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Seznam zkratek 

ADCC           protilátkami zprostředkovaná buněčná cytotoxicita 
CA  kapecitabin 
CB                karboplatina 
CDCC           komplementem zprostředkovaná cytotoxicita  
CD-INFR infúzní reakce závislá na cytokinech 
CDVP       kombinační léčba karcinomu prsu složená z cyklofosfamidu, 

doxorubicinu, vinkristinu a prednisonu 
CDVPR      kombinační léčba karcinomu prsu složená z cyklofosfamidu, 

doxorubicinu, vinkristinu, prednisonu a rituximabu 
CIS               cisplatina 
CMP             cévní mozková příhoda 
CLL             chronická lymfocytární leukémie 
CP  cyklofosfamid 
CR  úplná odpověď na léčbu 
CRC  kolorektální karcinom 
CT  cytarabin 
DO  doxorubicin 
DR  trvání odpovědi 
DT  docetaxel 
DX  dexametazon 
EGF  epidermální růstový faktor 
EGFR  receptor epidermálního růstového faktoru 
EIM kombinační léčba nonhodgkinského lymfomu složená 

z etoposidu, ifosfamidu a methotrexátu 
EpCAM  adhezní molekula epiteliálních buněk  
ET  etoposid 
Fab  fragment imunoglobulinové molekuly schopný vázat antigen 
Fc  krystalizovatelný fragment imunoglobulinové molekuly 
FD  fludarabin 
FDA Americká agentura pro potraviny a léčiva 
GE  gemcitabin 
gen KRAS  kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 
GIT gastrointestinální trakt 
HAMA lidská „anti-myší“ protilátka 
HACA lidská „anti-chimerická“ protilátka 
HER-2/neu  receptor typu 2 pro lidský epidermální růstový faktor (zkráceně 

HER-2) 
HR relativní riziko 
CHL chlorambucil 
CHT  chemoterapie 
IB  ibritumomab tiuxetan 
IF  ifosfamid 
INFR  infúzní reakce 
INFα  interferon alfa 
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Kontr  kontrolovaná studie 
Mab  monoklonální protilátka 
MBC  metastazující prsní karcinom 
MX  mitoxantron 
NHL  non-Hodgkingský lymfom 
NLM National library of medicine, Národní lékařská knihovna 
NPL  nejlepší podpůrná léčba 
NYHA  klasifikace srdečního selhání 
OS celkové přežití 
PA  panitumunab 
PD  phage display 
PFS  doba přežití bez progrese 
PK  paklitaxel 
PD  prednison 
PR  částečná odpověď na léčbu 
PT  platina 
QOL  kvalita živora 
Rand  randomizovaná studie 
RR  odpověď na protinádorovou léčbu 
SCCHK  spinocelulární karcinom hlavy a krku 
SD  stabilizovaný stav 
TGF-α  transformující růstový faktor alfa 
TR  trastuzumab 
TTT  doba do další léčby 
VEGF  vascular endothelial growth factor 
VI  vinkristin 
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Abstrakt 

Terapeutické aplikace monoklonálních protilátek 
(v onkologických indikacích) 

Cíl 

Monoklonální protilátky (Mab) představují jednu z nejnovějších možností 

léčby nádorových onemocnění. Cílem této diplomové práce je shrnout základní 

informace o terapeutických Mab a vytvořit přehled o všech k 31.12.2008 ukon-

čených studiích III. fáze, které se zabývají protinádorovými Mab registrovanými 

v České republice. 

Poznatky 

Byl vytvořen souhrnný přehled ukončených studií III. fáze ve všech registro-

vaných indikacích sedmi nádorových protilátek: alemtuzumabu, bevacizumabu, 

cetuximabu, ibritumomab tiuxetanu, panitumumabu, rituximabu a trastuzumabu. 

Vzhledem ke krátké době používání Mab v praxi, není mnoho studií ukončeno, 

nebo nejsou zatím publikovány výsledky.     

Z přehledu vyplývá, že šíře indikací některých monoklonálních protilátek 

roste spolu s dobou jejich používání. V počátcích terapeutického podávání, byly 

hlavně z etických důvodů monoklonální protilátky aplikovány pouze pacientům 

v pokročilém stádiu onemocnění. S přibývajícím množstvím informací o účin-

nosti a bezpečnosti léčby se v rámci výzkumu posouvá použití biologické léčby 

stále více do časnějších stádií nádorových onemocnění a také směrem k adju-

vantní terapii. Mab vykazují často významně lepší terapeutické účinky v porov-

nání se stávající chemoterapií. Vyšší účinnost se spolu s nižším výskytem ne-

žádoucích účinků podílí na výrazném zlepšení kvality života pacientů. 

Závěr 

Zavedení monoklonálních protilátek do terapie nádorových onemocnění 

znamenalo značný pokrok v léčbě. V současnosti je hlavním problémem mono-

klonálních protilátek především vysoká cena a neustálé hledání jejich optimál-

ního zařazení do terapeutické praxe. 
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Summary 

Therapeutic applications of monoclonal antibodies 
(in oncologic indications) 

Background 

Monoclonal antibodies (Mab) are one of the possible means of treating on-

cological diseases. This thesis aims to summarize basic information about them 

and provide an overview of all antitumour monoclonal antibodies registered in 

the Czech Republic, whose stage III studies had been concluded before 

December 31, 2008. 

Main findings 

An overview of concluded stage three studies of all registered indications 

for seven tumour antibodies have been created including alemtuzumab, bevaci-

zumab, cetuximab, ibritumomab tiuxetan, panitumumab, rituximab and trastuzu-

mab. Considering the brief use of Mab in the medical practice, many of the stu-

dies have not been finished or their results are still to be published. 

Judging from the overview, the scope of indication of some monoclonal 

antibodies rises depending on the duration of their use. At the beginnings of 

therapeutic use, mainly for ethical reasons, monoclonal antibodies were applied 

to patients with later stages of the disease. The increasing amount of informa-

tion on effectiveness and safety of the treatment as part of the research has en-

abled the use of biological treatment in earlier stages of tumour diseases and 

also in the adjuvant therapy. In comparison with the existing chemotherapy, 

Mab have often demonstrated better therapeutic effects. Greater effectiveness 

together with a lower number of untoward effects play a major role in improving 

the patients‘ quality of life. 

Conclusion 

Introducing monoclonal antibodies into the therapy of tumour diseases have 

signalled a turning point in their treatment. At present, the main problem regar-

ding the monoclonal antibidies is their high price and the constant search for the 

ways in which they could be included in the therapeutic practice. 
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1 Úvod 

Monoklonální protilátky (Mab) patří mezi jedny z nejnovějších látek použí-

vaných jak v biomedicínském výzkumu a diagnostice, tak také v terapii infekč-

ních, autoimunitních a nádorových onemocnění. Mab tvoří odhadem asi jednu 

čvrtinu všech léků, vyráběných biotechnologiemi. Výhodu této léčby spatřujeme 

v zaměření na cílovou strukturu, čímž se zamezí poškození zdravé okolní 

tkáně.  

Od roku 1997, kdy byla zaregistrovaná první Mab pro léčbu nádorových 

onemocnění, bylo do klinické praxe zavedeno několik Mab a další nově připra-

vované jsou předmětem klinického zkoušení. Mab představují významné rozší-

ření možnosti léčby nádorových onemocnění. 

Širší uplatnění Mab bylo podmíněno snížením imunogenicity jejich moleku-

ly, tvorbou humanizovaných a humánních protilátek. Do onkologické praxe pro-

nikly zatím zejména nekonjugované protilátky. Své praktické uplatnění postup-

ně nacházejí také protilátky konjugované například s radioizotopem, nebo cyto-

statiky.  

Cílem této diplomové práce je shrnout základní informace o terapeutických 

Mab a vytvořit přehled o všech k 31.12.2008 ukončených studiích III. fáze, které 

se zabývají nádorovými Mab registrovanými v České republice.  
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2 Základní informace 

 

Monoklonální protilátky (Mab) jsou molekuly bílkovinné povahy, ovlivňují 

imunitní reakce organismu a zasahují do regulace metabolismu buněk. Mab 

jsou produktem jednoho buněčného klonu protilátky, mají vysokou specifitu vůči 

jednomu antigennímu epitopu. Mab patří mezi biologická léčiva, jsou používány 

jak k terapeutickým, tak i k diagnostickým účelům.  

Mab byly objeveny již v 60. letech minulého století, ale technika jejich pří-

pravy byla vypracována Georgesem F. Köhlerem a Césarem Milsteinem až 

v roce 1975. Její podstatou je izolace jednotlivých B lymfocytů z krve imunizo-

vané myši a jejich fúzování s buňkami myelomu, které jim poskytnou nesmrtel-

nost. Získaný hybridom pak může tvořit neomezené množství monoklonální 

protilátky (obr.1).  

 

Obr.1: P říprava monoklonálních protilátek (Sobotková, 2008)  
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2.1 Vývoj monoklonálních protilátek 

Počátky terapeutického podání Mab byly spojeny s nežádoucím výskytem 

antiizotypové reakce. Ta se projevuje prudkou alergickou reakcí až sérovou ne-

mocí. Podstatou antiizotypové reakce je tvorba lidských protilátek proti myším 

imunoglobulinům (HAMA, human anti-murine antibody). HAMA redukovaly účin-

nost Mab jejich degradací a snížením možnosti terapeutického využití. Další 

vývoj proto směřoval k tvorbě protilátek s co možná nejnižší imunogenicitou. 

Následovaly v pořadí chimerické, humanizované a na konec plně humánní pro-

tilátky, které imunitní systém nedetekuje jako cizirodou bílkovinu (obr.2). 

 

Obr.2: Druhy monoklonálních protilátek: a) myší; b)  chimerická; c) huma-
nizovaná; d) humánní (Sobotková, 2008)  
 

2.1.1 Myší monoklonální protilátky 

Objev produkce myších Mab s vysokou afinitou a specifitou znamenal 

přelom v diagnostice a terapii nejen nádorových onemocnění. Myší Mab ale 

zdaleka nevykazují ideální vlastnosti pro podání lidem. Mají krátký biologický 

poločas, a proto je pro dosažení terapeutických dávek nutná častější aplikace 

(Weinstein, 1987). Lidský imunitní systém navíc reaguje na myší protilátky tvor-

bou protilátek (HAMA), které snížují biologický účinek a v některých případech 

způsobují vážnou alergickou reakci (Abramowicz, 1992).  
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2.1.2 Chimerické monoklonální protilátky 

Z myších Mab byly vyvinuty myší-humánní chimerické protilátky se shod-

nou specifitou fúzí myších variabilních domén a lidskými konstantními domé-

nami. Technologicky se jedná o izolaci genu zodpovědného za tvorbu variabilní 

myší domény a jeho inkorporaci do plasmidu s obsahem sekvencí konstantní 

domény lidské protilátky. Nový plasmid se zakomponuje do bakteriální stěny, 

která je pak schopna produkovat protilátku. Tato metoda se jmenuje DNA klo-

nování, docílí se jí přibližně 75% identity sekvencí s humánním imunoglobuli-

nem (Mayer, 2007). Nejprve byly variabilní oblasti získány z genomové nebo 

cDNA, později byly izolovány pomocí polymerázové řetězcové reakci (PCR, po-

lymerase chain reaction).  

2.1.3 Humanizované monoklonální protilátky 

Přestože chimerické Mab v porovnání s myšími Mab vykazují nižší imuno-

genicitu, jejich podání je stále spojeno s tvorbu lidských protilátek proti chimeric-

kým Mab (HACA, human anti-chimeric antibody). Princip jejich přípravy spočívá 

v propojení hybridomové a DNA rekombinantní technologie. Nejprve se získá 

klasickou hybridomovou technologií myší monoklonální protilátka proti nádoro-

vému antigenu. Z hybridomové linie produkující protilátku s příslušnou specifi-

tou se připraví RNA a z ní reverzní transkripcí cDNA. Následně se pomocí poly-

merázové řetězové reakce amplifikují úseky genů myšího imunoglobulinu, které 

kódují hypervariabilní domény CDR. Touto částí genetické informace se nahra-

dí CDR lidského imunoglobulinu a chimerní geny kódující humanizovanou mo-

noklonální protilátku jsou posléze vloženy do vhodné savčí buňky, ve které jsou 

velkokapacitně syntetizovány. Z uvedeného vyplývá, že humanizovaná Mab ne-

se variabilní úsek kódující antigenní specifitu z myší protilátky a konstantní úse-

ky z lidského imunoglobulinu (Hajdúch, 2006). Nekonjugované humanizované 

Mab jsou dnes v terapii nejvíce používané. Podíl humánních sekvencí mají  ko-

lem 90-95% (Mayer, 2007). 

2.1.4 Humánní monoklonální protilátky 

Principem přípravy plně humáních Mab je metoda „phage display“ (PD). PD 

metoda je založena na principu imunitní odpovědi, kdy humorální část imunitní-
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ho systému zastoupena B lymfocyty tvoří protilátky s variabilními oblastmi. Po 

setkání s antigenem jsou vyselektovány pouze ty B lymfocyty, jejichž protilátky 

nesou variabilní oblast odpovídající danému antigenu. Analogicky vznikl PD 

způsob přípravy plně humánních protilátek in vitro. Povrchové proteiny bakterio-

fágu fúzují s cizím proteinem, ten je pak vystaven na povrchu bakteriofágu a 

může být selektován pomocí výběru zprostředkovaného protilátkami (antibody 

guided selection). Při selekci proteinu se variabilní oblast myší protilátky použije 

jako vzor k získání humánní variabilní domény z fágové knihovny proteinů. Tím 

je zajištěna plná humanizace protilátky, jejíž sekvence je plně identická 

s konstrukcí lidského imunoglobulinu (Mayer, 2007).  

