan (IT) radioimunokonjugát schválený v roce 2009 FDA 

jako udržovací léčba folikulárního lymfomu u pacientů, kteří částečně nebo zcela odpověděli 

na léčbu chemoterapií. Skládá se z ibritumomabu, myší protilátky, ze které byl posléze 

odvozen rituximab, monoklonální protilátka proti CD20, což je povrchový znak maligních 

B-lymfocytů, a tiuxetanu, chelátu radioizotopu 
90

Y, což je β-emiter, jehož energie je pohlcena 

v okruhu 5,3 mm. Působí tedy nejen na cílovou buňku, ale i její nejbližší okolí.  
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Nejčastější toxicitou je potlačení funkce kostní dřeně, proto se nedoporučuje užívat 

IT u pacientů s poškozenou funkcí kostní dřeně. Dalšími nežádoucími účinky jsou reakce 

na infuzi a cytopenie. Z tohoto důvodu by měl být krevní obraz pozorně sledován během 

léčby. Žádné zvláštní opatření z důvodu radioaktivity nicméně není nutné, pouze 10 % 

nenavázaného 
90

Y se vyloučí močí, a to během 12-24 hodin. Pacienti nemusejí být izolování 

a jejich rodina není ve výrazném riziku ozáření, nicméně z bezpečnostních důvodů je alespoň 

tři dny po ukončení léčby nutné dbát, aby nedošlo ke kontaktu s tělesnými tekutinami 

pacienta.  

Dávka IT se vypočítává dle váhy a počtu destiček, maximální dávka je pak 32 mCi. 

Absorbovaná dávka záření je 15 Gy. IT má slibné výsledky v léčbě B-lymfomů, včetně NHL, 

a to samostatně i v kombinaci. Dá se také využít jako prostředek v myeloablativní terapii 

(Rizzieri 2016).  

5.10.1.2 131
I-tositumomab 

131
I-tositumomab je radioimunokonjugát skládající se z myší monoklonální protilátky 

IgG2A cílící na CD20, povrchový znak více než 95 % B-lymfatických NHL, a jódu 131. 

Na rozdíl od 
90

Y, 
131

I není čistě emiter β-částic, ale emituje i γ-záření, díky čemuž ho lze 

snadno lokalizovat pomocí zobrazovacích metod. Díky tomu lze velmi přesně určit 

biodistribuci
131

I-tositumabu, která se dramaticky liší mezi jednotlivými pacienty.  

Dávka se určuje přímo pro konkrétního pacienta. Nejprve se aplikuje samotný 

tositumomab bez radioizotopu s malým množstvím 
131

I-tositumabu (5mCi) a vyhodnotí 

se clearance konkrétního pacienta pomocí tří celotělových vyšetření gama kamerou během 

následujícího týdne. V praxi se obvykle aplikuje dávka mezi 80 mCi a >200mCi dle 

konkrétních výsledků tak, aby bylo dosaženo dávky 75 cGy (Macklis 2006). 
131

I-tositumomab 

u nádorových buněk vyvolává buněčnou cytotoxicitu závislou na protilátkách, 

na komplementu, a také apoptózu. 

Mezi nežádoucí účinky patří nehematologické toxické projevy, jako pneumonie, bolest 

a nauzea, a hematologická toxicita, jako neutropenie, trombocytopenie a snížení hemoglobinu 

(Horning et al. 2005). Krom toho se radiokonjugát  v malé míře dehalogenizuje a volný jód 

je okamžitě zachycen štítnou žlázou. Pacienti se obecně premedikují blokátorem štítné žlázy, 

ale i tak se u 10-20 % pacientů vyvine hypotyreóza. Dalším významným rizikem je rozvoj 

sekundární malignity, zejména myelodysplastického syndromu. 
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131
I-tositumomab byl v roce 2002 schválen FDA jako léčba indolentního, refrakterního 

či transformovaného B-NHL, který exprimuje CD20+ (Macklis 2006). Bohužel byl následně 

v roce 2013 stažen z trhu z komerčních důvodů (Mondello et al. 2016). 

5.11 Vakcíny 

V onkologii se využívají zejména vakcíny zaměřené na indukci imunitní reakce 

specifické vůči nádorovým antigenům. Rozlišujeme několik druhů vakcinace (Vítek et al. 

2012).  

Momentálně jsou schválené pouze tři vakcíny – bacillus Calmette-Guerin, což je živá 

atenuovaná vakcína pro terapii nesvalového invazivního karcinomu močového měchýře, 

Sipuleucel-T, vakcína založená na DC sloužící k léčbě metastatické rakoviny prostaty 

rezistentní na kastraci a talimogene laherparepvec, onkolytická vakcína proti pokročilému 

melanomu (Gatti-Mays et al. 2017). 

5.11.1 DNA vakcíny 

Základním úkolem DNA vakcín je vyvolat robustní imunitní reakci, která je schopna 

zlikvidovat nádorové buňky. DNA vakcíny jsou v podstatě plazmidy DNA kódující antigen, 

který je následně přenesen do těla a umožňuje tak expresi přes proteinovou mašinérii 

organismu (Yang et al. 2014). Antigeny využívané v DNA vakcínách dělíme na dvě skupiny 

– TSA, tumor specifické antigeny, které jsou odvozeny od vlastních zmutovaných bílkovin, 

typických pro dané nádorové onemocnění a TAA, tumor asociované antigeny, což jsou 

bílkoviny tělu vlastní, nicméně přehnaně exprimované rakovinovými buňkami, například 

onkofetální antigeny (Lopes et al. 2019). 

Tento plazmid pochází od bakterií, které jsou schopny samy stimulovat přirozenou 

imunitní reakci aktivací Toll-like receptorů, jmenovitě TLR9, a to buď přímou transfekcí 

a nebo jako následek fagocytózy. TLR9 aktivuje kaskádu prozánětlivých cytokinů, včetně 

interferonů prvního typu. Přítomnost intracelulárního DNA plazmidu může být také 

rozpoznána DNA senzory, které rovněž aktivují produkci cytokinů. Produkty těchto plazmidů 

jsou předkládány pomocí HLA dalším buňkám imunitního systému.  

DNA vakcíny lze aplikovat intradermálně, například pomocí tzv. genové pistole, 

přičemž dochází k transfekci do epidermálních keratinocytů a Langerhansových buněk. 

Langerhansovy buňky, jakožto nezralé DC, fungují jako antigen prezentující buňky migrující 
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do lymfatických uzlin, kde mohou prezentovat antigen dalším buňkám imunitního systému 

pomocí HLA I. třídy, včetně T-lymfocytů.  

Další možností je aplikace intramuskulární, vedoucí k transfekci do myocytů. 

Myocyty samy nevyvolávají imunitní odpověď, nicméně do místa jsou vlivem zánětlivé 

odpovědi přitahovány složky imunitního systému, zejména antigen prezentující buňky, které 

mohou antigen fagocytovat a následně pomocí HLA II. třídy aktivovat CD4
+
 T-lymfocyty. 

Tento proces je podpořen přítomností IFN.  

DNA vakcíny mají řadu výhodných vlastnostní. Jejich design umožňuje flexibilní 

produkci různých antigenů, navíc sám plazmid vykazuje intrinsickou aktivitu. Kromě toho 

jsou snadno produkovány i ve větším množství a díky své stabilitě se snadno skladují 

a transportují. DNA vakcíny nezpůsobují žádnou patogenickou infekci a netvoří se proti nim 

protilátky. Bezpečnost byla potvrzena klinickými studiemi na zvířatech a lidech. 

Nicméně tato terapie má i své nevýhody. Kvůli relativně nízké imunogenitě obvykle 

nedojde k dostatečné imunitní odpovědi, navíc se velmi těžko rozšířují mezi ostatní buňky 

in vivo. Uplatňují se tedy další molekuly a mechanismy, které imunogenicitu zvyšují (Yang et 

al. 2014). 

5.11.1.1 Zvýšení imunogenity 

5.11.1.1.1 Tradiční adjuvanty 

Nejčastěji používanými adjuvanty DNA vakcín jsou CpG (cytosin-fosfát-guanin) 

oligodeoxynukleotidy, cytokiny, chemokiny a proteiny teplotního šoku. Dalšími častými 

adjuvanty jsou hliníkové soli, které absorbují antigeny a efektivně je prezentují antigen 

prezentujícím buňkám aktivací inflamazomového komplexu. Dochází tak k produkci 

prozánětlivých cytokinů a stimulaci TH2 protilátkové odpovědi. 

Zajímavými adjuvanty, které slouží zároveň jako doručovací systém, jsou kationické 

polymery. Do buňky přenesou svůj náklad pomocí elektrostatických interakcí.  

Lipozomy jsou amfifilní kationické molekuly, které ve vodním prostředí tvoří dvojitou 

vrstvu. Negativně nabitá DNA neutralizuje lipozomy, čímž je zachycena a vzniká lipoplex. 

Tyto lipidové přenašeče se pak koncentrují v „prosakujících“ částech endotelia. Často 

se používá kombinace lipozomů a CpG oligonukleotidů. 