2.2 Názvosloví 

Pro  zpřehlednění  a jednodušší orientaci, bylo pro Mab zavedeno jednotné 

názvosloví. Toto názvosloví je polosystematické (Obr.3), první část názvu je va-

riabilní. Pak následuje část, která označuje cíl účinku, např tumor -tu(m)-, nebo 

virový antigen -vi(r)-. Další písmeno, nebo slabika, určuje původ Mab, např. -zu- 

je humanizovaná Mab, -u- je humánní. Název protilátky je vždy zakončen kon-

covkou -mab. Pro názornost rozebereme protilátku cetuximabu. Ce- je variabilní 

předpona, -tu- značí nádor, -xi- je slabika určená pro chimerické protilátky a ná-

zev ukončuje přípona -mab. 
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Obr.3: Nomenklatura monoklonálních protilátek (Sobo tková, 2008)  

2.3 Struktura monoklonálních protilátek 

Všechny používané protilátky na trhu jsou imunoglobuliny skupiny G (IgG).  

Imunoglobuliny jsou bílkovinné molekuly schématicky znázorňované tvarem 

písmene Y (obr.4). Skládají se ze tří hlavních strukturních domén: ze dvou stej-

ných fragmentů Fab (fragment-antigen binding), které obsahují konce specifické 

pro vazbu na antigen a jedné domény Fc (fragment crystallizable). Fc fragment 

v sobě kóduje efektorové funkce. Fc doména také obsahuje vazebné místo pro 

neonatalní FC receptor (FcRn), který zprostředkovává vektorový transport proti-

látky přes buněčnou membránu a zajišťuje ochranu před katabolickými reakce-

mi a dlouhý poločas nepoškozené Mab.  
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Obr.4: Struktura monoklonálních protilátek (Roskos,  2004) 

Fcγ receptory jsou spojnicí mezi buněčnou a humorální imunitní odpovědí.  

Mají významné místo v regulaci imunitní odpovědi a způsobují cytotoxicitu zá-

vislou na protilátkách (ADCC, antibody-dependent cell mediated cytotoxicity). 

Existují následující třídy Fcγ receptorů: FcγRI (CD64), FcγRII (CD32), FcγRIII 

(CD16).  Fcγ receptory I a III patří mezi aktivační receptory, které přímo 

interagují s Mab a vedou tak k imunitní odpovědi, zatímco Fcγ receptor třídy II 

je považován za inhibiční receptor (Suzanne, 2001).  

Každá IgG molekula obsahuje dva lehké a dva těžké polypeptidové řetěz-

ce. Těžké řetězce se skládají ze čtyř domén, jedné variabilní (VH) a třech kons-

tantních (CH1- CH3). Lehké řetězce jsou tvořeny jednou variabilní (VL) a jednou 

konstantní (CL) doménou. Část molekuly, která se váže na antigen (Fv jednotka 

protilátky) je složena z propletených VH a VL. Každá V-doména se skládá ze tří 

hypervariabilních oddílů, které určují antigenní specifitu protilátek (complemen-

tarity determining regions – CDRs). Domény CH1 a CH2 jsou propojeny panto-

vým úsekem. Pantové úseky obou těžkých řetězců jsou mezi sebou propojeny 

disulfidovými vazbami. Konstantní domény CL1 a CH1 domény se nacházejí proti 

sobě a jsou také spojeny disulfidovým můstkem (Roskos, 2004).  

Štěpení imunoglobulinové molekuly proteolytickými enzymy vede k rozpadu 

nativní bílkoviny na typické fragmenty (obr.5). Například papain štěpí protilátku 

na tři fragmenty, na jeden Fc fragment a dva stejné fragmenty Fab (antigen bin-
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ding). Použije-li se pepsin, vznikají pouze dva fragmenty: F (ab´)2, což jsou 

v podstatě dva spojené Fab fragmenty a torzo Fc úseku (Hajdúch, 2006). 

 

Obr. 5: Št ěpení papainem  

2.4 Mechanismus ú činku  

Mechanismus účinku Mab je zajištěn nekovalentní vazbou mezi protilátkou 

a nádorovým antigenem a dělí se do dvou základních skupin: na účinek přímý a 

nepřímý (Green, 2000). 

2.4.1 Účinek přímý 

Přímý účinek Mab je zprostředkován Fab fragmentem, dělí se podle typu 

cílové struktury. Je-li cílovým antigenem solubilní molekula např. toxin nebo re-

ceptorový ligand, dochází k neutralizaci tohoto antigenu.  

Cílovou strukturou účinku Mab může být také receptor na buněčném povr-

chu. Pokud Mab tento receptor obsadí, antagonizuje tak účinek antigenu, který 

by se byl na tento receptor navázal. Tímto mechanismem jsou inaktivovány 

např. receptory růstových faktorů, které prostřednictvím intracelulárních signál-

ních drah ovlivňují mnoho dějů podmiňujících růst nádoru (např. invazi, šíření 

metastáz a angiogenezi). Výsledkem interakce Mab receptor je zablokování sig-

nálních cest, což může vést až k buněčné smrti, protože cílová buňka nemá 

dostatek aktivačních podnětů (Sliwkoski, 1999). 

Dalším důležitým mechanismem účinku Mab je rozvoj vlastní imunitní reak-

ce tvorbou antiidiotypových protilátek. Nejprve je Mab (Mab1) rozpoznána hosti-

telským imunitním systémem, což vede k tvorbě antiidiotypové protilátky (Mab2) 

štěpení pepsinem  
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proti Mab1, rozpoznání Mab2 imunitním systémem pak umožňuje tvorbu 

odpovědi na původní nádorový antigen (Kalofonos, 2006). 

2.4.2 Účinek nepřímý 

Mezi nepřímé účinky Mab patří indukce cytotoxicity závislé na protilátkách 

(ADCC) a aktivace komplementu (Obr.6). Po navázání na cílovou buňku Fab 

částí se může protilátka Fc fragmentem vázat na efektorové buňky, jako jsou 

lymfocyty, makrofágy, neutrofily, eosinofily a NK buňky (natural killers). Cytoto-

xický mechanismus je založen na uvolnění cytoplazmatických granulí obsahují-

cích granzymy a perforiny z efektorových buněk. Množství antigenu na nádo-

rové buňce, podtřída Mab a typ efektorové buňky jsou faktory regulující 

schopnost Mab produkovat ADCC. Tento účinek může být umocněn použitím 

bispecifických protilátek, které mají dvě vazebné domény. Jednu na zacílenou 

na nádorový antigen a druhou, která se váže na efektorové buňky. Tak dochází 

ke zvýšení pravděpodobnosti lýzy nádorových buněk (Zeidler, 1999). Navíc bylo 

zjištěno, že typ podtřídy imunoglobulinů ovlivňuje imunitní odpověď. Např. IgG3 

aktivuje ADCC více než IgG1 a IgG2 podtřídy. Z tohoto důvodu může být účinek 

léčby ovlivněn výběrem podtřídy imuniglobulinu. 
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Obr.6: Znázorn ění ADCC a CDCC mechanismu ú činku (Web Abpi) 

Interakce antigenu a protilátky může také vést k aktivaci komplementu 

(CMCC, complement-mediated cell cytotoxicity). Po kontaktu Mab s cílovou 

buňkou se může C1 složka komplementu navázat na Fc fragment protilátky a 

tím spustit aktivaci klasické cesty komplementové kaskády proti nádovým buň-

kám. Tento mechanismus je velmi důležitý, protože nádorové antigeny nejsou 

vždy imunogenní, což umožňuje nádorovým buňkám uniknout imunitnímu dozo-

ru. V budoucnu bude možné výběrem pacientů, kteří mají vysokou pravděpo-

dobnost vzniku buněčné protinádorové odpovědi po podání Mab, zlepšit 

výsledky imunoterapie. Na základě dokonalejší analýzy imunologických profilů 

pacientů bude možné vyhodnotit imunitní funkce a kontrolovat odpoveď před 

terapií Mab a během ní (Kalofonos, 2006). 
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2.5 Farmakokinetika 

Na rozdíl od organických molekul mají Mab složitější farmakokinetické 

vlastnosti, často jsou spojené s nelineární distribucí a eliminací (Lobo, 2004). 

Nebezpečí vzniku imunologické odpovědi komplikuje jejich farmakokinetiku. 

Mab většinou vykazují nízkou interindividuální farmakokinetickou variabilitu, což 

umožňuje přesněji stanovit jejich dávkování. Na rozdíl od malých terapeuticky 

používaných molekul nejsou Mab terčem lékových interakcí (Roskos, 2004).  

Lidské IgG protilátky projevují stejnou farmakokinetiku jako endogenní IgG 

(Junghans,1997).  

2.5.1 Absorpce 

Monoklonální protilátky pro terapeutické účely jsou podávané pouze intra-

venózně, subkutánně nebo intramuskulárně, ostatní způsoby aplikace nejsou 

zatím možné. Po subkutánním a intramuskulárním podání probíhá absorpce 

Mab z intersticiálního prostoru do systémového oběhu hlavně lymfatickou ces-

tou, absorpce je tedy většinou pomalá, trvá od pár hodin po několik dnů. Nevý-

hodou extravaskulárního podání je saturovatelná presystémová degradace, 

která se projevuje proměnlivou absolutní dostupností. Saturováním proteolytic-

kých enzymů vyššími dávkami Mab je možné dosáhnout proporcionality mezi 

absolutní dostupností a dávkou (Pendley, 2003). Absolutní dostupnost Mab po 

subkutánním podání se obvykle pohybuje mezi 50-100% (Lobo, 2004). Maxi-

mální plasmatické koncentrace je po subkutánním podání dosaženo po 7-8 

dnech (Roskos, 2004).  

2.5.2 Distribuce 

Intravenózně podané Mab mají dvoufázový plazmatický profil s rychlou 

distribuční a pomalou eliminační fází. Tento farmakokinetický profil nejlépe po-

pisuje biexponencialní farmakokinetický model. Velká molekulová hmotnost 

Mab limituje jejich distribuční objem (Vd), Vd je shodný pro většinu Mab i Mab 

fragmentů (Roskos, 2004).  Distribuční objem centrálního kompartmentu pro 

Mab se přibližně rovná, nebo je o něco větší než objem plasmy (2-3 litry). Pro 

ostatní cesty podání (intramuskulární a subkutánní) je typický jiný dvoufázový 

profil plazmatických koncentrací, protože distribuční fáze je prodloužená vlivem 
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absorpce (Trang, 2004). Distribuce Mab je také ovlivněna fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi receptorů, vazebnou kapacitou tkáně a dávkou Mab. Některé 

z těchto faktorů mohou způsobit nelinearitu distribuce (Mascelli, 2007). Studie 

testující tkáňovou distribuci na zvířatech pomocí radioaktivně  značených Mab 

ukázaly, že Mab jsou převážně transportovány do orgánů vysoce zásobených 

krví, jako jsou ledviny, slezina, srdce, plíce (Lin, 1999). 

Transport Mab přes difúzní membrány je řízen specifickými mechanismy. 

Mab téměř neprostupují přes hematoencefalickou barieru (Rubenstein, 2002), 

ale z krve do placenty jsou přenášeny pomocí neonatálního FcRn receptoru 

(Junghans, 1997). FcRn také zajišťuje transport Mab do lumen střeva plic 

(Spiekermann, 2002).  

2.5.3 Eliminace  

Biologický poločas (T1/2) Mab je závislý na stupni ,,humanizace". T1/2 my-

ších Mab se pohybuje v rozmezí hodin až několika dnů, plně humánní Mab mají 

nejdelší T1/2, přibližně 21 dní. Krátký poločas myších Mab je pravděpodobně 

způsoben nízkou afinitou myšího Fc fragmentu k lidskému FcRn receptoru. Pro-

longovaný T1/2 umožňuje podávání léčiva v delších časových intervalech (Ros-

kos, 2004). 

T1/2 Mab se také liší podle isotypu IgG. IgG1, IgG2 a IgG4 mají T1/2 okolo 

3 týdnů IgG3 1 týden. Dlouhý T1/2 lidských IgG1, IgG2 a IgG4 ochranou před ka-

tabolickými enzymy FcRn receptorem. FrRn se vyskytuje na hepatocytech, 

endoteliálních buňkách a na buňkách retikuloendoteliálního systému. IgG je fa-

gocytován, nízké pH cytosolu podporuje vazbu IgG Fc fragmentu na FcRn, 

který vrátí IgG na povrch buňky a zabrání tak degradaci IgG lysosomálními en-

zymy (Jughans, 1997). Krátký T1/2 IgG3 v porovnání s ostatními IgG isotypy je 

způsoben změnou v jedné aminokyselině (arginin místo histidin na pozici 435) 

v FcRn binding doméně (Ghetie, 2002). 

Mab fragmenty (F(ab´)2, Fab a scFV), které nemají Fc doménu se neváží 

na FcRn receptor, proto je jejich T1/2  mnohem kratší než klasických Mab. Mole-

kulová hmotnost také ovlivňuje T1/2. Renální clearence urychluje eliminaci 

pouze Fab a scFV fragmentů, které mají nízkou molekulovou hmotnost (Adams, 

1998). Vzhledem ke své velikosti nejsou Mab vylučovány močí (Roskos, 2004).  
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2.6 Nežádoucí ú činky 

Mab jsou všeobecně lépe tolerovány a mají nižší výskyt nežádoucích účin-

ků než klasická cytotoxická léčiva. Přestože jsou Mab vysoce specifické proti 

jednomu antigenu, cílový antigen se nenachází pouze na nádorových buňkách. 

Nežádoucí účinky jsou tak způsobeny interakcemi Mab s nenádorovými buňka-

mi. Specifické nežádoucí účinky typické pro jednotlivé protilátky budou uvedeny 

později u jednotlivých Mab, zde je zmíněna pouze nespecifická toxicita, tedy ne-

žádoucí účinky vyskytující se u většiny Mab.  

2.6.1 Infúzní reakce 

Podání většiny protinádorových chemoterapeutik a parenterálních Mab 

s sebou nese riziko infúzní reakce (INFR), která se projevuje různými symptomy 

od mírných až po život ohrožující. Velmi často je tato nežádoucí reakce spojená 

s prvním podáním léčiva. Dělení INFR je uvedeno v Tab.1. Frekvence a závaž-

nost výskytu INFR se různí dle typu protilátky. INFR vzniká během infúze, nebo 

do několia hodin po ní a nejčastěji se projevuje komplexem symptomů: zimnicí, 

horečkou, nauzeou, astenií, bolestí hlavy a vyrážkou (Lenz, 2007). Reakce je 

spojena se zvýšením sérových hladin IL-6, TNF-α a IFN-α. Ve výjimečných pří-

padech může mít INFR akutní průběh s bronchospazmem, hypotenzí, kopřivkou 

a srdeční zástavou.  

Mechanismus vzniku INFR je stále nejasný. Mab interagují se svými 

receptory na nádorových, krevních a efektovrových buňkách, čímž podporují 

uvolnění zánětlivých cytokinů. Cytokiny po uvolnění do krevního oběhu vyvolá-

vají symptomy charakteristické pro INFR (Breslin, 2007). INFR závislá na cyto-

kinech (CD-INFR, cytokine-dependent infusion reactions) nesmí být zaměněna 

se syndromem z lýzy tumoru (tumor-lysis syndrom), ke kterému dochází po zni-

čení velkého množství rychle proliferujících nádorových buněk. Syndrom z lýzy 

tumoru je doprovázen hyperurikémií, hypofosfatémií a dalšími metabolickými 

komplikacemi.  

Podkladem pro vznik INFR může být také alergická reakce, kdy je proti-

nádorová látka, nebo její část, detekovaná imunitním systémem jako antigen. 

Jedná se o alergickou reakci prvního typu zprostředkovanou IgE. Této reakci 

předchází první kontakt protilátky s organizmem, po kterém dochází k tvorbě 
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IgE, které zvyšují citlivost žírných buněk a bazofilů. Teprve následující podání 

léčiva vyvolá typické příznaky alergické reakce. V některých případech může 

dojít až k život ohrožujícímu anafylaktickému šoku, který se objevuje během 

prvních minut infúze (Chung, 2008).  

Tab.1: Dělení INFR 
Stupeň 1: mírná reakce, není nutné 
přerušení infúze 
Stupeň 2: nutné přerušení infúze, 
symptomatické řešení symptomů 
Stupeň 3: hospitalizace v důsledku 
nežádoucích účinků 
Stupeň 4: život ohrožující reakce vyža-
dující podporu základních životních 
funkcí 

CD-INFR 
zimnice, teplota, nauzea, bolest hla-
vy, vyrážka, svědění, bron-
chospazmus, hypotenze/hypertenze, 
kopřivka, myalgie, tachykardie 

Stupeň 5: smrt 
Stupeň 1: vyrážka, teplota <38°C 
Stupeň 2: dyspnoe, teplota >38°C 
Stupeň 3: bronchospazmus, angio-
edém, hypotenze 
Stupeň 4: anafylaktická reakce 

Alergická reakce/ hypersenzitivita  
bronchospazmus, dyspnoe, hyper-
tenze, angioedém, vyrážka, kopřivka 

Stupeň 5: smrt 

Mírná až střední INFR je zvládnutelná pouze zpomalením infúze, vážná 

INFR ale vyžaduje zastavení infúze a okamžité podání podpůrné léčby (epinef-

rin, kortikosteroidy, intravenózní antihistaminika, bronchodilatátory). Protože 

pravděpodobnost výskytu této reakce u některých Mab je vysoká (tab.2), je nut-

né zajistit dostupnost těchto léčiv ještě před začátkem infúze (Chung, 2008). 

Tab.2: Přehled Mab s INFR 
Název protilátky Incidence mírné/st řední 

INFR (%) 
Incidence vážné INFR 
(%) 

Rituximab Většina pacientů < 10 
Alemtuzumab Teplota 89, nauzea 47, vo-

mitus 33 
 

Trastuzumab 40 < 1 
Cetuximab 12 3 
Bevacizumab < 3 0,2 
Panitumumab 3 < 1 
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2.6.2 Kožní toxicita 

Mezi popisovanými nežádoucími účinky jsou významnou měrou zastou-

peny i různé typy kožních reakcí. Dermatologická toxicita je vázána zejména na 

monoklonální protilátky inhibující aktivitu epidermálního růstového faktoru (EGF 

epidermal growing faktor) a jeho receptorů, ale bývá pozorována i u některých 

dalších Mab (Payne, 2006).  

Kožní toxicita se objevuje hlavně u protilátek působících proti receptoru 

epidermálního růstového faktoru (EGFR). V kůži jsou EGFR exprimovány 

zejména na proliferujících nediferencovaných keratocytech bazální vrstvy epi-

dermis a na keratocytech zevního obalu vlasového folikulu. Blokáda EGFR vy-

volá zvýšení apoptózy keratocytů, ztenčení stratum corneum epidermis a zánět-

livou infiltraci folikulů. Kožní reakce se vyskytují u více než dvou třetin léčených 

pacientů. Nejčastějším příznakem jsou akneformní erupce, které se objevují 

v prvních týdnech po zahájení léčby. Častým subjektivním příznakem je svědě-

ní kůže v místech exantému. Tíže poštižení dosahuje většinou mírného až 

středního stupně. Přerušení léčby není většinou nutné, spíše sontánně dochází 

k ústupu příznaků. V odstupu 3-6 týdnů se u pacientů objevují ložiska suché 

načarvenalé odlupující se kůže, hlavně na pažích a dolních končetinách. Tento 

stav může progredovat za vzniku ekzému až do erytrodermie. U 10% léčených 

jsou popisovány záněty nehtového lůžka, dlouhodobá léčba je provázena 

změnami kvality vlasů (tab.3). V několika studích byla zaznamenána souvislost 

mezi odpovědí na léčbu a intenzitou kožní reakce. 

Tab.3: Základní charakteristiky kožní toxicity (Kra jsová, 2006) 
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Kožní reakce nebyly zatím popsány po podání alemtuzumabu a bevacizu-

mabu. U rituximabu se kožní reakce vyskytují minimálně. Relativně nejčastější 

kožní komplikací je sérová nemoc s výskytem morbiliformního exantému. Hlav-

ní příčinou je reakce na myší část chimerické protilátky. Vyrážka se objevuje 

jeden až dva týdny po zahájení léčby. Po celkovém podání kortikoidů dochází 

k rychlému ústupu projevů (Krajsová, 2006). 

2.7 Generické monoklonální protilátky 

 Originalita biotechnologických léků je založena na identifikaci a izolaci 

sekvence DNA či genu, na volbě buněčné či bakteriální kultury, pomocí níž je 

se příslušná léčivá látka produkována, a na vlastním postupu produkce, který 

zaručuje průmyslovou výrobu látky s garantovanou kvalitou, účinností a bezpeč-

ností. Pokud biotechnologická firma nepředá jinému subjektu, který připraví lát-

ku stejného původu se stejnou specifitou, celý technologický postup, nelze ho-

vořit ani o generiku, ani o kopii, maximálně o biopodobnosti. Z tohoto důvodu 

pro velké molekuly biotechnologických léků jako jsou Mab neplatí totéž, co pro 

generika. Mab nelze zaregistrovat jen na základě průkazu bioekvivalence, pro-

tože dvě bílkovinné molekuly identické z hlediska sekvence aminokyselin, mo-

hou mít různou sekundární, terciární či kvartérní strukturu, a tím i jiné chování 

v organismu. Proto každý výrobce biosimilar léku musí prokázat účinost a bez-

pečnost ve stejném procesu preklinických a klinických studií jako originální vý-

robce. 

Nezbytné jsou jak zkoušky preklinické toxicity, tak farmakokinetická studie 

testující různé způsoby podání u zdravých dobrovolníků. Účinnost je třeba dolo-

žit dvěmi klinickými studiemi u pacientů, kteří jsou převedeni z jiného biotechno-

logického léku. Bezpečnost a potenciální riziko imunogenicity se testuje 

v jednoroční studii zaměřené na tyto parametry. Z důvodu druhové  specifity 

imunitních reakcí nelze riziko imunogenicity v preklinické fázi vývoje odhalit 

(Web Gate2biotech). 
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3 Nové generace protilátek 

3.1 Konjugované monoklonální protilátky 

Mab, které nejsou schopné přímého protinádorového efektu ani neovlivňují 

transdukci signálu nebo imunitní systém buněk, mohou být využity k dopravení 

cytotoxických látek na místo jejich účinku (Obr.7). Takto přenášeny jsou hlavně 

toxiny, radioizotopy, cytokiny a chemoterapeutika. V terapii lze využít synergic-

kého působení kombinace Mab a konjugované látky, např. protilátka s radioizo-

topem vazbou na cílový antigen aktivuje signalizační kaskádu, která zvyšuje 

senzitivitu buněk k ionizačnímu záření (Robinson, 2004).    

 
Obr.7: Schéma ú činku monoklonálních protilátek; C=komplement; G-CSF = 
faktor stimulující kolonie granulocyt ů; GM-CSF=faktor stimulující kolonie 
makrofág ů a granulocyt ů; MAC=komplex atakující membránu; NK=natural 
killers (Adam, 2005)  
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3.1.1 Protilátky konjugované s radioaktivním izotopem 

Konjugované protilátky s radioizotopem vznikají nejjednodušší konjugační 

reakcí. Používají se jak pro diagnostiku, tak pro terapii. Tyto radioimunokonju-

gáty dokáží do místa nádoru dodat 3× až 50× vyšší dávku záření než do ostatní 

tkáně. Výhodou je, že radioizotop působí i na z krevního řetězce nepřístupné 

buňky v chudě vaskularizovaných nádorech. K tvorbě konjugátů se používá vy-

sokoenergetických β-zářičů s relativně krátkým poločasem rozpadu, nejčastěji 

131I nebo 90Y. Limitujícím problémem této terapie je nespecifická vazba radioak-

tivních protilátek v jiných tkáních. Jen část aplikovaného množství se deponuje 

v maligní tkáni, zbytek je vychytán v plicích, slezině nebo játrech vazbou Fc 

konce radiokonjugátu na své receptory. To způsobuje nežádoucí účinky a 

snižuje možnost využití terapie (Buschbaum, 1999; Stern, 2005). 

Protilátky s navázaným radioizotopem jsou nejúčinnější pro radiosenzitivní 

krevní choroby (maligní lymfomy). V České republice je registrovaná pouze jed-

na onkologická Mab s konjugovaným radioizotopem a to je ibritumomab tiuxe-

tan (Zevalin®) obsahující β-zářič ytrium.  

3.1.2 Protilátky konjugované s toxiny 

Mab konjugovaná toxinem se nazývá imunotoxin. Nejčastěji používané 

toxiny jsou buď rostlinné nebo bakteriální jedy s katalytickou účinností (např. 

pseudomonádový exotoxin, difterický toxin, ricin, saponin). Mnohé toxiny mají 

letální účinek na buňky již ve velmi malých množstvích, a nelze je tedy v jiné 

léčebné formě použít. Toxiny mají obvykle dvě domény. První kóduje vazbu 

toxinu na buňku a druhý katalytickou podjednotku toxinu. Při tvorbě imunotoxinu 

je nahrazena vazebná doména částí imunoglobulinové molekuly, ta zaručuje 

antigenní specifitu a směruje toxinovou podjednotku k nádorovým buňkám 

(Keitman, 1999). 

Na rozdíl od nekonjugovaných monoklonálních protilátek, které jsou účinné 

při vazbě na povrchové antigeny, musí tyto protilátkové nosiče toxinů dopravit 

toxin do buňky. Teprve po vstupu konjugátu do nitra buňky může dojít k jeho 

uvolnění z vazby. Po disociaci toxinu od protilátky dochází k cytotoxickému pů-

sobení toxinu, obvykle na struktury DNA nebo na proteosyntézu (Stern, 2005). 

Rostlinné a bakteriální toxiny jsou také silně antigenní a vyvolávají časnou imu-
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nitní odpověď, která neutralizuje účinnost těchto konjugátů. V klinických studiích 

se při použití imunotoxinů vyskytlo několik vážných nežádoucích účinků zejmé-

na neurotoxicita a život ohrožující akutní syndrom prosakování cévní stěny 

(vascular leak syndrome) (Bluna, 1997). Zástupcem imunotoxinů je například 

gemtuzomab ozogamicinu.  

3.1.3 Protilátky konjugované s cytostatiky 

Cytostatika jsou sama často účinná v léčbě mnoha typů malignit. Limitují-

cím faktorem jejich použití v dávkách, které by zničily všechny nádorové buňky, 

je systémová toxicita. Konjugováním chemoterapeutik s nádorově specifickými 

Mab je dosaženo zvýšení koncetrace cytostatika v nádoru a snížení toxického 

působení na ostatní tkáně (Robinson, 2004). Konjugáty typu protilátka-cytostati-

kum rovněž nabízejí zajímavou možnost překonání rezistence nádorových bu-

něk na cytostatika. Tyto komplexy neprocházejí cytoplazmatickou membránou 

pasivní difuzí, nýbrž aktivní a pasivní endocytózou. Nemohou být proto z nádo-

rové buňky eliminovány transmembránovými transportéry, které v rezistentních 

buňkách pumpují cytostatika z cytoplazmy zpět do extracelulárního prostoru 

(Hajdúch, 2004). 