Kationické peptidy, syntetické či přirozené, jsou buňku penetrující peptidy, ke kterým 

se DNA vakcína váže buď kovalentně, nebo rekombinantní fúzí. Kationické peptidy 

připojením k oligodeoxynukleotidům zprostředkovávají CD8
+
 imunitní odpověď. 
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Intracelulární podání antigenu přímo do antigen prezentujících buněk zvyšuje efektivitu 

terapie. 

Dále se využívají nanočástice skládající se z biologicky rozkládajících se polymerů. 

FDA schválené nanočástice PLA (polymléčná kyselina) a PLGA (poly(mléčná-co-glykolová 

kyselina)) se využívají pro jejich biokompabilitu a stabilitu (Tiptiri-Kourpeti et al. 2016).  

5.11.1.1.2 Nové přístupy k zvýšení imunogenity 

Kromě molekul se ke zvýšení imunogenity a přenosu vakcíny používají i fyzikální 

metody. Jednou z nich je i magnetofekce, metoda kombinující biochemické a fyzikální 

komponenty transfekce. DNA vakcína se naváže na magnetické nanočástice, které jsou 

následně přeneseny externím magnetickým polem. Tato metoda byla úspěšně testována 

v buněčných liniích  

Další metodou je sonoporace, která využívá schopnosti ultrazvuku dočasně měnit 

permeabilitu buněčné membrány. Sonoporace vzniká akustickou kavitací v blízkosti živých 

buněk. Ultrazvuk a mikrobublinové plynové dutiny vytvářejí sílu, pomocí které vznikají 

v membráně malé póry. Výhodou je, že ultrazvuk nevyžaduje přímý kontakt a proniká 

hluboko do tkání. Nicméně může ovlivnit intracelulární kalciové signály a navýšit riziko 

vzniku volných radikálů. 

DNA vakcíny mohou být aplikovány i za pomoci nástroje, jakým je například genová 

pistole. Jedná se o biolistický systém, který se běžně užívá jako prostředek pro genovou 

modifikaci rostlin. Plazmid je před podáním obalen odpovídajícími částicemi a poté vstřelen 

do kůže. DNA je tak přímo transferována do keratinocytů a vyvolává tak silnou 

protinádorovou odpověď. 

Elektroporace využívá krátkého elektrického pulzu do místa vpichu. Tento krátký pulz 

dočasně způsobí zvýšenou permeabilitu buněčné membrány a umožní tak velikým 

molekulám, včetně plazmidu, vniknout do cytoplazmy. Tento způsob podání zvyšuje 

imunogenitu intramuskulárního podání, neboť vyvolává produkci cytokinů a stimuluje 

prozánětlivé dráhy, včetně migrace T-lymfocytů.  

Pro transfekci do vrchní vrstvy kůže se může využít tetovací pistole. Krátká jehla, 

případně svazek jehel, pohybující se vysokou rychlostí propichuje kůži a zároveň uvolňuje 

DNA vakcínu. Nespornou výhodou je distribuce vakcíny na větší ploše, nicméně aplikace 

je bolestivá a často náročná. Exprese antigenů závisí na řadě proměnných, včetně hloubky 
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vpichu, době trvání tetování a koncentrace DNA. Odpověď na imunizaci odpovídá zhruba 

aplikaci pomocí genové pistole (Tiptiri-Kourpeti et al. 2016).  

Chimérické vakcíny, které kódují proteiny jiných živočišných druhů, ale s homologní 

sekvencí pro cílový lidský protein, jsou dobrým způsobem jak zvýšit imunogenicitu DNA 

vakcín. Imunitní systém je schopen rozeznat „cizí“ antigeny, čímž je překonána imunologická 

tolerance. Moderní DNA vakcíny se skládají z řady motivů, které jsou rozeznatelné 

T-lymfocyty. Taková vakcína byla úspěšně testována a schválena pro léčbu maligního 

melanomu u psů. Alternativou je tvorba hybridních plazmidů, které obsahují 

jak xenogenetické tak homologní antigenní domény (Lopes et al. 2019).  

5.11.1.2 Schválené DNA vakcíny 

5.11.1.2.1 Sipuleucel T 

Momentálně existuje pouze jedna schválená protinádorová DNA vakcína – Sipuleucel 

T (Lopes et al. 2019). FDA schválila užití Sipuleucelu T pro léčbu asymptomatického 

či minimálně symptomatického metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty 

v roce 2010, EMA v roce 2013. V roce 2015 nicméně došlo k stažení z Evropského trhu 

(Handy et al. 2018).  

Sipuleucel T je autologní vakcína. Po získání pacientových antigen prezentujících 

buněk jsou tyto buňky inkubovány s fúzním proteinem skládajícím se z kyselé prostatické 

fosfatázy a GM-CSF. Takto aktivované buňky následně stimulují T-lymfocyty (Yi et al. 

2016). Každá dávka obsahuje alespoň 50 milionů aktivovaných autologních DC (Di Lorenzo 

et al. 2012) 

Během I. a II. fáze klinických studií byla u všech pacientů účastnících se studie 

zaznamenána T-buněčná odpověď, která se lišila dle použité dávky. Ve III. fázi studií bylo 

stanoveno dávkování každé dva týdny celkem tří dávek, a to pomocí třicetiminutové infuze. 

Pacienti byli premedikováni difenylhydraminem a paracetamolem, což je zároveň doporučená 

premedikace ve standardním použití (Handy et al. 2018).  

Mezi časté nežádoucí účinky patří zimnice, bolesti svalů, astenie, bolesti hlavy, 

horečka, zvracení a bolest v ruce, kde je Sipuleucel T aplikován (Di Lorenzo et al. 2012). 

V současné době probíhají studie testující využití Sipuleucelu T v dřívějších fázích 

onemocnění, případně v kombinaci s dalšími imunoterapiemi (Handy et al. 2018). 
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5.11.2 Tumor specifické idiotypové vakcíny 

Jde o vakcíny tvořené rekombinantními imunoglobuliny, jejichž variabilní domény 

odpovídají doménám imunoglobulinů produkovaným nádorovou populací u některých 

B-lymfomů. Jde o vysoce individuální přístup, ve kterém jsou vakcíny připraveny 

pro konkrétního pacienta (Vítek et al. 2012). Každý B-lymfom na svém povrchu produkuje 

imunoglobulin, který dokáže rozeznávat specifický antigen. Variabilní region tohoto 

imunoglobulinu je produktem unikátní kombinace genových sekvencí. Těm se říká idiotyp. 

Jelikož B-lymfomy jsou nekontrolovatelně se dělící B-lymfocyty, lze tento imunoglobulin 

chápat jako tumor specifický antigen.  

Vakcíny cílící na tento idiotyp mají za úkol vyvolat dlouhotrvající imunitní odpověď 

zahrnující prvky získané i vrozené imunity. Nádorové idiotypy se získávaly pomocí fúze 

nádorových buněk s myelomovou buněčnou linií. Tyto hybridní buňky jsou následně schopny 

produkovat nádorové idiotypy, které jsou poté purifikovány. Takto vzniká vakcína. Celý 

proces zabere zhruba tři až šest měsíců. Později byla do tohoto procesu zavedena 

rekombinantní DNA technologie, která klonuje variabilní region imunoglobulinu a poté 

ho přenese do rostlin, hmyzu, bakterií nebo buněk savců. Tato metoda je rychlejší a spolehlivě 

„vyrobí“ značné množství potřebných molekul.  

Obecně se jedná o bezpečné vakcíny s minimálními nežádoucími účinky, především 

reakcemi v místě vpichu a vzácně horečkou, bolestmi svalů a kloubů. Efektivita nebyla 

studiemi doložena, protože nešlo o primární cíl studie a protože jim obvykle předcházela 

cytoredukční terapie. Nicméně několik studií přesto doložilo efektivitu, jakkoliv ne u velikého 

množství účastníků (Houot et al. 2009). 

Významným zástupcem je tzv. Id-KLH, nebo také Mitumprotimut-T, který byl 

testován ve třetí fázi studií u pacientů s CD20+ folikulárním lymfomem u dospělých 

v porovnání s placebem. Terapie byla dobře tolerovaná s minimálními nežádoucími účinky, 

jejichž většina se týkala reakce v místě vpichu. Výsledky nepotvrdily efektivitu léčby 

(Freedman et al. 2009). Je nicméně nutné dodat že u této studie byly významné rozdíly mezi 

jednotlivými pacienty zařazenými do studie a všichni pacienti už prošli předchozí léčbou. 

Proto je pravděpodobné, že více specifická populace by mohla z použití této vakcíny 

profitovat. 

Pro jednoznačný závěr, zda půjde v budoucnu s úspěchem využít idiotypovou 

vakcinaci, bude nutné provést další studie (Houot et al. 2009).  
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5.12 Efekt štěpu proti nádorovému onemocnění 

Graft versus tumor effect (GVT), neboli efekt štěpu proti nádorovému onemocnění, 

je jeden ze základních mechanismů, kterých využívá alogenní transplantace krvetvorných 

buněk.  