3.1.4 Protilátky konjugované s cytokiny 

Reprezentují zvláštní skupinu hybridních molekul, které mají v sobě obsa-

ženo vazebné místo pro antigen a biologicky aktivní část cytokinu. Protilátková 

doména navádí molekulu cytokinu do nádoru a cytokinová část zde aktivuje 

imunitní odpověď. Imunocytokiny aktivují pacientovu imunitní odpověď proti 

jejich vlastnímu nádoru. Tento postup se zdá být užitečný v léčbě chemorezis-

tentních, dobře imunogenních nádorů, například neuroblastomu, kolorektálního 

karcinomu a maligního melanomu. Byla připravena řada konjugátů protilátek 

s různými cytokiny např. tumor nekrotizující faktor α(TNF-α), interleukin 2 (IL-2), 

interleukin 4 (IL-4) (Dillman, 2001).  
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3.2 Fragmenty monoklonální protilátky 

Velkým problémem terapeutických Mab při léčbě solidních tumorů je nerov-

noměrná distribuce Mab v nádoru způsobená velikostí IgG molekuly. Pro tera-

peutický účinek Mab není vždy nutná efektorová část molekuly. Fragmenty Mab 

se zachovanou antigenní specifitou vykazují v porovnání s IgG molekulami  roz-

dílné farmakokinetické vlastnosti, lépe pronikají do nádoru a mají větší clearen-

ce než velké makromolekuly. Vysoká clearence je žádoucí, pokud se snažíme 

minimalizovat toxické účinky protilátky nebo konjugované protilátky na organis-

mus. Běžně se dnes používají  F (ab´)2, Fab a Fv úseky (Adams, 2001).  

Fv úseky připravené enzymatickou digescí jsou in vivo extrémně nestabilní. 

Částečné stabilizace bylo dosaženo s použitím jednořetězcových Fv (single 

chain Fv, scFv). Struktura těchto fragmentů je znázorněna na obr.8. Jednoře-

tězcové Fv mají poměrně nízkou vazebnou afinitu k antigenu, proto u nich do-

chází pouze k přechodným interakcím. Mají nejlepší průnik do nádoru, součas-

ně jsou však z krevního oběhu velmi rychle eliminovány (Hajdúch, 2004).  

 
   Obr.8: Fragmenty Mab (Robinson, 2004) 
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3.3 Bispecifické monoklonální protilátky 

Klasické Mab rozpoznávají pouze jeden epitop, jsou monospecifické. 

Bispecifické protilátky jsou připravovány fúzí dvou hybridomů produkujících pro-

tilátky různé specifity (Carter, 2001). Syntetizovány jsou za účelem aktivizace a 

zacílení imunitní cytotoxické reakce proti nádorové buňce, nebo jako nosiče 

účinných látek. Jedna tato uměle vytvořená molekula je schopna navázat se 

jednou strukturou na maligní buňku a druhou strukturou na imunokompetentní 

(efektorovou) buňku,  a tímto ji aktivovat (Obr.9). V klinické praxi jsou testovány 

monoklonální protilátky zaměřené na antigeny Fc receptoru v kombinaci se za-

měřením proti antigenu maligní buňky. Např. u Hodgkinova lymfomu je testová-

na protilátka s antigenní determinantou zaměřenou proti antigenu Hodgkino-

vých buněk CD33 a s antigenní determinantou proti CD64 (Fc receptor). Touto 

chimérickou molekulou je možné zacílit buněčnou imunitu na buňku, na níž je 

tato molekula navázána svojí anti-CD33 částí. Bispecifické látky jsou zatím ve 

fázi klinického výzkumu a nepatří do standardní léčby (Kriangkum, 2001). 

 

Obr.9: Bispecifické Mab (Web Immuno.path) 
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4 Metody rešeršní práce 

Databáze 

Při výběru studií jsem používala databázi ClinicalTrial.gov, což je databáze 

Národní lékařské knihovny (National Library of Medicine, NLM) Národního insti-

tutu zdraví (The U.S. National Institutes of Health). Tato databáze poskytuje 

nejnovější informace o státních i soukromých klinických výzkumech širokého 

spektra onemocnění. ClinicalTrials.gov v současnosti obsahuje přes 71 tisíc 

studií pocházejících ze všech padesáti států USA a dalších 164 zemí světa. Cli-

nicalTrial.gov je vytvářena ve spolupráci s Americkým úřadem pro potraviny a 

léčiva (Food and Drug Administration, FDA).  

K dohledávání fultextů nalezených studiích jsem používala PubMed. Pub-

Meb je databáze poskytovaná NLM, která obsahuje přes 18 milionů citací 

z MEDLINE a dalších vědeckých časopisů od roku 1948. PubMed obsahuje od-

kazy na fultexty článků a další související zdroje. 

Klíčová slova 

Při vyhledávání studií jsem hesla zadávala ve tvaru: název protilátky, typ 

nádoru a III. fáze klinického výzkumu (vše anglicky). Na příklad: cetuximab 

CRC phase-III.  

Počty ukončených či probíhajících studií jsou vztahovány k 31.12.2008. 



 

 32 

5 Terapeutické nádorové protilátky registrované 
v ČR 

5.1  Alemtuzumab 

Typ humanizovaná IgG1 

Název léku, firma MabCampath, Millennium & Ilex Partners 

Uvedení na trh 2001 

Cílová struktura CD52 

Indikace chronická lymfocytární leukémie 

Alemtuzumab je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka proti CD52 

(Obr.10). Je registrován v ČR pod názvem MabCampath od roku 2001. Indiko-

ván je na chronickou lymfocytární leukémii (CLL) u pacientů, kteří byli léčeni 

alkylačními látkami a u nichž se nepodařilo dosáhnout kompletní nebo částečné 

odpovědi, nebo u kterých bylo dosaženo pouze krátkodobé remise (méně než 6 

měsíců) po léčbě fludarabin-fosfátem (Web MabCampath).  CLL je nejčastěji se 

vyskytující forma leukémie v západních zemích (Byrd, 2004). Funkce CD52 je 

neznámá, ale vyskytuje se na více jak 95% lymfocytů a monocytů periferní krve. 

Alemtuzumab se váže na antigen CD52 a vyvolá rozpad lymfocytů fixací kom-

plementu a na protilátce závislou buněčnou cytotoxicitou (Keating, 2002). Díky 

svému imunosupresivnímu účinku byl Alemtuzumab nejprve zkoušen na léčbu 

autoimunitních onemocnění. Později byl prokázán jeho účinek i v léčbě různých 

zhoubných nádorů včetně chronické lymfocytární leukémie. 

 

Obr.10: Vazba alemtuzumabu na antigen (Web Tusdata)  
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Před aplikací léčiva musí být každý pacient premedikován vhodným antihis-

taminikem a analgetikem. Během prvního týdne léčby se podává MabCampath 

ve stupňovaných dávkách: 3mg první den, 10mg druhý den a 30mg třetí, je-li 

každá dávka dobře snášena. Poté je doporučeno dávkování 30mg denně apli-

kováno třikrát týdně ob den maximálně po dobu 12 týdnů. Jakmile pacient splní 

kritéria kompletní odpovědi, je MabCampath vysazen (Web MabCampath). Bylo 

zjištěno, že protilátka poměrně špatně penetruje do lymfatické tkáně, proto lé-

čebný efekt u jedinců s velkými uzlinovými formacemi klesá (Papajík, 2003). 

Při léčbě se dá předpokládat výskyt nežádoucích účinků u více než 80% 

pacientů,  nejčastěji hlášené reakce se objeví do jednoho týdne od začátku apli-

kace. Lymfopenie a pokles CD4 lymfocytů po podání alemtuzumabu u někte-

rých jedinců vede k imunosupresi s výskytem těžších oportunních infekcí. 

 Nežádoucí ú činky alemtuzumabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté 
> 10% 

sepse, pneumonie, trombocytopénie, anémie, bolesti hlavy, 
hypotenze, dyspnoe, zvracení, průjem, kopřivka, rigor, horečka 

Časté       
(1-10%) 

Infekce, pancytopenie, gastrointestinální krvácení, zmatenost, 
vyrážka, závratě, tachykardie, palpitace, bronchospazmus,  

Celkem byly publikovány čtyři studie III. fáze, z toho pouze jedna byla ukon-

čena. Do této studie bylo zařazeno 297 pacientů trpících progredující B-CLL 

dosud neléčených. 149 pacientům byl podán alemtuzumab (AL), 148 pacientům 

standardní léčba (chlorambucil, CHL). 83,2% pacientů léčených AL mělo úplnou 

nebo částečnou remisi, proti 55,4% pacientů s CHL.  Doba přežití bez progrese 

byla u ramene s AL 23,3 měsíců, 14,7 měsíců u CHL. Výskyt nežádoucích účin-

ků byl vyšší u pacientů léčených AL. Z této studie vyplývá, že AL vede u většího 

procenta pacientů k remisi a progrese onemocnění se objevuje po delší době 

než při terapii CHL. Nevýhodou však je vyšší procento nežádoucích účinků 

u AL.   
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Tab.5a: Stru čná charakteristika studií s alemtuzumabem 

studie typ  
studie 

dávkové 
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

charakteristi-
ka pac 

počet 
pac 

rameno I: AL   149 Hillmen, 
2007 rand, rameno II: 

CHL 

7/2001- 
11/2006 ne 

progredující 
B-CLL 148 

 Tab.5b: Výsledky studií alemtuzumabu 

studie rameno počet 
pac 

HR PFS 
(měsíce) 

RR 
(%) 

RR 
(pac) 

CR 
(%) 

CR 
(pac) 

AL 149 23,3 83,2 124 24,2 36 Hillmen, 
2007 CH 148 

0,58 
14,7 55,4 82 2 3 
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5.2 Bevacizumab 

Typ humanizovaná IgG1 

Název léku, firma Avastin, Genentech 

První uvedení na 
trh 

2004  

Cílová struktura VEGF 

metastazující karcinom prsu 
metastazující CRC 
neresekabilní, metastazující nebo rekurentní nemalo-
buněčný plicní karcinom 

Indikace  

pokročilý nebo metastazující karcinom ledvin 

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 proti vas-

kulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru VEGF (vascular endothelial growth 

factor) (Obr.11). Je připravená rekombinantní technologií na buňkách ovárií čín-

ských křečků. Přibližně 93% aminokyselinových sekvencí pochází z lidského 

imunoglobulinu, zbývajících 7% je tvořeno myšími protilátkami (Ferrara, 1997). 

Bevacizumab inhibuje biologické účinky VEGF blokací specifických receptorů. 

V České republice je indikován jako terapie první volby v léčbě metastazujícího 

karcinomu tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s intravenózně podaným 

5-fluorouracilem/kyselinou folinovou nebo 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou/ 

irinotekanem. Další indikací v kombinaci s paklitaxelem je léčba první volby 

u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu, bevacizumab je indikován ta-

ké v kombinaci s platinou k léčbě první linie nemocných s neresekovatelný, me-

tastazujícím nebo rekurentním nemalobuněčným plicním karcinomem. V roce 

2007 byla indikace bevacizumabu rozšířena na první linii léčby pokročilého 

nebo metastazujícího karcinomu ledvin v kombinaci s léčbou INFα. Bevacizu-

mab je registrován pod jménem AVASTIN (Web Avastin). 
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Obr.11: Zjednodušená struktura Bevacizumabu s naváz aným VEGF (Kle-
ner, 2005) 

Bevacizumab by měl být podáván pouze nitrožilní infúzí. První infúze by 

měla trvat 90 minut, pokud je první dobře snášena může být druhá podána bě-

hem 60 minut. Jestliže byla i druhá infúze snášena dobře, je možné další infúze 

aplikovat během 30 minut. Doporučená dávka bevacizumabu při léčbě metasta-

zujícího CRC je 5 mg/kg jedenkrát za 14 dní. Při výskytu nežádoucích účinků 

se nedoporučuje snížení dávek, řešením je pouze přerušení nebo ukončení 

léčby. U terapie metastazujícího karcinomu prsu se bevacizumab podává buď 

v dávce 10 mg/kg jedenkrát za 14 dnů, nebo 15 mg/kg jedenkrát za 3 týdny. 

V indikaci nemalobuněčného plicního karcinomu je bevacizumab kombinován 

s cisplatinou, doporučená dávka je 7,5 a 15 mg/kg jedenkrát za 3 týdny. Cyklus 

se smí opakovat nejvýše šestkrát (Web Avastin). 

Experimentální studie prokázaly synergismus protinádorového účinku beva-

cizumabu a cytostatik. Tento účinek lze vysvětlit snazším průnikem cytostatik 

do nádoru a únikem z morfologicky nesouvislých cév nádoru do nádorové tkáně 

(Tong, 2004). V prvních klinických studiích se testovalo užití bevacizumabu 

v monoterapii, později byl výzkum zaměřen na hledání optimální kombinační te-

rapie bevacizumabu s protinádorovými chemoterapeutiky. 

Terapie bevacizumabem je většinou dobře tolerována. Kombice s chemote-

rapeutiky signifikantně nezvyšuje toxicitu léčby. Z terapie je však důležité vylou-
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čit nemocné, u kterých je vysoká pravděpodobnost výskytu vážných nežádou-

cích účinků. Absolutními kontraindikacemi jsou těhotenství, CNS metastázy a 

reakce přecitlivělosti na pomocnou či léčivou látku. Nejčastějším nežádoucím 

účinkem byla hypertenze. Do značné míry závisí na podané dávce bevacizuma-

bu. Je dobře zvládnutelná antihypertenzivy, pouze výskyt hypertenzní krize je 

důvodem k přerušení léčby. Vznik arteriální hypertenze souvisí s blokádou 

VEGF bevacizumabem. VEGF se totiž také podílí na produkci vasodilatačního 

oxidu dusnatého, následná vasokonstrikce pak může vést ke vzniku hyperten-

ze. Významnými nežádoucími účinky jsou také proteinurie a perforace GIT, kte-

ré mohou vést až k přerušní léčby (Klener, 2008). 

Nežádoucí ú činky bevacizumabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté 
> 10% 

Hypertenze, krvácení, komplikace hojení ran, trombocytope-
nie, neuropatie, průjem, nauzea, dermatitida 

Časté       
(1-10%) 

Proteinurie, perforace GIT, arteriální tromboembolie, sepse, in-
fekce, CMP, proteinurie 

Bevacizumab (BE) je zatím registrován celkem ve čtyřech indikacích. V in-

dikaci metastazující kolorektální karcinom jsou z celkového počtu 20 publikova-

ných studií ukončeny pouze dvě. Obě dvě studie srovnávají kombinační terapii 

běžně používaných chemoterapeutik s nebo bez BE. Giantonio ve své studii po-

rovnával kombinační léčbu s monoterapií BE, pacienti léčení pouze BE vykazo-

vali horší výsledky srovnávacích ukazatelů než standardní kombinační terapie. 

BE není proto v monoterapii indikován.  

Přidání BE do kombinace ke klasické chemoterapeutické léčbě vedlo 

v obou sledovaných studiích k výraznému zlepšení všech sledovaných para-

metrů. Prodloužena byla také doba přežití, která nebývá Mab často ovlivněna. 

V první studii (Hurwitz, 2004) prodloužil BE dobu přežití z 15,6 na 20,3 měsíce; 

ve studii Giantonia, 2007 byla doba přežití zvýšena z 10,8 na 12,9 měsíce.  
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Tab.6a: Stru čná charakteristika studií s Bevacizumabem v indikac i CRC 

studie typ 
studie 

dávkové 
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

charakteristi-
ka pac 

počet 
pac 

rameno I: 
OX, LV, 5-
FU, BE 

310 

rameno II: 
OX, LV, 5-FU 

309 
Gianto-

nio, 2007 
rand, 
kontr 

rameno III: 
BE 

10/2001
-4/2007 

fluoropy-
rimidin, IR 

ECOG 0-2, 
pokročilý ne-
bo metasta-
zující CRC 

310 

rameno I: IR, 
LV, 5-FU, BE 

402 
Hurwitz, 

2004 
rand, 
kontr rameno II: IR, 

LV, 5-FU 

7/2000-
2/2009 Žádná 

metastazující 
CRC, žádný 
CNS nález; 
ECOG 0-1 411 

Tab.6b: Výsledky studií bevacizumabu v indikaci CRC  

studie rameno počet 
pac 

PFS 
(měsíce) 

RR 
(%) 

CR 
(%) 

PC 
(%) 

OS  
(měsíce) 

BE, LV, OX, 
5-FU 

310 7,3 22,7 1,7 21,7 12,9 

LV, OX, 5-FU 309 4,7 8,6 0,7 7,9 10,8 

Gionto-
nio, 

2007 
BE 310 2,7 3,3 0,0 3,3 10,2 
BE, IR, LV, 5-
FU 

402 10,6 44,8 3,7 41,0 20,3 Hurwitz, 
2004 

IR, LV, 5-FU 411 6,2 34,8 2,2 32,6 15,6 

V indikaci metastazující prsní karcinom (MBC) probíhá celkem 21 studií, 

ukončené jsou zatím pouze dvě. Obě studie testují podání BE v dvojkombinaci. 

Nejprve byl BE kombinován s kapecitabinem (CA) u pacientek, které již byly lé-

čeny cytotoxickou léčbou. Přestože BE zvýšil procento odpovědí na léčbu 

z 9,1% na 19,8%, ostatní sledované parametry (doba přežití bez progrese a cel-

ková doba přežití) nebyly ovlivněny. 

V následující studii byl BE přidán k léčbě paklitaxelem (PK). 722 neléče-

ných pacientek bylo rozděleno do dvou ramen. BE výrazně zvýšil dobu přežití 

bez progrese z 5,9 na 11,8 měsíců, zvýšené bylo také procento odpovědí na 

léčbu z 21,2% na 36,9%. Přidání BE k léčbě PK nezvýšilo celkovou dobu přežití 

pacientek. 
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Tab.7a: Stru čná charakteristika studií s bevacizumabem v indikac i MBC 

studie typ 
studie 

dávkové schéma od-do předchozí 
léčba 

charakte-
ristika pac 

počet 
pac 

rameno I: CA, BE 232 Miller, 
2005 

rand, 
kontr rameno II: CA  

11/2000
- 3/2002 

anthracy-
klin, taxan 

progre-
sivní 
MBC,  230 

rameno I: PK, BE  347 Miller, 
2007 rand 

rameno II: PK 

12/2001
-5/2004 

ne cytoto-
xická 

MBC bez 
možnosti 
resekce 346 

Tab.7b: Výsledky studií bevacizumabu v indikaci MBC  

studie rameno počet 
pac 

PFS     
(měsíce) 

HR RR (%) OS    
(měsíce) 

HR 

CA, BE 232 4,9 19,8 15,1 Miller, 
2005 CA 230 4,2 

0,98 
9,1 14,5 

- 

PK, BE 368 11,8 36,9 26,7 Miller, 
2007 PK 354 5,9 

0,60 
21,2 25,2 

0,88 

V indikaci metastazující nebo rekurentní nemalobuněčný plicní karcinom je 

BE testován v 7 studiích III. fáze. Výsledky byly publikovány jen u jedné z nich. 

Studie publikované Sandlerem v roce 2007 se zúčastnilo 878 pacientů. Všichni 

byli léčeni běžnými dávkami karboplatiny (CB) a paklitaxelu (PK), 434 pacien-

tům byl k léčbě přidán BE. BE zvýšil jak dobu přežití bez progrese ze 4,5 na 

6,2 měsíců, tak celkovou dobu přežití z 10,3 na 12,3 měsíce. V rameni s BE byl 

vyšší výskyt úmrtí způsobených léčbou, než v rameni bez BE (15 vs 5). I přesto 

byl BE na základě této studie indikován pro léčbu metastazujícího a rekurentní-

ho nemalobuněčného karcinomu. 

Tab.9a: Stru čná charakteristika studií s bevacizumabem v indikac i karci-
nom plic 

studie typ 
studie 

dávkové 
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

charakteristi-
ka pac 

počet 
pac 

rameno I:PK, 
CB, BE 

434 
Sandler, 

2007 
rand 

rameno II:PK, 
CB 

7/2001- 
4/2004 

ano 

nemalobu-
něčný       

karcinom plic  
(IIIB, IV) 444 
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Tab.9b: Výsledky studií bevacizumabu v indikaci kar cinom plic 

studie rameno počet pac PFS 
 (měsíce) 

OS  
(měsíce) 

HR RR (%) 

PK, CB, BE 434 6,2 12,3 35,0 Sandler, 
2007 PK, CB 444 4,5 10,3 

0,79 
15,0 

BE je nově indikován v terapii první volby pokročilého renálního karcinomu. 

Ve studii porovnávající léčbu interferonem  alfa (INFα) v monoterapii a v kombi-

naci s BE u neléčených pacientů BE prodloužil dobu přežití bez progrese z 5,2 

na 8,5 měsíců. V kombinačním rameni byl ale také vyšší výskyt nežádoucích 

účinků léčby, zejméma hypertenze (9% vs. 0%) a proteinurie (13% vs. 0%). 

Tab.8a: Stru čná charakteristika studií s bevacizumabem v indikac i renální 
karcinom 

studie 
typ 

studie dávkové schéma od-do 
předchozí 

léčba 
charakteristika 

pac počet pac

rameno I: INF, BE Rini, 
2008 

rand, 
kontr 

rameno II: INF 

10/2003
- 7/2005 

ne 
metastazující 
renální karci-

nom 
732 

Tab.8b: Výsledky studií bevacizumabu v indikaci ren ální karcinom 

studie rameno počet pac PFS (měsíce) HR RR (%) 

INFα, BE 366 8,5 25,5 Rini, 
2008 INFα 366 5,2 

0,71 
13,1 

Vzhledem k cílovému antigenu (VEGF) má BE širší potenciál v léčbě malig-

nit. Probíhají proto studie i v dalších zatím neregistrovaných indikacích. V indi-

kaci karcinom pankreatu nenaplnil BE očekávání. Kindler v roce 2007 publiko-

val studii, kde byl BE přidán k léčbě gemcitabinem (GE). BE v této studii nejen 

že nezvýšil účinek léčby, ale navíc byla léčba BE spojena s vyšším výskytem 

nežádoucích účinků. 



 

 41 

Tab.10a: Stru čná charakteristika studií s bevacizumabem v indikac i karci-
nom pankreatu 

studie 
typ 

studie 
dávkové 
schéma od-do 

předchozí 
léčba 

charakteristi-
ka pac 

počet 
pac 

rameno I: GE, 
BE 

302 Kindler, 
2007 

rand, 
kontr 

rameno II:GE 

6/2004-
4/2006 

ne 

nádor pan-
kreatu, okolní 
orgány nega-

tivní 300 

Tab.10b: Výsledky studií bevacizumabu v indikaci ka rcinom pankreatu 

studie rameno počet pac PFS  
(měsíce) 

RR (%) CR (%) PR (%) OS       
(měsíce) 

GE, BE 302 4,8 13,1 1,9 11,2 5,7 Kindler, 
2007 GE 300 4,3 11,3 3,0 8,3 6,0 
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5.3 Cetuximab 

Typ chimerická IgG1 

Název léku, firma Erbitux, ImClone Systems 

2004- metastuzující CRC  Uvedení na trh 

2007- pokročilý spinocelulární karcinom hlavy a krku 

Cílová struktura EGFR 

metastazující CRC Indikace 

pokročilý spinocelulární karcinom hlavy a krku 

Cetuximab je chimerická monoklonální protilátka IgG1 proti receptoru epi-

dermálního růstového faktoru EGFR (epidermal growth factor receptor) 

(Obr.12). Skládá se z oblasti Fv (vazba na antigen) myšího původu a konstant-

ních domén molekuly humánního původu. Cetuximab se váže na extracelulární 

část EGRF s vyšší afinitou než dva hlavní přirozené aktivující růstové faktory 

epidermální růstový faktor (EGF) a transformující růstový faktor alfa (TGF-α), a 

působí tak jako kompetitivní inhibitor jejich fyziologického účinku. Vazba cetuxi-

mabu na EGFR blokuje ligandami indukovanou signalizaci EGFR a vede k inhi-

bici proliferace, angiogeneze a dediferenciace, stimulaci apoptózy a prevenci 

tvorby metastáz. Vysoká exprese EGFR koreluje se stadiem onemocnění, 

s rostoucím objemem nádoru, kratším přežíváním a pravděpodobností recidivy. 

K dalším účinkům cetuximabu patří inhibice produkce angiogenních faktorů, 

zprostředkování ADCC a synergické působení s chemoterapií a radioterapií 

(Melichar, 2007).  
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Obr.12: Mechanismus ú činku cetuximabu (Petruželka, 2005) 

Cetuximab je v ČR registrován ve dvou indikacích: v kombinaci s irinoteka-

nem k léčbě pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, který expri-

muje EGFR, po selhání cytotoxické léčby zahrnující irinotekan. A v druhé indi-

kaci s radiační terapií k léčbě pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním 

karcinomem hlavy a krku (SCCHK). Registrován je podnázvem Erbitux (Web 

Erbitux). 

EGFR hraje roli v progresi různých nádorových onemocnění. Uskutečnilo 

se již několik klinický studií u nemocných s těmito nádory. Studie byly provede-

né na nemocných s nádory, které nedostatečně reagovaly na chemoterapeutic-

kou léčbu. Zveřejněny byly například nadějné výsledky u karcinomu pankreatu 

a nemalobuněčného karcinomu plic. V kombinaci s irinotekanem, 5-fluorouraci-

lem a leukovorinem byly zaznamenány  povzbudivé výsledky u terapie pokroči-

lého karcinomu žaludku. Testování v těchto indikacích stále pokračuje. U meta-

stazujícího karcinomu ledviny nenaplnily zatím výsledky očekávání (Melichar, 

2007). 
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Tab.11: Exprese EGFR u r ůzných maligních nádor ů (Mechl, 2006) 

 

Před první i každou další infúzí je doporučeno pacienty premedikovat podá-

ním antihistaminika. U všech indikací se cetuximab aplikován jednou týdně. 

První dávka 400 mg/m² je nárazová. Podává se intravenózně během 120 minut. 

Všechny následující dávky, 250 mg/m², se aplikují během 60 minut. Rychlost 

infúze nesmí překročit 5 ml/min. U kombinované léčby CRC cetuximabu s irino-

tekanem je irinotekan podáván v běžném dávkování jako u monoterapie. Infúze 

irinotekanu nesmí být aplikovná dříve než jednu hodinu po ukončení infúze 

cetuximabu. Léčbu cetuximabem je doporučeno provádět jen do progrese zá-

kladního onemocnění. U spinocelulárního karcinomu hlavy a krku se používá 

cetuximab souběžně s radiační terapií (Web Erbitux). 

 V týdenním podání je cetuximab dobře snášen. Mezi nejčastější nežádoucí 

účinky monoterapie i kombinační léčby patří kožní reakce ve formě akneformní 

vyrážky, nauzea a infúzní reakce. Při léčbě cetuximabem nebyly zatím zazna-

menány žádné lékové interakce (Petruželka, 2005).  