Alogenní transplantace tkví v převodu tkáně ze zdravého dárce do pacienta. Před 

transplantací je u příjemců provedena chemoterapie nebo radioterapie, která zajišťuje 

podmínky a místo v kostní dřeni, kde se mají uchytit dárcovské buňky. Předpokládá se, 

že dárcovské buňky imunitního systému zlikvidují zbylé nádorové buňky, které 

nezlikvidovala chemoterapie nebo radioterapie. K obnově krvetvorby dojde během 2-3 týdnů 

(Vorlíček et al. 2006). 

Významnou roli v GVT hrají především dárcovské T-lymfocyty. Jejich funkce v těle 

příjemce se neliší od normální biologické funkce T-lymfocytů. Při transplantaci je snaha, 

aby HLA příjemce i dárce bylo co nejpodobnější, ale vzhledem k tomu, že řada genů obsahuje 

polymorfismy, i u pacientů s odpovídajícím HLA se mohou objevit drobné odchylky 

v nukleových kyselinách tvořících peptidy, které T-lymfocyty dárce rozeznávají. Těmto 

molekulám se říká minor histocomplatibility antigens (miHas). Pokud se HLA systémy úplně 

neshodují, je sice větší šance, že T-lymfocyty dárce rozpoznají nádorové buňky hostitele, 

bohužel je také větší šance, že napadnou i tkáně zdravé. Tomuto jevu říkáme Graft versus host 

disease (GVHD) (Falkenburg et al. 2017).  

Ačkoliv GVT se využívá zejména u hematologických malignit (Wan et al. 2018), 

projevuje se i u solidních tumorů. Příkladem je neuroblastom, metastatická rakovina prsu, 

rakovina ovarií, pankreatu, karcinom ledvin a karcinom kolorekta, ačkoliv se nejedná o léčbu 

v první linii. V tomto případě jde o komplexní jev, který se liší dle konkrétního tumoru, 

nicméně roli zde hrají kromě HLA také TAA. Reakce štěpu proti solidním tumorům je úzce 

spjatá s projevy GVHD. Funkci T-lymfocytů u efektu GVT napomáhají i NK buňky 

a NKT-buňky (Willems et al. 2014). 

5.12.1 Reakce štěpu proti hostiteli 

 Ke GVHD dochází, když buňky dárce rozpoznají buňky příjemce jako cizí a zaútočí 

na ně (Zeiser et al. 2017).  

GVHD  má dvě formy – akutní a chronickou. V některých případech mohou 

propuknout najednou (Zhang et al. 2016). Tyto dvě formy se mimo jiné liší cílovými orgány, 
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na které útočí. Zatímco u aGVHD bývají poškozená játra a gastrointestinální trakt, u cGVHD 

je nejčastěji porušena kůže a plíce  (Henden et al. 2015).  

K vypuknutí GVHD dochází ve třech krocích. Na začátku je poškození tkání, zejména 

mukózy GIT, ke které dochází ještě před samotnou transplantací prostřednictvím 

chemoterapie nebo radioterapie, díky čemuž dochází k masivnímu uvolňování prozánětlivých 

cytokinů, které stimulují expresi HLA antigenů a stimulují antigen prezentující buňky. 

Krom toho se poškozením střev uvolňují části přirozeného mikrobiomu, které mohou 

zánětlivou reakci dále podporovat. Dochází k takzvané cytokinové bouři. 

V druhé fázi dojde k aktivaci T-lymfocytů dárce reagujících na prezentované antigeny. 

Ty proliferují a uvolňují další cytokiny podporující imunitní reakci. 

 V konečné fázi dochází k poškození dalších tkání efektorovými buňkami, tedy 

neutrofily, NK buňkami, makrofágy a cytolytickými T-lymfocyty. Krom toho je pomocí 

cytokinů stimulována apoptóza (Nassereddine et al. 2017) .  

Bylo však zjištěno, že TREG společně s NKT jsou do jisté míry schopny GVHD 

potlačovat, patrně regulací proliferace T-lymfocytů. Z tohoto zjištění vycházejí různé snahy 

GVHD potlačit a zároveň zachovat GVT (Negrin 2015).  

K projevům probíhající GVHD patří vyrážka, hyperbilirubinémie se žloutenkou, 

nevolnost, zvracení, nechuť k jídlu, vodnatý nebo krvavý průjem a bolesti zad (Zeiser et al. 

2017). Někdy je také spojena s opakujícími se infekcemi. Pro diagnózu může být nápomocná 

biopsie postižených orgánů (Nassereddine et al. 2017) a nebo panel biomarkerů (Zeiser et al. 

2017).  

K léčbě se využívají už dlouhou dobu imunosupresiva a monoklonální protilátky proti 

IL-2R a TNF. Osvědčila se také blokáda IL-1 podáváním IL-1Ra (Klener 1997). Nejčastěji 

se však využívají glukokortikoidy (Zeiser et al. 2017). 

5.12.2 GVT versus GVHD 

Ačkoliv z řady studií vyplývá, že chronická forma GVHD je spojena s nižším rizikem 

relapsu (Storb et al. 2013), GVHD je jedna z nejčastějších příčin úmrtí pacientů (Schroeder et 

al. 2018). Bohužel, většina běžně užívaných strategií, které se k prevenci a léčbě GVHD 

využívají (např. imunosupresiva nebo glukokortikoidy), zároveň tlumí i GVT, 

čímž se významně zvyšuje riziko relapsu (Uri et al. 2018) a také oportunních infekcí. Je tedy 

snaha najít způsoby, jak potlačit GVHD a zároveň zachovat GVL (specifický typ GVT). 
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Jednou ze strategií, jak potlačit GVHD, je kompletní deplece T-lymfocytů (Lim et al. 

2015) anti-thymocytovým globulinem nebo monoklonální protilátkou alemtuzumabem, 

což ale bohužel poškozuje GVL efekt (Kolb et al. 2014).  

Další snahou, jak při redukci GVHD nepřijít i o GVT, je inhibice CD28, 

kostimulačních receptorů T-lymfocytů. Pokud jsou T-lymfocyty aktivované bez tohoto 

signálu, dojde k anergii, důležitému kroku v navození periferní tolerance. V případě, že je 

CD28 zablokován u CD4
+
 T-lymfocytů, dochází k poškození GVL efektu. Nicméně je-li 

zablokován tento receptor u CD8
+
 T-lymfocytů, dojde k regulaci akutní GVHD u myší 

a jejich přežití se prodlužuje o čtvrtinu.  Systémová blokace CD28 lékem FR104 je právě 

testována v druhé fázi klinických studií na lidech jako léčba aGVHD se zachováním GVL 

(Uri et al. 2018).  

Populace TREG, konkrétně indukovaných T regulačních lymfocytů typu 1 (TR1), hraje 

hlavní roli v zachování imunologické rovnováhy a rozpoznání vlastních antigenů od cizích. 

IL-10 tyto buňky stimuluje. Je tedy možné získat Ag-specifické Tr1 buňky in vitro pomocí 

upravených DC, do kterých byl pomocí lentiviru zaveden genetický kód pro expresi IL-10. 

Tyto DC produkcí IL-10 stimulují naivní CD4
+
 T-lymfocyty (Wan et al. 2018). 

Na TREG-lymfocyty je zaměřena i léčba pomocí inhibitoru HIF-1α, malé molekuly 

jménem echinomycin. HIF-1α (hypoxií indukovaný faktor 1α) je metabolický senzor 

regulující CD4
+
 T-lymfocyty a inhibuje vývoj TREG-lymfocytů. Stimuluje také vývoj TH17. 

Znásobením počtu TREG-lymfocytů a snížením populace TH17 a TH1 potlačuje aGVHD, díky 

čemuž prodlužuje dobu přežití bez leukemie u myšího modelu (Yao et al. 2017).  

GVHD a GVT jsou komplexní procesy, během kterých hrají roli i DC. Poškození 

tkáně vede k jejich aktivaci a prezentování antigenu T-lymfocytům, což vede k proliferaci, 

dělení a migraci aktivovaných T-lymfocytů do orgánů postižených GVHD. Jedním 

z receptorů, které DC na svém povrchu produkují, je β2AR. Při jeho aktivaci DC produkují 

protizánětlivé cytokiny a také napomáhají přeměně CD4
+
 T-lymfocytů na TH2 T-lymfocyty. 

β2AR agonisté, jako je isoprenalin nebo salbutamol, snižovaly zánětlivý fenotyp DC. 

β2AR blokádou se tak mění proliferace DC, funkce a metabolismus, což vede k nabuzení 

GVL efektu a zároveň potlačení GVHD. (Mohammadpour et al. 2018).  

Schopnost DC navodit toleranci závisí i na jejich zralosti. Normální nezralé DC 

na sobě nemají kostimulační molekuly, jako je CD80 a CD86, a projevují 

se imunosupresivními vlastnostmi. Jednou z možností je jejich přímé zavedení nebo úprava 

pomocí imunosupresivních cytokinů (Huang et al. 2015).  
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Jak již bylo zmíněno výše, i NK buňky mají zásadní funkci v indukci GVL odpovědi 

svou schopností napadat a zabíjet rakovinné buňky, ale i antigen prezentující buňky příjemce, 

a potlačují i dárcovské T-lymfocyty. Napomáhají tak přihojení štěpu. A ačkoliv se řadí mezi 

buňky nespecifické imunity, mají schopnost si zapamatovat určité stimulace antigeny, 

cytomegalovirem nebo cytokiny. Tyto paměťové NK buňky jsou generovány kombinací 

IL-12 a IL-18. Tři infuze IL-12/IL-18-aktivovanými NK buňkami prokázaly výrazný GVL 

efekt bez toho, aby stimulovaly GVHD, patrně díky své přímé cytotoxicitě a produkci 

cytokinů (Song et al. 2018).  