Nežádoucí ú činky cetuximabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté 
> 10% 

dušnost, kožní reakce (akneformní vyrážka, pruritus, suchá 
kůže), horečka, třesavka, zvýšení jaterních enzymů, nauzea 

Časté       
(1-10%) 

infúzní reakce, konjunktivitida,  
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Cetuximab (CE) je registrován ve dvou indikacích. V indikaci metastazující 

CRC je publikováno 17 studií, z nichž pouze 1 je ukončena. V indikaci SCCHK 

probíhá 6 studií, 3 studie jsou již ukončeny. 

Ve studii publikované Jonkerem v indikaci metastazující CRC bylo léčeno 

572 pacietů, u kterých selhala dosavadní terapie. Všem pacientům byla podá-

vána nejlepší možná podpůrná léčba (NPL je definována jako taková opatření, 

která vedou k maximálnímu zmírnění symptomů nemoci a nejvíce zvyšují kvali-

tu života), 287 pacientům byl navíc k léčbě přidán CE. CE delší dobu uchoval 

stávající kvalitu života pacientů a prodloužil dobu dožití ze 4,6 na 6,1 měsíců. 

Tab.12a: Stru čná charakteristika studií s cetuximabem v indikaci CRC 

studie typ 
studie 

dávkové      
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

Charakte-
ristika pac 

počet 
pac 

rameno I: NPL 285 Jonker, 
2007 

rand, 
kontr rameno II: NPL, 

CE 

12/2003
- 8/2005 

fluoropy-
rimidin, 
IR,OX 

CRC ex-
primující 
EGFR 287 

Tab.12b: Výsledky studií cetuximabu v indikaci CRC 

studie rameno počet pac PR (%) OS (měsíce) HR (OS) 

NPL 285 0,0 4,6 Jonker, 
2007 NPL, CE 287 8,0 6,1 

0,77 

V indikaci spinocelulární karcinom hlavy a krku (SCCHK) jsou ukončeny tři 

studie. Burtness testoval kombinaci cisplatiny (CIS) a CE u 114 pacientů, u kte-

rých selhala dosavadní léčba a byla u nich kontraindikována radioterapie. CE 

prodloužil dobu přežití bez progrese z 2,7 na 4,2 měsíce i celkovou dobu dožití 

z 8,0 na 9,2 měsíce; zvýšené bylo i procento pacientů, kteří odpovídali na léč-

bu. 

Do studie publikované Bonnerem v rove 2006 bylo zařazeno 424 neléče-

ných pacientů s pokročilým metastazujícím SCCHK. Všichni pacienti byli léčeni 

radioterapií, 211 pacientů navíc dostávalo běžné dávky CE. CE výrazně zvýšil 

dobu přežití bez progrese z 12,4 na 17,1 měsíců a celkovou dobu přežití z 29,3 

na 49,0 měsíců bez výrazného zvýšení nežádoucích účinků. 
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Vermorken publikoval výsledky zatím poslední studie III. fáze v roce 2008. 

Do studie bylo zařazeno 442 neléčených pacientů, kteří byli randomizováni do 

dvou ramen. Všichni pacienti byli léčeni běžnými dávkami platiny (buď cisplati-

ny, nebo karboplatiny) v kombinaci s 5-florouracilem (5-FU); 222 pacientům byl 

k léčbě navíc přidán CE. CE zvýšil všechny sledované parametry: dobu přežití 

bez progrese z 3,3 na 5,6 měsíců, odpověď na léčbu z 20% na 36% a celkovou 

dobu dožití z 7,4 na 10,1 měsíců.  

Tab.13a: Stru čná charakteristika studií s cetuximabem v indikaci SCCHK 

studie typ 
studie 

dávkové 
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

charakteristika 
pac 

počet 
pac 

rameno I: 
CE, CIS  

57 
Burtness, 

2005 
rand 

rameno II: 
CIS 

6/1999- 
6/2001 

povolena 

neoperabilní 
SCCHK bez 
možnosti ra-
dioterapie 57 

rameno I: 
radioterapie  

213 
Bonner, 

2006 
rand, 
kontr rameno II: 

radioterapie, 
CE 

4/1999- 
3/2002 ne 

pokročilý 
SCCHK, bez 
vzdálených 
metastází 211 

rameno I: 
CE, PT, 5-
FU 

222 Vermor-
ken, 2008 

rand, 
kontr 

rameno II: 
PT, 5-FU 

12/2004
-7/2007 ne SCCHK 

220 

 

Tab.13b: Výsledky cetuximabu v indikaci spinocelulá rní karcinom hlavy a 
krku 

studie rameno počet pac PFS   
(měsíce) 

RR (%) OS  
(měsíce) 

CE, CIS 57 4,2 26,0 9,2 Burtness, 
2005 CIS 57 2,7 10,0 8,0 

radioterapie 213 12,4 - 29,3 Bonner, 
2006 radioterapie, CE 211 17,1 - 49,0 

CE, PT, 5-FU 222 5,6 36,0 10,1 Vermorken, 
2008 PT, 5-FU 220 3,3 20,0 7,4 
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5.4 Ibritumomab tiuxetan 

Typ myší IgG1 konjugovaná pomocí chelátu MX-DTPA 
s ytriem-90 

Název léku, firma Zevalin, Bayer Scheringen Pharma 

Uvedení na trh 2002 

Cílová struktura CD20 

Indikace CD20 pozitivní folikulární B-NHL v relapsu po terapii 
rituximabem nebo v refrakterní fázi 

Ibritumomab tiuxetan je rekombinantní myší IgG1 monoklonální protilátka 

proti transmembránovému antigenu CD20 (Obr.13), který se nachází na 

normálních i maligních B lymfocytech. CD20 je exprimován u více než 95% 

non-Hodgkinských lymfomů (NHL). Ibrituximab je značený radioaktivním 

Ytriem-90 (90Y), který je čistý beta zářič s průměrnou délkou dráhy přibližně 

5mm a poločasem rozpadu 64 hodin, jeho působením dochází k usmrcení cílo-

vých i okolních buněk. Registrován je pod jménem ZEVALIN v indikaci CD20 

pozitivní folikulární B NHL v relapsu po terapii rituximabem nebo v refrakterní 

fázi u dospělých pacientů (Web Zevalin). 

 

   Obr.13: Struktura ibritumomabu (Web Alasbimnjurn al) 
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Ibritumomab by měl být používán teprve po předléčení rituximabem. Léčba 

by měla začít infúzí rituximabu v dávce 250 mg/m², za týden až 9 dní by měla 

následovat další dávka rituximabu 250 mg/m² a krátce poté by měl být podán 

ibritumomab. Radioaktivní dávka, které je pacient vystaven záleží na počtu 

trombocytů, pohybuje se od 11 do 15 MBq na kilogram hmotnosti, maximální 

dávka je však 1200 MBq (Web Zevalin). 

Terapeutická dávka záření produkovaného ibritumomabem může vyvolat 

vznik sekundárních malignit, proto je nutné před začátkem léčby vyhodnotit po-

měr rizik a prospěchu léčby. U většiny léčených pacientů se vyskytnou nežá-

doucí účinky, přehled nejčastějších nežádoucích účinků je v tabulce (Web 

Zevalin). 

Nežádoucí ú činky ibritumomabu tiuxetanu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté 
> 10% 

Horečka, astenie, nauzea, trombocytopenie, leukocytopenie  

Časté       
(1-10%) 

Sepse, infekce, alergiská reakce, anorexie, zvracení, průjem, 
vyrážka, bolest hlavy, závratě 

Celkem bylo na 90Y-ibritumomab tiuxetan (IB) publikováno 7 studií III. fáze, 

z nichž dvě studie byly ukončeny. V první ukončené studii (Witzig, 2002) byl IB 

porovnáván s rituximabem (RI) v léčbě NHL, který neodpovídá na standardní 

léčbu. 70 pacientů bylo léčeno běžnými dávkami RI, 73 pacientům předléče-

ných RI (250 mg/m²) byl podán IB v dávce 0,4 mCi/kg. 80% pacientů léčených 

IB mělo úplnou nebo částečnou remisi v porovnání s 56% v druhém rameni. 

Průměrná doba přežití bez progrese byla také delší u prvního ramene: 14,2 mě-

síce vs. 12,1 u RI. IB byl dobře tolerován a vyvolal statisticky a klinicky význam-

nější odpověď na léčbu než RI, ovlivnění PFS nebylo velmi výrazné. 

Do druhé studie (Morschhauser, 2008) byli zařazeni pacienti v remisi pokro-

čilého NHL. Do ramene s IB bylo zařazeno 206 pacientů, v placebo skupině by-

lo 208 pacientů. IB jednoznačně prodloužil průměrnou dobu přežití bez progre-
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se bez ohledu na to, zda byl pacient v úplné či částečné remisi, průměrná PFS 

v IB rameni byla 36,5 měsíců oproti 13,3 ve srovnávacím rameni. 77% pacientů, 

kteří před léčbou vykazovali částečnou remisi, přešlo do remise úplné. Na zák-

ladě této studie bylo doporučeno podávání IB v první linii úvodní léčby pokroči-

lého NHL. 

Tab.14a: Charakteristika publikovaných studiích o 90Y-ibritumomabu ti-
uxetanu 

studie typ     
studie 

dávkové 
schéma 

od-do charakteristika 
pac 

počet pac 

rameno I: IB   73 
Witzig, 2002 rand, 

kontr rameno II: RI 

nejsou 
podrobné 

info 

pacienti s relap-
sujícím CD20 

positivním NHL 70 

rameno I: IB  206 
Morschhauser, 

2008 

Nejsou 
podrobné 

info 
rameno II: 
placebo 

nejsou 
podrobné 

info 

pacienti v remisi 
po léčbě NHL 

exprimující 
CD20+ 

208 

Tab.14b: Výsledky studií 90Y-ibritumomabu tiuxetanu 

studie rameno počet pac PFS        
(měsíce) 

CR (%) RR (%) 

IB 73 14,2 30,0 80,0 Witzig, 2002 
RI 70 12,1 16,0 56,0 
IB 206 36,5 - 87,0 Morschhauser, 

2008 placebo 208 13,3 - - 
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5.5 Panitumumab 

Typ humánní IgG2 

Název léku, firma Vectibix, Amgen 

Uvedení na trh 2007 

Cílová struktura EGFR 

Indikace 
metastazující CRC exprimující EGFR, bez mutace 

onkogenu K-ras 

Panitumumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG2, s vysokou afi-

nitou a specificitou se váže na EGFR (Obr.14), čímž blokuje klíčovou signální 

cestu nádorových buněk. Vazba panitumumabu na EGFR vede k indukci apop-

tózy, inhibici buněčného růstu, a snížení produkce interleukinu-8 a vaskulárního 

endoteliálního růstového faktoru. (Neuwirtová, 2008) Panitumumab je indikován 

k monoterapii léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem expři-

mujícím EGFR, vykazující expresi nemutovaného onkogenu KRAS (Kirsten rat 

sarkoma viral oncogene homolog), u kterých selhala léčba chemoterapeutický-

mi režimy zahrnujícími fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan. Panitumumab 

je registrován pod jménem Vectibix (Web Vectibix).  

 

 Obr.14: Mechanismus ú činku panitumumabu (Saltz, 2006) 
 



 

 51 

Gen K-ras (Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog) patří do rodiny 

ras protoonkogenů. Kóduje transdukční G-protein, ten hraje významnou roli při 

přenosu signálu z EGF přes jeho EGFR na intracelulární protein. V normálních 

buňkách se K-ras aktivuje vazbou na GTP a předává signál fosforylací, při 

čemž dochází k hydrolýze GTP na GDP a anorganický fosfát a tím se K-ras 

dostává zpět do inaktivního stavu. U mnoha tumorů je K-ras mutovaný a zůstá-

vá v aktivní formě, což vede k pokračující stimulaci růstu tedy k proliferaci bu-

něk. Z nemocných s CRC má 65 % nádor s nemutovaným genem KRAS a 35% 

má mutovanou verzi. U anti-EGFR protilátek cetuximabu a panitumumabu je 

prvním předpokladem úspěšné léčby přítomnost wild-type K-ras protoonkoge-

nu. Na základě těchto poznatků bylo nařízeno Světovou onkologickou společ-

ností před zahájením terapie provést molekulárně genetickou analýzu genu 

K-ras (Van Cutsem, 2008).  

Doporučená dávka panitumumabu je 6 mg/kg podaná jedenkrát za 14 dní. 

Panitumumab se podává ve formě intravenózní infúze po dobu přibližně 60 mi-

nut, pokud dávka přesáhne 1000mg, měla by infúze trvat asi 90 minut (Web 

Vectibix).  

  Nejčastějším nežádoucím účinkem po léčbě panitumumabem je kožní a 

slizniční toxicita, vyskytuje se až u 90% pacientů (mechanismus vzniku byl vys-

větlen v kapitole nežádoucí účinky). Bývá většinou mírná až střední. Pokud se 

objeví kožní reakce vyšší toxicity je doporučováno přerušení léčby až do ústupu 

reakce a poté podávání polovičních dávek. Jestliže nedojde k opětovnému 

zhoršení stavu je možné dávky postupně zvyšovat. Pacienti s vyrážkou nebo to-

xickou dermatitidou by se měli chránit před sluncem, protože sluneční záření 

může jakoukoli kožní reakci exacerbovat. V klinických testech se také vyskytly 

infekční komplikace kožní toxicity ve formě sepse a lokálních abscesů (Web 

Vectibix).   
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Nežádoucí ú činky panitumomabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté > 
10% 

Kožní reakce (vyrážka, suchá kůže, pruritus), průjem, únava 

Časté (1-10%) Infúzní reakce, hypokalcemie, hypomagnezemie, dušnost, 
bolest hlavy, konjunktivitida, onychomykóza 

Na panitumumab (PA) bylo v indikaci metastazující CRC exprimující EGFR 

publikováno 11 studií III. fáze, z nichž pouze dvě byly do této doby ukončeny. 