Svými imunomodulačními schopnostmi tlumit GVHD jsou významné také lidské 

multipotentní mezenchymální stromální buňky, dospělé progenitorové buňky, které mají 

schopnost diferencovat v řadu buněčných linií (mimo jiné i kostní dřeň) a produkují proteiny 

nutné pro podporu homeostázy krevních elementů. Jejich infuze dále podporují expanzi, 

proliferaci a aktivaci T-lymfocytů. Tím pádem netlumí společně s GVHD i GVL (Auletta et 

al. 2015).  

Mezi další strategie patří blokace signální kaskády Janusovy kinázy (Schroeder et al. 

2018). Janusovy kinázy hrají významnou roli v signálních drahách velkého množství cytokinů 

a ovlivňují množství buněk imunitního systému. Díky tomu patří mezi klíčové hráče 

v patogenezi akutní GVHD, a to ve všech třech stádiích (Schroeder et al. 2018). 

Potenciálním cílem pro zachování GVL a zároveň potlačení GVHD je i MyD88 

(myeloid primary response gene-88), úzce spojený s aktivitou Toll-like receptorů (TLR), 

který je důležitý v aktivaci TH1-lymfocytů. Jeho signalizace v CD4
+
 a CD8

+ 
T-lymfocytech 

zvyšuje protinádorové účinky. Při nedostatku MyD88 efekt GVL mizí, neboť je poškozena 

schopnost produkovat INF-γ a granzym B (Lim et al. 2015). 

Zajímavých cílem léčby je také IL-35. Autokrinně produkovaný IL-35, úzce 

spolupracující s IL-10, indukuje produkci CD4
+
FoxP3

+
TREG a jejich imunosupresivní funkce. 

Dále omezuje TH1 tvorbu cytokinů. Díky tomu napomáhá kontrolovat aGVHD, aniž by 

negativně ovlivňoval GVL u myšího modelu. Jedna z překážek této léčby je získání čistého 

IL-35, neboť je nestabilní. Uvažuje se tedy o využití genové terapie (Liu et al. 2015).  

Další z taktik spočívá v zásahu do stresové odpovědi endoplazmatického retikula, 

které je využíváno řadou imunitních buněk a má za úkol ochránit buňky před apoptózou. 

Mezi hlavní regulátory patří i IRE-1α (inositol-vyžadující enzym 1α). Testování bylo 

provedeno na dvou myších modelech. Inhibicí IRE-1α dojde k prevenci cGHVD, ne však 
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léčbě. Blokací IRE-1α dochází k redukci chronické aktivace CD8
+
 T-lymfocytů. GVL tak 

zůstává zachován (Schutt et al. 2018). 

V neposlední řadě je pozornost věnována PD-L1, jednomu z významných kontrolních 

bodů imunity (Ni et al. 2017). Po interakci s PD-1 vede k anergii a apoptóze aktivovaných 

T-lymfocytů. Nicméně pokud je aktivován CD80 bez toho, aby zároveň došlo k interakci 

s PD-1, GVHD se zhoršuje. Na druhou stranu se ukázalo, že při aktivaci obou je GVHD 

mírnější, protože u CD4
+
 aktivovaných T-lymfocytů vede k apoptóze. Při depleci 

CD4
+
 lymfocytů pak PD-L1 interaguje s CD8

+
 a navozuje toleranci vůči orgánům citlivým 

na GVHD, ale ne lymfoidním orgánům.  K potlačení aGVHD stačí jedna injekce anti-CD4, 

k prevenci cGVHD jsou potřeba tři (Ni et al. 2017). Testován je zanolizumab, plně lidská 

anti-CD4 monoklonální protilátka, jako léčba refrakterního kožního T-lymfomu (Brennan et 

al. 2017). 

5.13 Adoptivní buněčný přenos 

Adoptivním buněčný přenos (ACT) spočívá v aplikaci leukocytů, které byly předtím 

aktivovány nebo jinak pozměněny ex vivo a poté podány pacientovi. K přenosu je možné 

využít množství buněk, a to autologních i alogenních.  

Nejstarší metoda adoptivního buněčného přenosu je transplantace kostí dřeně, 

případně hematopoetických buněk, které jsou schopny bojovat s případnou zbytkovou nemocí 

pomocí efektu štěpu proti leukemii. Objevuje se ovšem i efekt štěpu proti hostiteli. 

Ten je potřeba tlumit imunosupresí. Pokus odstranit tuto nežádoucí reakci očištěním štěpu 

od lymfocytů dárce vedly ke snížení efektivity transplantace. Od té doby došlo k vývoji 

a vylepšení tohoto přístupu (Závadová et al. 2015). 

Zpočátku se používala směs různých buněk, souhrnně označovaných jako  lymfokiny 

aktivovaní zabíječi. Současný přístup k ACT využívá jednotlivé druhy buněk. Takovými 

buňkami jsou T-lymfocyty, jejichž využití se dá rozdělit do tří skupin s vlastním 

mechanismem účinku. Jedná se o tumor infiltrující lymfocyty (TIL), genovou terapii pomocí 

T-lymfocytického receptoru (TCR) a využití chimérického antigenního receptoru (CAR) 

modifikovaných T-lymfocytů. Výzkum se soustředí také na využití NK buněk (Rohaan et al. 

2019).  
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5.13.1 Lymfokiny aktivovaní zabíječi (LAK) 

Starší protokoly využívaly pro buněčný přenos LAK buňky, což je směsice NK buněk, 

T-lymfocytů a pravděpodobně i MDSC, získané ex vivo expanzí leukocytů získaných z krve 

pacienta v přítomnosti IL-2. Poté jsou navráceny pacientovi společně s podáním 

IL-2 pro zajištění jejich přežití v in vivo. 

Klinická účinnost byla testována především u pacientů s pokročilým melanomem, 

karcinomem ledviny, plicního adenokarcinomu či karcinomu kolorekta. Výsledky byly 

poměrně úspěšné, nicméně vzhledem k tomu, že se během aplikace projevily závažné 

nežádoucí účinky a protokol, který podával LAK společně s IL-2 měl zhruba stejné účinky 

jako samotný IL-2, postupně se z finančních důvodů od tohoto přístupu upustilo (Bauer et al. 

2018).  

5.13.2 Adoptivní buněčný přenos T-lymfocytů 

5.13.2.1 Tumor infiltrující lymfocyty (TIL) 

TIL jsou heterogenní skupinou lymfocytů skládající se zejména z T-lymfocytů a NK 

buněk, které přirozeně migrují do tumoru, zejména do solidních tumorů. Jejich přítomnost 

v tumoru bývá spojena s příznivou prognózou. TIL schopné rozpoznat antigeny asociované 

s tumorem pomocí svých receptorů mohou být izolovány z tumorů po resekci (Met et al. 

2019).  

Originální protokol, který využívá TIL pro léčbu metastatického melanomu, začíná 

resekcí jedné či více metastáz o průměru 2-3 cm. Tento materiál je poté fragmentován 

či zpracován enzymaticky a následně kultivován v přítomnosti IL-2. To zabere zhruba 14 dní. 

Jakmile materiál obsahuje především CD3+ T-lymfocyty, je testována jejich specifita. 

Tento krok byl nicméně časově a technicky náročný. Během studií bylo zjištěno, že TIL, které 

neprošly touto selekcí, prokazují odpovídající klinickou odpověď. V současnosti se již selekce 

neprovádí. Odebráno je alespoň 50 x 10
6
 TIL, které jsou následně expandovány až na 1 x 10

11 

buněk.  

Před infuzí pacienti projdou lymfodeplecí. Krátce před infuzí je rovněž podáván bolus 

vysoké dávky IL-2 (720 000 IU/kg každých 8 hodin, dokud není dosaženo maximální 

tolerance). Tento IL-2 prodlužuje přežití a klinickou efektivitu TIL. 

V prvních klinických studiích bylo dosaženo objektivní odpovědi 40-50 % u pacientů 

s metastatickým melanomem, včetně zmenšení tumoru u 10-25 % pacientů. Odpověď 

na léčbu byla dlouhodobá u pacientů s regresí tumoru dokonce i několik let po terapii. 
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U pacientů, kteří jsou rezistentní vůči terapii pomocí inhibitorů kontrolních bodů imunity, 

lze využít TIL beze změny efektivity (Met et al. 2019).  

Většina studií testovala využití TIL pro léčbu pokročilého melanomu, nicméně 

je snaha zapojit tento přístup i do léčby solidních tumorů. Úspěšně byly získány TIL 

také z renálního karcinomu, rakoviny plic, rakoviny děložního čípku, rakoviny 

gastrointestinálního traktu, cholangiokarcinomu, rakoviny pankreatu, rakoviny hlavy a krku, 

rakoviny ovarií a NSCLC, nicméně prozatím se nepovedlo prokázat protinádorovou efektivitu  

(Rohaan et al. 2019). 

Terapie TIL se vyznačuje podstatně nižší úmrtností pacientů než běžná léčba 

rekurentních či refrakterních rakovin, nicméně i ona zahrnuje významné nežádoucí účinky. 

Obecně nejvýznamnější jsou nežádoucí účinky spojené s lymfodeplecí a vysokými dávkami 

IL-2 (Met et al. 2019). Těmi byly mírné projevy nevolnosti, zvracení, hypotenze, horečky 

a zimnice. V některých případech se ovšem projevily potenciálně autoimunitní reakce, jelikož 

T-lymfocyty reagovaly se zdravými tkáněmi a projevil se efekt štěpu proti hostiteli. Rovněž 

je zde riziko rozvoje CRS který se projevuje horečkami, zimnicemi, praskáním kůže, 

hypotenzí a hypoxií (Mayor et al. 2018).  

Momentálně probíhá řada studií, jejichž cílem je zvýšit efektivitu TIL ACT 

u melanomu a rozšířit ji i na další běžné rakoviny (Met et al. 2019). 

5.13.2.2 Adoptivní buněčná terapie pomocí geneticky modifikovaných T-lymfocytů 

Druhým přístupem k ACT je využití lymfocytů z periferní krve, které jsou schopny 

vytvořit protinádorovou odpověď aktivací tumor-specifických receptorů. K tomu může dojít 

buď již vytvořenými tumor-reaktivními TCR, pomocí genové terapie, případně syntetickými 

receptory pro CAR-T (Rohaan et al. 2019) 

5.13.2.2.1 TCR-modifikované T-lymfocyty 

TCR jsou přirozeně se vyskytující povrchové receptory, které umožňují T-lymfocytům 

rozpoznávat antigeny prezentované HLA systémem. Geneticky upravené TCR mění specifitu 

T-lymfocytů expresí nových TCR alfa a beta řetězců, které jsou antigen specifické (Met et al. 

2019). Mezi cílové antigeny, které se používají, patří antigeny specifické pro tkáně, například 

melanom diferencující antigeny, cancer-testis antigeny, antigeny, které jsou exprimované 

ve velkém množství, a virové antigeny.  

Ve většině klinických studií jsou T-lymfocyty získány z periferní krve leukaferézou 

a následně transdukovány pomocí γ-retrovirých nebo lentivirových vektorů, které inkorporují 
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TCR geny do genomu pacienta. Dalšími testovanými přístupy jsou transpozon/transposázový 

systém, případně technologie využívající Crispr/Cas9.  

Stejně jako u TIL, většina režimů využívá před samotnou terapii lymfodepleci, 

aby mohlo dojít k tzv. přihojení a byla prodloužena životnost pozměněných T-lymfocytů. 

Dále se aplikuje IL-2. 

První doklad klinické aktivity TCR terapie bylo využití MART-1 antigenu pro léčbu 

melanomu. MART-1 se objevuje u zhruba 80-95 % melanomů. Ze 17 pacientů s progresivním 

metastatickým melanomem, u 62 % se povedl genový přenos a dva pacienti (13 %) dosáhli 

objektivní odpovědi. Další studie, kde bylo testována léčba metastatického melanomu pomocí 

TCR cílích na melanom diferencující antigeny gp100 nebo MART-1, 

byly pozorovány objektivní odpovědi 19 % a 30 %.  

 Využívány byly rovněž cancer-testis antigeny, což jsou antigeny fyziologicky 

exprimované během embryogeneze a jsou epigeneticky umlčeny během dospělosti, kromě 

spermatogeneze. Patří sem například NY-ESO-1, rodina MAGE a SSX. 

NY-ESO-1 je exprimován v celé řadě tumorů, 52 % melanomů, 82 % neuroblastomů 

a 80-100 % synoviálních sarkomů, myxoidních liposarkomů a kulatobuněčných liposarkomů. 

Protože ve zdravých tkáních se prakticky nenachází, NY-ESO-1 je často využíván v léčbě 

pomocí TCR. V druhé fází klinických studií 45 % (5 z 11) pacientů s progresivním 

pokročilým melanomem a 67 % (4 ze 6) pacientů se synoviálním sarkomem mělo objektivní 

odpověď na léčbu.  

Dalším často exprimovaným antigenem u melanomů je MAGE-A3. TCR proti tomuto 

antigenu byl testován u pacientů s pokročilým melanomem (7 pacientů), synoviálním 

sarkomem (1) a ezofageální rakovinou (1). Z těchto pacientů, 5 (4 s melanomem 

a 1 se synoviálním sarkomem) mělo objektivní odpověď. 

Testován byl rovněž TCR cílící na karcinoembryonický antigen (CEA), 

který je výrazně exprimován u adenokarcinomu kolorekta a v normálních epitelových 

buňkách. Tři pacienti byli léčeni 2-4x10
8
 T-lymfocytů s CEA reaktivní TCR a jeden z nich 

dosáhl částečné odpovědi. Nicméně všichni tři dostali těžkou, byť přechodnou, kolitidu.  

Jako dalším cílem pro TCR je studován například virový antigen HPV. 

Byly vytvořeny T-lymfocyty s TCR rozpoznávající HPV-16 E6 epitop získaný z metastatické 

rakoviny anu, které jsou schopny rozeznat buňky HPV-16 pozitivních rakovin hlavy a krku 

a také děložního čípku. HPV je tak potenciálním cílem pro TCR (Rohaan et al. 2019) 
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Stejně jako u TIL i zde existuje vysoké riziko toxicity mimo cílové buňky, pakliže 

T-lymfocyty omylem rozeznají zdravé tkáně. Rovněž je tu riziko CRS, kde infuze 

T-lymfocytů vyvolává nečekaný a dramatický nárůst prozánětlivých cytokinů (Met et al. 

2019).  

V současné době je snaha najít vice specifické antigeny, které nejsou produkovány 

zdravými tkáněmi, aby byla zvýšena efektivita a bezpečnost TCR terapie (Rohaan et al. 

2019). 

5.13.2.2.2 CAR-T 

Zásadní průlomem byl rozvoj tzv. CAR (chimérické antigenní receptory) (Závadová et 

al. 2015). Jedná se fúzi jednoho řetězce variabilní jednotky monoklonální protilátky spojené 

se signální doménou receptoru pro T-lymfocyty (TCR) a případně dalšími kostimulačními 

molekulami. To umožňuje aktivaci T-lymfocytů bez závislosti na HLA (Rotolo et al. 2019). 

Využití CAR-T předchází úplné zničení buněk kostní dřeně. 

První schválený CAR-T na světě byl v roce 2017 tisagenlecleucel-T anti-CD19 CAR 

určený k léčbě akutní lymfoblastické leukemie u dětí a mladých dospělých do věku 25 let 

na základě studie, která dokumentovala kompletní remisi u 60 % zapojených pacientů 

a odpověď na léčbu u 81 %. Tato odpověď byla dlouhodobá, u 80 % delší než 6 měsíců. 

Je nicméně nutné dodat, že během léčby bylo odhaleno množství nežádoucích účinků, 

včetně CRS. V roce 2018 byl schválen tisagenlecleucel-T pro další indikaci, a to refrakterní 

či rekurentní lymfom. Z 93 pacientů s DLBCL mělo 40 % celkovou odpověď na léčbu, 

která přetrvávala i po 29,3 měsíců. 

Dalším schváleným lékem byl axicabtagen ciloleucel, CAR-T proti lymfomu, 

a to v roce 2017. Studie, na jejímž základě byl schválen, přinesla odpověď na léčbu 

u 83 % pacientů s agresivním refrakterním lymfomem, z toho 58 % mělo úplnou odpověď 

a 39 % si ji zachovalo i 27,1 měsíce po terapii. Mezi nežádoucí účinky patřila neurotoxicita 

a v menší míře CRS. 

Třetí zkoumaný CAR-T, který by mohl být využit pro léčbu, je lisocabtagen 

maraleucel. Kromě vynikajících výsledků v klinických studiích, 80 % odpovědělo na léčbu 

a 55 % mělo celkovou odpověď, prokázal taky vyšší bezpečnost. Momentálně proto prochází 

druhou fází klinických studií (Sermer et al. 2019). 

I přes všechny tyto úspěchy narazila terapie pomocí CAR-T na překážky. Ačkoliv řada 

pacientů dosáhne remise, významná část z nich zažívá návrat onemocnění. K tomu může 
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docházet třemi mechanismy: navrácení maligních buněk, které mají zachovanou expresi 

cílového antigenu jako na začátku, spojené se ztrátou CAR-T buněk, navrácení buněk s nižší 

expresí antigenů a to pod hranici, která je nutná pro aktivaci CAR-T buněk, a návrat 

maligních buněk, které antigen již vůbec neexprimují. První dvě možnosti dokládají 

neschopnost CAR-T aktivovat dostatečné množství T-lymfocytů, aby vznikla perzistentní 

populace buněk schopných reagovat na znovuobjevení antigenu. Třetí možnost pak potvrzuje 

schopnost rakovinných buněk adaptovat se.  