Jedna (studie PACCE) byla  pozastavena.  

Ve studii PACCE byla testovaná kombinace PA s bevacizumabem (BE) a 

oxaliplatinou nebo irinotekanem v první linii léčby metastazujícího CRC. Studie 

se zúčastnilo 1053 pacientů, z důvodu výskytu progrese, nebo úmrtí u 257 pa-

cientů, bylo podávání PA zastaveno. Studie PACCE pokračuje dál bez ramene 

PA, výsledky zatím nebyly zveřejněny. Na základě toho zjištění není užívání PA 

v kombinační terapii FDA doporučováno. 

Multicentrická randomizovaná studie publikovaná Van Cutsemem v roce 

2007 zahrnovala 463 pacientů s EGFR exprimujícím metastazujícím CRC, 

u kterých došlo k progresi onemocnění po předchozí chemoterapii. Pacienti byli 

randomizováni do dvou ramen: 232 pacientů dostávalo nejlepší podpůrnou léč-

bu (NPL) bez použití protinádorové terapie  a 231 pacientům byl k této léčbě 

přidán PA v dávce 6 mg/kg jedenkrát za 14 dnů. V rameni s PA byla průměrná 

doba přežití bez progrese 13,8 měsíců, v NPL rameni jen 8,5 měsíců. Po 

12 měsících od začátku léčby vykazovalo odpověď na léčbu 10% pacientů v PA 

rameni a 0% pacientů v rameni NPL. Bylo prokázáno 46% snížení progrese ná-

doru při léčbě PA v poměru k pacientům, kterým byla podána pouze NLP. Při 

porovnání celkového přežití nebyl mezi oběma rameny zaznamenán statisticky 

významný rozdíl.  

Na tuto studii navázala další publikovaná stejným autorem v roce 2008. 

Přeživším pacientům z ramene NPL (176 pacientů) byl podán PA. Úplné nebo 

částečné odpovědi bylo dosaženo u 11,6% pacientů, 33% pacientů vykazovalo 

stabilizovaný stav nemoci. Tyto studie prokázaly účinnost a bezpečnost aplika-
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ce PA v monoterapii metastazujícího CRC, který progredoval po standardní 

chemoterapeutické léčbě. 

Tab.15a: Stru čná charakteristika studií s panitumumabem 

studie 
typ 

studie 
dávkové 
schéma od-do 

předchozí 
terapie 

charakteristi-
ka pac 

počet 
pac 

Studie 
PACCE rand nedefino-

váno 

6/2005- 
PA za-
staveno  

ne 
metastazující 
CRC; ECOG  

0-1 
1053 

rameno I: 
PA   

231 
Van Cut-

sem, 2007 
rand 

rameno II: 
NPL 

1/2004-
1/2009 

fluoropy-
rimidin, IR 

a OX 

metastazující 
CRC; ECOG  

0-2 232 

Van Cut-
sem, 2008 

jedno-
ra-

menná PA 

nespeci-
fikováno 

fluoropy-
rimidin, IR 

a OX 

relapsující 
metastazující 

CRC 
176 

Tab.15b: Výsledky studií s panitumumabem 

studie rameno počet 
pac 

PFS      
(měsíce) 

HR RR (12m) 
(%) 

SD (%) 

NPL; PA 231 13,8 10,0 - Van Cutsem, 
2007 NPL 232 8,5 

0,54 
0,0 - 

Van Cutsem, 
2008 PA 

176 9,4 - 11,6 33,0 
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5.6 Rituximab 

Typ chimerická IgG1 

Název léku, firma MabThera, Genetech 

Uvedení na trh 1997 

Cílová struktura CD20 

nehodgkinský lymfom Indikace 

revmatoidní artritida 

Rituximab je chimerická monoklonální protilátka proti CD20. Je složena 

z variabilních částí myších antihumánních protilátek CD20 B-buněčného hybri-

domu a lidské IgG1 konstantní oblasti. Atraktivitu tohoto antigenu podporuje po-

měrně vysoká hustota výskytu jeho molekul na jedné buňce, absence uvolňová-

ní antigenu do cirkulace a nemožnost větší internalizace do nitra buňky po 

vazbě protilátky. Všechny tyto faktory umožňují kvalitnější interakci s komple-

mentem a efektorovými buňkami (McLaughlin, 2001). Lýza B-buněk je způsobe-

na komplement-dependentní cytotoxicitou (CDCC) iniciovanou protilátkami 

nebo signálem zprostředkovanou apoptózou (Glennie et al, 2007). CD20 mole-

kula se nalézá jen na zralých buňkách B-lymfoidní povahy (nádorových i fyziolo-

gických), na kmenových krvetvorných buňkách nebyla zjištěna.  

Rituximab byl první oficiálně schválenou Mab pro léčbu onkologických one-

mocnění. Indikován je v terapii CD20+ B-buněčný NHL v monoterapii i kombi-

naci s chemoterapeutiky, v těchto indikacích je registrován v téměř 100 státech, 

počet léčených pacientů se blíží milionu (Leget, 1998). Další indikací je léčba 

revmatoidní artritidy. Rituximab je registrován pod obchodní názvem MabThera 

(Web MabThera).  
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Obr.15: Struktura rituximabu (Trn ěný, 2005)  

Před každou infúzí rituximabu by měla být podána premedikace antipyretiky 

a antihistaminiky, popřípadě lze použít k premedikaci i glukokortikoidy. Pacienti 

by měli být monitorováni z důvodu možnosti vzniku infúzní reakce. Doporučená 

dávka rituximabu v monoterapii je 375 mg/m² povrchu těla jedenkrát za 7 dní po 

dobu 4 týdnů. V kombinační terapii s chemoterapeutiky je doporučeno podávat 

rituximab v 8 cyklech jedenkrát za 3 týdny v dávce 375 mg/m². doporučená 

rychlost první infúze je 50 mg/hod, po prvních 30 minutách může být rychlost 

zvýšena o dalších 50 mg/hod, a takto může být zvyšována až do maximální 

rychlosti 400 mg/hod. Další infúze začínají na dvojnásobné rychlosti, tedy 

100 mg/hod a rychlost se vždy zvyšuje o 100 mg/hod do maximální rychlosti. 

Redukce dávek rituximabu není doporučována (Web MabThera).     

V onkologické praxi byly získány zkušenosti s nežádoucími účinky. Vzhle-

dem k počtu pacientů mohly být dokumentovány i vzácné vedlejší účinky a 

rizikové faktory léčby. Většina nežádoucích účinků je spojena s aplikací intrave-

nózní infúze. A to zejména nauzea, zvracení, bolesti hlavy, teplota a hyper-

tenze. Nejčastěji se objevují po první dávce, jejich výskyt se snižuje s dobou 
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použití. Řešením je zpomalení, nebo zastavení infúze. Mezi vzácně se vysky-

tující nežádoucí účinky patří reakce z lýzy tumoru, fatální infúzní reakce a 

závažné kožní projevy. Po opakované léčbě rituximabem nebyly zaznamenány 

žádné neobvyklé reakce na léčbu ani oportunní infekce (McLanghlim, 1999). 

Nežádoucí ú činky rituximabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté 
> 10% 

horečka, zimnice, astenie, bolest halvy, nevolnost, leukopenie, 
neutropenie, angioedém, pruritus, vyrážka 

Časté       
(1-10%) 

hypertenze, zvracení, průjem, trombocytopenie, hyperglyké-
mie, edémy, bronchospazmus, bolesti kloubů a svalů 

Rituximab (RI) je v indikaci terapie non-hodgkinského lymfomu zkoušen 

v 54 studiích. U 8 z nich již byly publikovány výsledky. První publikovaná studie 

Hochstrem v roce 2004 testovala podání RI pacientům po přeléčení v remisi 

kombinační léčbou CVP (cyklofosfamid, vinkristin, prednison). 154 pacientů 

dostávalo terapii RI, 149 pacientů bylo monitorováno. 30 měsíců od začátku 

léčby (PFS- 30 měs) 74% pacientů z ramene RI vs. 58% z ramene bez RI nevy-

kazovalo progresi onemocnění. RI prodloužil dobu přežití bez progrese, to však 

nemusí vést k prodloužení celkové doby přežití. 

 V další studii (Forstpointner, 2004) byla 62 pacientům s relapsujícím NHL 

podána kombinační terapie složená z fludarabinu (FD), cyklofosfamidu (CP) a 

mitoxantronu (MX). 66 pacientům byl k léčbě přidán RI. RI význě zvýšil dobu 

přežití bez progrese z 10,0 na 16,0 měsíce i procento odpovědi na léčbu (79% 

vs. 58%). Mezi rameny nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ve výskytu nežá-

doucích účinků. 

Pět studií testovalo podávání RI s kombinační terapií cyklofosfamid, doxo-

rubicin, vinkristin, prednison (CDVP) u různých skupin pacientů. Kaplan (2005) 

podával CDVP, RI terapii pacientům s HIV přidruženým NHL. Podání RI bylo 

spojeno s lepší odpovědí nádorové tkáně na léčbu, na druhé straně RI výrazně 

zvýšil riziko smrti způsobené infekčními komplikacemi.  
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V další studii (Van Oers, 2006) bylo 465 pacientů randomizováno do dvou 

ramen, rameno I CDVP s RI, rameno II CDVP. Všichni pacienti v remisi po této 

léčbě byli znovu ramdomizováni. Rameno III dostávalo udržovací terapii RI 

každé 3 týdny, rameno IV bylo jen monitorováno. RI v druhé randomizaci zvýšil 

dobu přežití bez progrese u pacientů jak z ramene I, tak z ramene II z 14,9 na 

51,5 měsíce oproti monitovaným pacientům.    

Habrmann (2006) podával kombinační terapii CDVP s, nebo bez RI neléče-

ným pacientům starším 60-ti let. Procento pacientů, kteří po 24 měsích od za-

čátku léčby nevykazovali progresi onemocnění (PFS- 24 měs) nebylo tak výraz-

ně RI zlepšeno (79,0% vs. 74,0%), jako po 36 měsících (PFS- 36 měs) (52,0% 

vs. 39,0%). RI výrazně prodložil dobu přežití bez progrese u pacientů starších 

60-ti let. RI zvýšil PFS- 36 měs i ve skupině 18-60 let z 59,% na 79% (Pfreund-

schuh, 2008).  

Ve studii Pfreundschuha (2008a) bylo 1222 neléčených pacientů (61-80 let) 

randomizováno do 4 ramen. Rameno I dostávalo kombinační terapii CDVP s RI 

v 6 cyklech, rameno II CDVP, také v 6 cyklech, rameno III CDVP s RI v 8 cyk-

lech a rameno IV CDVP v 8 cyklech. RI výrazně zvýšil PFS- 36 měs jak u 6 cyk-

lů (73,4% vs. 56,9%) tak 8 cyklů léčby (68,8% vs. 56,9%). Prodloužení terapie 

z 6 na 8 cyklů však neznamenalo zvýšení prospěchu léčby, u ramen bez RI ne-

došlo k ovlivnění výsledných hodnot, u ramen s RI 8 cyklová terapie vykázala 

dokonce zhoršení. V této studii se jako nejlepší terapie ukazála terapie CDVP 

s RI v 6 cyklech. 

V poslední studii (Vellenga, 2008) byl RI přidán ke kombinační terapii eto-

posidem, ifosfamidem a methotrexátem (EIM). V rameno s RI vykazovalo výraz-

né zlepšení odpovědi na léčbu (75% vs 54%), tak doby přežití bez progrese, 

kdy 52% pacientů ramene s RI nevykazovalo po 24 měsících od začátku léčby 

progresi vs. 31% v rameni bez RI. Celkové přežití nebylo RI tak výraně ovlivně-

no.  
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Tab.16a: Stru čná charakteristika studií s rituximabem 

studie 
typ  

studie 
dávkové schéma od-do 

předchozí 
léčba 

charakteristika 
pac 

počet 
pac 

rameno I: RI 
154 

Hochster, 
2004 

rand, 
kontr rameno II: pozoro-

vání 

3/1998- ano 

stádium III-IV 
NHL, pacienti 

v remisi po 
předchozí léčbě 149 

rameno I: FD, CP, 
MX, RI 

66 
Forstpoint-
ner, 2004 

rand, 
kontr rameno II: FD, CP, 

MX 

11/1998
- 6/2001 

ano relapsující NHL 
62 

rameno I: CDVP,RI 100 Kaplan, 
2005 

rand, 
multi-
centr rameno II: CDVP 

12/1998
- 5/2002 

ne 
HIV podmíněný  

NHL 50 

rameno I: CDVP 
231 

Van Oers, 
2006 

rand,  

rameno II: CDVP, RI 

11/1998
- 4/2004 

ano 

relapsující, nebo 
neodpovídající 
na předchozí 

léčbu 234 

rameno I: CDVP;  
314 

Habrmann, 
2006 

rand, 
kontr 

rameno II: CDVP,RI 

2/1998- 
7/2001 

ne 
pacienti starší 

60 let 
318 

rameno I: CDVP,RI 413 Pfreund-
schuh, 2008 

rand, 
kontr 

rameno II: CDVP 

5/2000- 
10/2003 

ne 
pacienti 18–60 

let 411 

rameno I: CDVP 6 
cyklů  

307 

rameno II: CDVP 8 
cyklů 

305 

rameno III: CDVP,RI 
6 cyklů 

306 

Pfreund-
schuh, 
2008a 

rand, 
kontr 

rameno IV: 
CDVP,RI 8 cyklů 

7/2000- 
6/2005 

ne 
pacienti 61-80 

let  

304 

rameno I: EIM, RI, 
radioterapie 

120 
Vellenga, 

2008 
rand, 
kontr rameno II: EIM, 

radioterapie 

12/2000
- 

12/2005
. 