Tyto zjištění budou zahrnuty do vývoje nových CAR-T terapií do budoucna, například 

přidáním kostimulačních molekul, které zvyšují efektivitu terapie. Nejčastěji používané jsou 

kostimulační domény CD28 a CD137. 

Rozvojem genetické terapie se otevírají dveře pro využití specifických genů, například 

regulátorů funkce a přežití T-lymfocytů. 

Aby se zabránilo úniku nádorových buněk ztrátou antigenu, do budoucna je možné 

využít více cílových povrchových antigenů, například kombinovat CD19 a CD22, které jsou 

oba exprimovány leukemickými buňkami (Walsh et al. 2019). Studie testující využití CD22 

prokázala dobrou odpověď na léčbu, nicméně po půl roce došlo k návratu onemocnění. Studie 

testující kombinaci CD22 a CD19 byla úspěšnější, ačkoliv šlo o malou studii. Dva pacienti 

ze šesti zaznamenali kompletní remisi a jeden částečnou remisi. Neobjevily se významné 

toxicity (Sermer et al. 2019).  

Dalším významným problémem terapie s CAR-T je toxicita, zejména 

pak neurotoxicita a CRS. Neurotoxicita se objevuje u 10-50 % pacientů. Projevuje se řadou 

symptomů, včetně deliria, afázie, cerebrálního edému a záchvatů. K profylaxi se podává 

levetiracetam a v případě vážnějších nežádoucích účinků kortikosteroidy. Neurotoxicita bývá 

zpravidla důsledkem CRS, který zrcadlí projevy sepse, a to horečkou, hemodynamickou 

nestabilitou, hypoxií a selháním orgánů. Během studií byla odhalena korelace mezi nejvyšší 

hladinou CAR-T v séru, množstvím IL-6 a závažností CRS, IL-6 se proto stal terapeutickým 

cílem (Sermer et al. 2019).  

Momentálně probíhá více než 550 klinických studií zabývajících se CAR -T v léčbě 

různých hematologických malignit a solidních tumorů. Prozatím se nepodařilo slibné 

výsledky klinických studií zabývajících se hematologickými malignitami zopakovat také 

u solidních tumorů (Kruger et al. 2019).   
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5.13.3 Adoptivní buněčný přenos NK buněk 

 Purifikované NK buňky prokázaly v preklinických studiích aktivitu proti řadě lidských 

tumorů, od sarkomů, myelomů, karcinomů, lymfomů až po leukémií (Lee 2019).  

První studie, která testovala možnost využití NK buněk v buněčném přenosu, se týkala 

LAK. Tento úspěch motivoval snahy přenést pozitivní vlastnosti ex vivo expandovaných NK 

buněk do praxe. 

NK buňky lze obecně získávat několika způsoby, jednak z periferní krve, jednak 

přímou diferenciací z pluripotentních kmenových buněk, kmenových buněk v pupečníkové 

krvi a dále z izolovaných kolonií. Obecně se jako zdroj nejčastěji využívají standardizované 

buněčné linie, které mají jasně určené vlastnosti a dají se geneticky modifikovat. Druhá 

nejčastější varianta je odběr z pacientovy periferní krve, expandovaná pomocí tzv. feeder 

cells, což jsou buňky upravené tak, aby exprimovaly požadované cytokiny a ligandy (Suen et 

al. 2018). 

Mnoho klinických studií testovalo potenciál NK buněk v kombinaci s transplantací 

kmenových buněk, neboť na rozdíl od T-lymfocytů, NK buňky nevyvolávají GVHD. 

Výsledky studií nebyly optimální, jakkoliv všechny doložily bezpečnost a dobrou toleranci 

infuzí.  

U pacientů, kde byla využita ACT NK buňkami jako konsolidační terapie, u dětí 

i dospělých s AML, byl vidět jasný benefit. Pediatričtí pacienti zůstali v remisi a u starších 

lidí bylo prodlouženo dožití bez nemoci.  

 U pacientů s refrakterním onemocněním nebyly výsledky tak pozitivní. 16 % pacientů 

zaznamenalo kompletní odpověď u AML a NK buňky nebyly dohledatelné v krvi. 

U pediatrických pacientů byla odpověď na léčbu 50 %, nicméně pouze 27 % až 36 % mělo 

přežití bez nemoci šest let. Další studie testující terapii AML podávala haploidentické 

NK buňky, které byly expandovány v přítomnosti lyzátů nádorových buněk, sice zaznamenala 

odpověď u 57 % pacientů, bohužel z nich během dvou let zemřelo 85,7 %. Výsledkem těchto 

studií bylo zjištění, že nejlepší odpověď mají pacienti v remisi, z čehož vychází hypotéza, 

že NK buňky neumí zdolat velikou nádorovou nálož. 

U pacientů s mnohočetným myelomem před transplantací mělo 50 % celkovou 

nebo téměř celkovou odezvu na léčbu. Další studie testovala opakované infuze 

expandovaných NK buněk u pacientů s pokročilým lymfomem a pokročilými solidními 

tumory. Studie potvrdila bezpečnost NK buněk a zaznamenala stabilizaci onemocnění 

u 47,1 % pacientů. V kombinaci s lenalidomidem či bortezomibem u pacientů s recidivujícím 
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mnohočetným myelomem zaznamenala tato léčba dokonce 80 % stabilizaci onemocnění 

a to bez toho, aby byl podáván IL-2. 

Transplantace haploidentických NK buněk v nemyeloidních malignitách neměla dobré 

výsledky. Jakkoliv byla zaznamenána odpověď u 66 % pediatrických pacientů 

s recidivujícími solidními tumory a nebyly pozorovány žádné malignity, všichni pacienti 

zemřeli po 310 dnech. V metastatickém melanomu a renálním karcinomu autologní 

NK buňky dokonce nevykazovaly žádnou protinádorovou aktivitu (Martin-Antonio et al. 

2017).  Jejich využití tím pádem není příliš rozsáhlé (Wang et al. 2020). 

Testováno bylo rovněž využití ACT NK buněk v kombinaci s dalšími režimy. 

Například podání u refrakterního lymfomu po aplikaci rituximabu prokázalo dobrou klinickou 

odpověď. Rovněž kombinace se standardní chemoterapií (ciplatinou, karboplatinou, 

docetaxelem, gemcitabinem atd.) prokázalo lepší výsledky než samotné podání NK buněk.  

Do kombinace byly rovněž úspěšně testovány IMiDs. Cetuximab i trastuzumab se rovněž 

ukázaly být bezpečné a stejně jako ostatní prokázaly protinádorovou aktivitu.  

 Zajímavou možností do kombinace jsou rovněž inhibitory KIR, které zvyšují 

cytotoxicitu zablokováním inhibičních signálů (Suen et al. 2018).  

Stejně jako u T-lymfocytů, i u NK buněk se postupně začalo uvažovat o využití 

chimérických antigenních receptorů (CAR). Jejich zavedení do NK buněk by mohlo dodat 

další mechanismus, kterým NK buňky mohou rozeznat nádorové buňky (Martin-Antonio et 

al. 2017).   

V preklinických studiích CAR-NK prokázaly aktivitu proti hematologickým 

malignitám i solidním tumorům. Díky těmto pozitivním výsledkům bylo následně spuštěno 

devět klinických studií testujících aplikaci CAR-NK. Tři z těchto studií cílí na CD19, CD17 

a CD33 s využitím u terapie lymfomů a leukémií, jedna cílí na HER2 u glioblastomu, jedna 

na kostimulační konverzní receptory NSCLC, jedna cílící na mucin 1 v řadě solidních tumorů, 

včetně NSCLC, nádoru pankreatu, triple negativního karcinomu prsu a hepatocelulárního 

karcinomu.  

Ve studii, která testovala CD33-CAR-NK, byla aplikována injekce deseti pacientům 

s refrakterní či recidivující AML. Z nežádoucích účinků se u tří pacientů objevila horečka 

a CRS, které samy ustoupily do druhého dne.  

 Další z klinických studií testovaly CD19-CAR-NK získané z pupečníkové krve 

a periferní krve. Další, která využívá CD19-BB-zeta mRNA proti refrakterní ALL u dětí 

a dospělých momentálně probíhá. Poslední studie využila CAR obsahující iCasp9/IL-15 
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smrtící gen, které dekretují IL-15 pro zachování životnosti a obsahují smrtící geny, 

aby se mohly eliminovat.  

Terapie pomocí CAR-NK má několik problémů, které je nutné do budoucna vyřešit. 

Je nutné optimalizovat CAR tak, aby odpovídaly potřebám NK buněk, neboť v současné době 

stále vycházejí z CAR-T. Lokace epitopů a jejich vzdálenost od CAR-NK ovlivňuje 

schopnost se správně navázat.  

Dalším problémem je retrovirální transfekce, která potenciálně vyvolává inzerční 

mutace a lentivirová transfekce má nízkou účinnost. Dále je problém s procesem zmrznutí 

buněk, neboť díky němu částečně ztrácí cytotoxické vlastnosti. Posledním problémem 

je kontaminace NK buněk T-lymfocyty a tím pádem vysoké riziko GVHD, případně 

ovlivnění efektivity díky TREG. Je nutné vymyslet systémy pro lepší purifikaci, aby se tomuto 

riziku zabránilo (Wang et al. 2020).  

Ačkoliv jsou doklady o její účinnosti, NK ACT terapie není momentálně široce 

využívána (Suen et al. 2018), nicméně do budoucna by se díky rozvoji CAR-NK mohla stát 

důležitou součástí terapie (Wang et al. 2020). 
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6 Shrnutí a závěr 

Nádorová onemocnění jsou širokou skupinou nemocí, jejichž vlastnosti se liší nejen 

mezi jednotlivými druhy, ale často i mezi jednotlivými buňkami stejného nádoru. Přístup 

k jejich léčbě je proto stejně široký. Imunoterapie je jedním z perspektivních přístupů, 

který obecně využívá imunitní systém pro boj s nádorovým onemocněním. Můžeme 

ji rozdělit na aktivní, která přímo stimuluje imunitní systém k aktivnímu boji s onemocněním, 

a pasivní, jejímž principem je přenos imunokompetentních buněk nebo protilátek 

od vhodného dárce.  

Aktivní imunoterapií jsou například imunomodulační látky, kam patří thalidomid 

a jeho deriváty. Thalidomid byl původně stažen z trhu pro svou toxicitu, nicméně se ukázalo, 

že princip, kterým poškozuje plod, ničí i nádorové buňky. Jsou tak úspěšně využívány 

v kombinaci s dalšími léky například pro léčbu mnohočetného myelomu. 

Naopak monoklonální protilátky jsou typickým příkladem pasivní imunoterapie. Jedná 

se o jednu z nejvíce zastoupených skupin imunoterapeutik, která je hojně zkoumána a bude 

mít do budoucna veliký význam. V době psaní této diplomové práce je FDA schváleno 

20 monoklonálních protilátek pro léčbu nádorových onemocnění a stovky jich jsou v různé 

fázi výzkumu.  

Specifickou skupinou jsou konjugované monoklonální protilátky, tedy protilátky, 

ke kterým je připojeno léčivo, toxin či radioizotop. Využívají tak schopnosti protilátky cílit 

na konkrétní strukturu a lokální toxicity připojené látky, která by jinak byla příliš toxická 

pro podání systémově.  I v této skupině imunoterapeutik probíhá aktivní výzkum.  

Na pomezí aktivní a pasivní imunoterapie jsou cytokiny, přirozeně se vyskytující 

polypeptidy, které za běžných okolností regulují množství různých pochodů, včetně imunitní 

reakce. Jejich vlastnosti jsou natolik rozmanité, že mohou imunitní reakci potlačovat 

i nabuzovat. Používat se mohou přímo jako doplněk standardní terapie, což je případ 

například IFN nebo IL-2, nebo v kombinaci s dalšími přístupy imunoterapie, jako je adoptivní 

buněčný přenos. Zároveň probíhá snaha je upravovat tak, aby se zlepšily jejich 

farmakokinetické vlastnosti. V probíhajících studiích se především kombinují s další léčbou, 

od protilátek po inhibitory RAF-kináz.  

Aktivní imunoterapií jsou také DNA vakcíny, plazmidy, které do jisté míry fungují 

podobně jako viry, a to tím, že donutí buňku produkovat proteiny, které samy produkují. 

Tyto proteiny jsou prezentovány na povrchu buněk, kde je rozpozná imunitní systém a dojde 

k jeho aktivaci. Jedná se o zcela bezpečnou metodu, testována je tedy především účinnost 
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a způsoby, kterými zvýšit imunogenicitu, aby byla odpověď co největší. Schválená je jediná 

DNA vakcína. Ve vývoji jich je množství dalších. 

Pasivním přístupem je adoptivní buněčný přenos. Při této terapii se odeberou 

imunokompetentní buňky pacienta, které jsou následně aktivovány či jinak upraveny a 

podány pacientovi. Používají se jak LAK, tak T-lymfocyty, největší šance se ovšem 

momentálně dávají NK buňkám, zejména CAR-NK. Tato metoda se zdá úspěšná a levnější 

než CAR-T, nicméně není pravděpodobné, že by CAR-T úplně vytlačila. U obou dochází 

k intenzivnímu výzkumu.  

Nejstarším přístupem adoptivního buněčného přenosu je transplantace kostní dřeně. 

V tomto případě je využit efekt štěpu proti nádoru, tzn., že buňky dárce rozeznají nádorové 

buňky příjemce a zlikvidují je. Tento přístup se stále hojně uplatňuje v případě 

hematologických malignit. Bohužel sebou nese nebezpečí v podobě reakce štěpu proti 

hostiteli, tedy napadení zdravých tkání imunitními buňkami, které je rozeznají 

jako nebezpečné. Je snaha najít způsob, jak se zbavit této nežádoucí reakce a zároveň 

zachovat efekt štěpu proti nádoru.  

Jako adjuvantní, ale velice důležitá léčba, se využívají leukocytární růstové faktory, 

především jako prevence febrilní neutropenie. Probíhají studie na tkáňových kulturách 

a myších modelech, které ukazují, že růstové faktory mohou růst některých malignit zcela 

zastavit. Bohužel se nejedná o jednoznačnou a obecně platnou schopnost, neboť některým 

nádorům naopak napomáhají růst. Jsou tedy nutné další studie.  

Imunoterapie je v  ČR v současné době využívána až poté, co všechny ostatní 

možnosti léčby selžou. Hlavním důvodem je její cena. U léčiv obecně cena nicméně klesá, 

jakmile jsou na trh uvedena generika. Zda a kdy k tomu dojde, není jasné. Překážkou je také 

nedostatek studií v této oblasti. Ve většině případů se totiž do studií zařazují pacienti, 

kteří už prošli jinou léčbou, která selhala, a kteří jsou v pokročilém (III., IV.) stádiu 

konkrétního onemocnění.  

Na druhou stranu je pravda, že FDA a EMA mají zájem tato léčiva testovat a používat, 

a to i v případě, že by cílovou skupinou měl být pouze malý počet pacientů. Různými 

programy se proto snaží proces registrace co nejvíce zpřístupnit.  

Pravděpodobně se časem dočkáme více terapeutik, které fungují na principu 

imunoterapie. Její význam pro léčbu je nesporný. 
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7 Seznam použitých zkratek 

Zkratka  Význam v angličtině  Význam v češtině  

Ab Antibody Protilátka  

ADC Antibody-drug conjugate Protilátka konjugovaná s lékem  

ACT Adoptive cell transfer Adoptivní buněčný přenos 

ADCC Antibody dependent cellular 

cytotoxicity 

Buněčná cytotoxicita závislá na 

protilátkách 

aGVHD Acute graft versus host disease Akutní nemoc štěpu proti hostiteli 

AIDS Acquired immune deficiency 

syndrome 

Syndrom získaného selhání imunity 

ALT Alanine aminotransferase Alaninaminotransferáza 

AML Acute myeloid leukemia Akutní myeloidní leukemie  

APC  Antigen-presenting cell Antigen prezentující buňka 

AST Aspartate aminotransferase Aspartátaminotransferáza 

ATP Adenosine triphosphate Adenosintrifosfát 

BAK Bcl-2 homologous antagonist/killer Bcl-2 homologní antagonista/zabiják 

B-ALL B-cell acute lymphoblastic leukemia B-buněčná akutní lymfoblastická 

leukémie 

BAX Bcl-2-associated X protein  Protein X asociovaný s bcl-2  

BCG Bacillus Calmette-Guérin - 

BCL-2 B-cell lymphoma 2 - 

BCL-XL B-cell lymphoma-extra large - 

BCR B-cell receptor B-buněčný receptor 

BIRP Baculoviral IAP repeat-containing 

proteins 
- 

B-NHL B-cell non-Hodgkin lymphomas Non-Hdgkinovy lymfomy z B-

lymfocytů 

BRCA1/2 Breast cancer proteins 1/2 - 

CAF Cancer associated fibroblasts Nádorově asociované fibroblasty 

CaG protein Cytotoxin-associated gene A protein - 

C-IAP1/2 Cellular inhibitor of apoptosis protein 

1/2 

Buněčné inhibitory apoptotických 

proteinů 1/2 

CAR Chimeric antigen receptor  Chimérický antigenní receptor 

CSP Caspase Kaspáza 

CCR4 C-C chemokine receptor type 4 C-C chemokinový receptor typu 4 

CD Cluster of differentation Diferenční skupina  

CEA Carcinoembryonic antigen Karcinoembryonický antigen 

cGVHD Chronic graft versus host disease Chronická nemoc štěpu proti hostiteli 

CLL Chronic lymphocytic leukemia Chronická lymfatická leukémie  

CMV Cytomegalovirus Cytomegalovirus 

CpG Cytosine-phosphate-guanine  Cytosin-fosfát-guanin 

CRS Cytokine-release syndrome Syndrom uvolnění cytokinů 

CSF Colony-stimulating factor Kolonie stimulující faktor 

CTCL Cutaneous T-cell lymphoma Kožní lymfom z T-buněk 

CTL Cytotoxic T-lymphocyte Cytotoxický T-lymfocyt 

CTLA-4 Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 - 

CYP Cytochrome P450 Cytochrom P450 

D/R PS - Dermatologické/revmatologické 

paraneoplastické syndromy  

DAMP Damage(Danger)-associated molecular 

patterns 
- 

DC Dendritic cells Dendritické buňky  

DLBCL Diffuse large B-cell lymphoma Difuzní velkobuněčný B lymfom 

DM1 Mertansine, Emtansine Mertasin, Emtasin 

DM4 Ravtansine, Sorvtansine Ravtansin, Sorvtansin 

DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonukleová kyselina 

DSBR Double-strand breaks repair Oprava dvouřetězcových zlomů 

E. Coli Escherichia coli  Escherichia coli 

EBV Epstein-Barr Virus Virus Epstein-Barrové 

ECM Extracellular matrix  Extracelulární matrix 

EDA doména fibronektinu Extra domain A Extra doména A 

EF2 Elongation factor 2 Elongační faktor 2 
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EGF Epidermal growth factor Epidermální růstový faktor 

EGFR Epidermal growth factor receptor Receptor epidermálního růstového 

faktoru 

EIF-2α Eukaryot icinitiation factor 2α Eukaryotický iniciační faktor 2α 

EMA European Medicines Agency Evropská léková agentura 

EMT Epithelial mesenchymal transformation Epiteliálně-mezenchymální přeměna 

EphA2 Ephrin type-A receptor 2 precursor - 

ER Endoplasmic reticulum Endoplasmatické retikulum 

ERN  - Excesivní reparace nukleotidů  

Fab The antigen-binding fragment Fragment vázající antigen  

FAS FS-7-associated cell surface antigen - 

FAS-L FAS Ligand FAS Ligand 

Fc Fragment crystallizable region Krystalizovatelný fragment  

FDA U.S. Food and Drug Administration Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

Spojených států 

FGF2 Fibroblast growth factor 2 Fibroblastový růstový faktor 2 

FL Follicular lymphoma Folikulární lymfom  

FOLFIRI Leucovorin, fluorouracil, irinotecan Leukovorin, fluorouracil, irinotekan 

FOLFOX Leucovorin, fluorouracil, oxaliplatin Leukovorin, fluorouracil, oxaliplatina 

FOXP3 Forkhead box P3 - 

G-CSF Granulocyte-colony stimulating factor Faktor stimulující granulocytární 

kolonie 

GIT Gastrointestinal tract Gastrointestinální trakt 

GVHD Graft versus host disease Nemoc štěpu proti hostiteli 

GVL Graft versus leukemia Reakce štěpu proti leukémii 

GVT Graft versus tumor Reakce štepu proti tumoru 

H. Pylori Helicobacter pylori Helicobacter pylori 

HBV Hepatitis B virus  Virus hepatitidy B 

HCLL Hairy cell leukemia Leukémie z vlasatých buněk 

HER Human epidermal growth factor 

receptor 

Receptor pro epidermální růstový 

faktor 

HIF-1 Hypoxia-inducible factor 1 Hypoxií indukovaný faktor 1 

HLA Human Leucocyte Antigen Lidský hlavní histokompatibilní 

komplex 

HNPCC Hereditary non-polyposis colorectal 

cancer 

Hereditární nepolypózní kolorektální 

karcinom 

HNSCC Head and neck squamous cell 

carcinoma 

Skvamózní karcinom hlavy a krku 

HPV Human papilloma virus Lidský papilomavirus 

IAPs Inhibitors of apoptosis proteins Inhibitory proteinů apoptózy 

ICOS Inducible costimulator Indukovatelný kostimulátor 

ICOS-L Inducible costimulator ligand  Ligand indukovatelného kostimulátoru 

IFN Interferon  Interferon  

Ig Immunoglobulin Imunoglobulin  

IL Interleukin Interleukin 

IMiDs Immuno-modulatory drugs Imunomodulační léky  

iNOS Inducible nitric oxid synthase Inducibilní NO-syntáza 

IRE-1α Inositol-requiring enzyme 1α Inositol-vyžadující enzym 1α 

KIR Killer-cell immunoglobulin-like 

receptor 
- 

LAK Lymphokine-activated killer cell Lymfokin-aktivovaných buněčných 

zabijáků 

mAb Monoclonal antibody Monoklonální protilátky  

MAGE Melanoma associated antigen Melanom asociovaný antigen 

MART-1 Melanoma associated antigen 

recognized by T cells 

Melanom asociovaný antigen 

rozpoznávaný T-lymfocyty 

MCL Mantle cell lymphoma Lymfom z plášťových buněk  

M-CSF Macrophage colony-stimulating factor Faktor stimulující kolonie makrofágů 

MDSCS Myeloid-derived suppressor cells Myeloidní supresorové buňky 

MG-CSF Granulocyte-macrophage colony-

stimulating factor 

Fakt stimulující kolonie granulocytů a 

makrofágů 

miHas Minor histocomplatibility antigens - 

MMAE Monomethylauristatin E Monomethylauristatin E 

MMAF Monomethylauristatin F Monomethylauristatin F 
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MMP Matrix metalloproteinases Matrixové metaloproteinázy 

MMR Missmatch repair Reparace nekomplementárních párů 

bází 

mRNA Messenger RNA Informační/mediátorová RNA 

MyD88 Myeloid differentiation primary 

response 88 
- 

NF-κB Nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells 

Nukleární faktor kappa B 

NHL Non-Hodgkin’s lymphoma Non-Hodgkinův lymfom 

NK buňky Natural killer cells Přirození zabíječi 

NO Nitric oxide  Oxid dusnatý  

NOXA Phorbol-12-myristate-13-acetate-

induced protein 1 
- 

NSCLC Non-small-cell lung carcinoma Nemalobuněčný karcinom plic 

NY-ESO-1 New York esophageal squamous cell 

carcinoma-1 
- 

OR Overall response  Celková odpověď 

PAMP Pathogen-associated molecular patterns - 

PAP Pokeweed antiviral protein - 

PD-1 Programed cell death 1 Receptor programované smrti 1 

PDGF Platelet derived Growth Factor Růstový faktor odvozený z destiček 

PDGFR Platelet derived Growth Factor 

Receptor 

Receptor růstového faktoru 

odvozeného z destiček  

PD-L1/2 Programmed death-ligand 1/2 Ligand receptoru programované smrti 

½ 

PEG Polyethylene glycol Polyethylenglykol 

PERK Protein kinase RNA-like endoplasmic 

reticulum kinase 
- 

PFS Progression free survival Přežití bez progrese  

pH Potential of hydrogen Potenciál vodíku 

PIDD p53-inducible protein with a 

deathdomain 

- 

PLA Polylactic acid Polymléčná kyselina 

PLGA Poly(lactic-co-glycolic acid) Poly(mléčná-co-glykolová kyselina) 

pRB Retinoblastoma protein Retinoblastomový protein 

PS - Paraneoplastický syndrom 

PTCL Peripheral T-cell Lymphoma Periferní T-lymfom 

PUMA p53 upregulated modulator of 

apoptosis 

p53-upregulovaný modulátor apoptózy 

R/R - Recidivující/refrakterní  

RAIDD RIP-associated Ich-1/CED-3 

homologous protein withdeathdomain 
- 

RNA Ribonucleic acid Ribonukleová kyselina 

RNS Reactive nitrogen species Reaktivní formy dusíku  

ROS Reactive oxygen species  Reaktivní formy kyslíku 

SCCHN Squamous cell carcinoma of the head 

and neck 

Skvamózní karcinom hlavy a krku 

SCF Stem cell factor Růstový faktor kmenových buněk 

SCLC Small-cell carcinoma Malobuněčný karcinom plic 

SELCiDs Selective cytokine inhibitory drugs Léky selektivně inhibující cytokiny 

SPC Summary of product characteristics Souhrn údajů o přípravku  

SSX Synovial sarcoma X Synoviální sarkom X 

TAA Tumor-associated antigens S nádory asociované antigeny 

TAM Tumor-associated macrophages S nádorem asociované makrofágy 

TCR T-cell receptor T-buněčný receptor 

TFH T follicular helper cells Folikulární pomocné T-lymfocyty 

TH T helper cells Pomahačské T lymfocyty 

TIL Tumor infiltrating lymphocytes Tumor infiltrující lymfocyty 

TLR Toll-like receptor Receptor podobný genu Toll 

TME Tumor microenvironment Nádorové mikroprostředí 

TNF Tumor necrosis factor Tumor nekrotizující faktor 

TNFR TNF receptor TNF receptor 

TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand TNF-příbuzný ligand indukující 

apoptózu 
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TRAILR TRAIL receptor TRAIL receptor 

TREG Regulatory T cell Regulační T-lymfocyt 

Trop-2 Trophoblast cell surface antigen 2 - 

VEGF Vascular endothelial growth factor Vaskulární endotelový růstový faktor 

VEGFR Vascular endothelial growth factor 

receptor  

Receptor vaskulárního endotelového 

růstového faktoru 

VH Heavy chain variable domain Těžký řetězec variabilní domény 

VL Light chain variable domain Lehký řetězec variabilní domény 

VLS Vascular leak syndrome Syndrom děravých kapilár 

XP Xeroderma pigmentosum - 

β2AR Beta-2 adrenergic receptor Beta-2 adrenergní receptor  
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