ano 
CD20  exprimu-

jící NHL 
119 
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Tab.16b: Výsledky studií s rituximabem 

studie rameno 
počet 

pacien-
tů 

PFS 
(měsí-

ce) 

PFS 
(24m) 
(%) 

PFS 
(30m) 
(%) 

PFS 
(36m) 
(%) 

PFS 
(54m) 
(%) 

RR (%) CR (%) 

OS 
(36m)
(%) 

OS 
(24m)
(%) 

OS 
(mě-
síce) 

RI 154 - - 74,0 - 42,0 - - - - - 
Hochster, 

2004 pozorování 149 - - 58,0 - 34,0 - - - - - 

FD,CP,MX,
RI 

66 16,0 - - - - 79,0 33,0 - - - 
Forstpointner, 

2004 FD,CP,MX 62 10,0 - - - - 58,0 13,0 - - - 

CDVP, RI 100 11,3 - - - - - 57,6 - - 34,8 
Kaplan, 2005 

CDVP 50 9,5 - - - - - 47,0 - - 27,5 

CDVP, RI 234 33,1 - - - - 85,1 29,5 - - - 

CDVP 231 20,2 - - - - 72,3 15,6 - - - 

RI - 51,5 - - - - - - 85,0 - - 

Van Oers, 

2006* 

pozorování - 14,9 - - - - - - 77,0 - - 

CDVP, RI 318 - 79,0 - 52,0 - - - 67,0 - - 
Habrmann, 

2006 CDVP 314 - 74,0 - 39,0 - - - 57,0 - - 

CDVP, RI    
(6 cyk) 

411 - - - 79,0 - - - 93,0 - - 
Pfreundschuh, 

2008 CDVP       
(6 cyk) 

413 - - - 59,0 - - - 84,0 - - 

CDVP, RI     
(6 cyk) 

306 - - - 73,4 - - 78,0 78,1 - - 

CDVP 
(6cykl) 

307 - - - 56,9 - - 68,0 67,7 - - 

CDVP, RI     
(8 cyk) 

304 - - - 68,8 - - 76,0 72,5 - - 
Pfreundschuh, 

2008a 

CDVP       
(8 cyk) 

305 - - - 56,9 - - 72,0 66,0 - - 

EIM, RI 119 - 52,0 - - - 75,0 - - 59,0 - 
Vellenga, 

2008 EIM 120 - 31,0 - - - 54,0 - - 52,0 - 

* u pacientů v remisi byla provedena druhá randomizace 
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5.7 Trastuzumab 

Typ humanizovaná IgG1 

Název léku, firma Herceptin, Genetech 

Uvedení na trh 2006 

Cílová struktura HER2 

Indikace chronická lymfocytární leukémie 

Trastuzumab je chimerická monoklonální protilátka proti extracelulární části 

receptoru HER2. HER2 je transmembránový receptor s tyrozinkinázovou aktivi-

tou z rodiny receptorů pro růstové faktory Erb/HER. Jeho zvýšená exprese se 

vyskytuje u jedné třetiny pacientek s karcinomem prsu. HER2 je klíčovým regu-

látorem apoptózy buněk karcinomu prsu (Petrelli, 2008). Trastuzumab po navá-

zání na molekulu HER2 blokuje intracelulární signalizaci několika mechanismy: 

zablokováním dimerizace receptoru, zvýšením degradace HER2 a inhibicí ště-

pení HER2, které aktivuje intracelulární tyrozinkinázovou podjednotku (Hudis, 

2007) (Obr.16).   

 
Obr.16: Mechanismus ú činku trastuzumabu (Tesa řová, 2008)  
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Trastuzumab je registrován od roku 1998 v indikacích metastazující karci-

nom prsu, kde nádor nadměrně exprimuje HER2 a to v monoterapii u pacientů, 

kteří již byli léčeni nejméně dvěmi chemoterapeutickými režimy a v kombinaci 

s paclitaxelem nebo docetaxelem k léčbě pacientů bez předchozí che-

moterapie. Další indikací je časný karcinom prsu u pacientů s HER2 pozitivním 

nálezem po chirurgickém zákroku, chemoterapii a radioterapii (Web Herceptin). 

 Před zahájením léčby je nutné provést testování HER-2. Dávkování trastu-

zumabu je schodné jak pro monoterapii, tak pro kombinační léčbu 

s paklitaxelem nebo docetaxelem. Léčba začíná aplikací úvodní nasycovací 

dávky 4 mg/kg hmotnosti intravenózní infúzí trvající 90 minut. V týdenních 

intervalech se poté podávají udržovací dávky 2 mg/kg. Pokud byla úvodní 

dávka dobře tolerována, mohou být následující dávky podány během 30 minut. 

Trastuzumab by měl být podáván, pouze dokud nedojde k progresi onemocnění 

(Web Herceptin). 

Před začátkem terapie trastuzumabem by měly být pečlivě zmonitorovány 

srdeční funkce (EKG, echokardiogram), užití trastuzumabu je totiž spojeno 

s rizikem výskytu kardiotoxicity. Riziko se zvyšuje v kombinaci s antracykliny, 

proto by neměly být antracykliny podávány současně s tratuzumabem. 

U pacientů dříve léčeních antracykliny je riziko kardiotoxicity také vysoké. 

Kardiotoxicita se projevovala serdečním selháním II.-IV. stupně NYHA, 

v některých případech vedlo až k úmrtí pacientky (Hudis, 2007). Při výskytu 

symptomatického srdečního selhání, by toto mělo být léčeno standardní terapií 

(diuretika, srdeční glykosidy, beta blokátory a inhibitory angiotensinkonvertázy). 

Při rozvoji závažného srdečního selhání se doporučuje přerušení léčby (Web 

Herceptin). 
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Nežádoucí ú činky trastuzumabu 

Četnost Nežádoucí ú činky 

Velmi časté> 
10% 

horečka, bolest břicha a hlavy, průjem, nauzea, zvracení, 
myalgie, vyrážka 

Časté        
(1-10%) 

nevolnost, hypersenzitivní reakce, hypotenze, srdeční selhání, 
kardyomyopatie, edém, akné, alopécie, makulopapulární 
vyrážka, pruritus 

Trastuzumab (TR) je testován v indikaci metastazující prsní karcinom 

(MBC) v 47 probíhajících studiích, 5 studií bylo ukončeno, výsledky byly publi-

kovány pouze u 4 z nich . 

Do studie publikované Slamonem v roce 2001, bylo zařazeno celkem 

469 pacientek s MBC exprimujícím HER-2. Všem pacientkám, které nebyly lé-

čeny žádnou předchozí adjuvantní terapií byl podán doxorubicin (DO) a cyklo-

fosfamid (CP), ostatním pacientkám byl podán paklitaxel (PK). Pacientky byly 

dále randomizovány do dvou ramen; rameno I s TR (235 pacintek) a rameno II 

bez TR (234 pacientek). Rameno I vykazovalo jednoznačně lepší výsledky: do-

ba přežití byla 25 měsíců vs. 20 měsíců bez TR, doba přežití bez progrese u ra-

mene I byla 7,6 měsíce vs. 4,6 měsíce v rameni II; u 50% pacientek s TR byla 

zaznamenána odpověď na léčbu oproti 32% v druhém rameni. V této studii byla 

prokázána prospěšnost kombinační terapie TR s klasickými chemoterapeutiky 

v první linii léčby MBC s expresí HER-2. 

Ve studii BCIRG 007 bylo 262 pacientek randomizováno do dvou ramen. 

V rameni I byly 131 pacientkám podávány běžné dávky docetaxelu (DT) a TR, 

v rameni II (131 pacientek) byla k léčbě navíc přidána karboplatina (CB). Ve 

všech sledovaných parametrech nebyl mezi oběma rameny zaznamenám vý-

raznější rozdíl. Doba přežití bez progrese byla u ramene s CB 11,1 vs. 10,4 mě-

síců bez ní, průměrná doba přežití byla 36,40 vs. 36,57 měsíců v rameni bez 

CB, odpověď na léčbu byla v obou ramenech shodná 73%. V rameni s CB byl 

vyšší výskyt nežádoucích účinků. Obě terapie byly vysoce účinné v léčbě 

HER-2 pozitivního MBC. Studie nepotvrdila zvýšení účinku léčby přidáním CB 

k terapii DT a TR.  
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Obě zbývající studie testovaly zavedení TR do adjuvantví terapie MBC. 

Studie publikované Perezem se zúčastnilo celkem 3711 pacientek. Všechny pa-

cientky byly léčeny trojkombinací doxorubicin (DO), cyklofosfamid (CP) a pakli-

taxel (PK) pacientkám v rameni I byl k léčbě přidán TR. PFS (48 měsíců) vyká-

zalo 85,9% pacientek z ramene I a 73,1% pacientek z ramene II. Procento 

pacientek, které přežily první 4 roky od zahájení léčby, bylo také vyšší u rame-

ne I 92,6% vs. 89,4% (rameno bez TR). Studie potvrdila přínos TR v adjuvantní 

terapii MBC.  Ve studii HERA 1703 pacientek dostávalo adjuvantní dávky TR, 

u 1698 pacientek byl pouze monitorován jejich zdravotní stav. Průměrná doba 

přežití bez progrese byla 80,6 měsíců v rameni s TR a 74,3 měsíce v rameni II. 

Adjuvantní terapie MBC s TR snížila riziko relapsu nemoci. 

Tab.17a: Stru čná charakteristika studií s trastuzumabem 

studie typ 
studie 

dávkové 
schéma 

od-do předchozí 
léčba 

charakteristika 
pac 

počet 
pac 

rameno I: 
TR, DO, CB 

131 BCIRG 
007, 

Pegram, 
2007 

rand, 
kontr rameno II: 

TR, DO 01/2002 
taxany 
možné 

MBC, stupeň 
IIIB, IIIC, IV; 
HER2-positivní 131 

rameno I: 
DO, CP, 
PK, TR Perez, 

2007 
rand, 
kontr 

rameno II: 
DO, CP, PK 5/2000-   

adjuvantní te-
rapie HER2- 
pozitivní 

3969 

rameno I: 
TR 

1703 HERA, 
Untch, 
2008 

rand 
rameno II: 
pozorování 

neurče-
no ano 

adjuvantní     
terapie 1698 

rameno I: 
CHT, TR;  

235 
Slamon, 

2001 
rand, 
konr rameno II: 

CHT  
6/1995- 
3/1997 

taxany 
možné 

léčba první 
linie MBC ex-
primujícího 
HER-2 234 
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Tab.17b: Výsledky studií trastuzumabu 

studie rameno 
počet 
pac 

PFS 
(mě-
síce) 

PFS 
(36m) 
(%) 

PFS 
(48m) 
(%) 

RR 
(%) 

OS 
(měsí-

ce) 

OS 
(48m) 
(%) 

CHT, TR 235 7,6 - - 50,0 25,0 - Slamon, 
2001 CHT 234 4,6 - - 32,0 20,0 - 

TR, DO, CB 131 11,1 - - 73,0 36,4 - BCIRG 
007, 

Pegram, 
2007 TR, DO 

131 10,4 - - 73,0 36,6 - 

DO, CP, PK, 
TR 

- - 85,90 - - 92,60 Perez, 
2007 

DO, CP, PK 
3711 

- - 73,10 - - 89,40 

TR 1703 - 80,60 - - - - HERA, 
Untch, 
2008 pozorování 1698 - 74,30 - - - - 
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6 Přehled terapeutických protinádorových 
protilátek neregistrovaný v ČR  

Mab indikace typ cílová 
struktura 

firemní    
název poznámky 

Adecatumumab 
karcinom 
prsu a pro-
staty 

humánní 
IgG1 EpCAM   probíhají studie II. fáze 

v obou indikacích 

Edrecolomab metastazu-
jící CRC 

myší 
IgG2a EpCAM Panorex 

edrecolomab není 
účinnější než stávající 
chemoterapie  
(Punt, 2002) 

Ertumaxomab MBC Myší 
CD3-
HER2/ne
u 

 
probíhají studie II. fá-
ze; ertumaxomab je 
bispecifická Mab 

Gemtuzumab 
ozogamicin 

akutní 
myeloidní 
leukémie  

imunokon-
jugát hu-
mánní pro-
tilátky s 
kalichea-
micinem 

CD33 Mylotarg 

v roce 2000 schváleno 
FDA v indikaci léčby 
prvního relapsu akutní 
myeloidní leukémie u 
pacientů, kteří nejsou 
kandidáty jiné cytoto-
xické terapie  

Nimotuzumab 
nádory 
exprimující 
EGFR 

humanizo-
vaná IgG1 EGFR 

BIOMAb 
EGFR, The-
racim, The-
raloc  

nimotuzumab registro-
ván v zemích Jižní a 
Střední Ameriky, Indii 
a Ukrajině v indikaci 
karcinom hlavy a krku 
a gliom 

Pertuzumab 

nádory 
vykazující 
expresi 
HER-2 

humánní 
IgG1 HER-2 Omnitarg 

v monoterapii karci-
nomu prostaty, prsu a 
ovarii nenaplnil očeká-
vání; v kombinaci s 
chemoterapií probíhají 
studie II.v indikaci po-
kročilého karcinomu 
ovarií (Genentech) 

Tositumomab relapsující 
NHL 

radiokon-
jugát myší 
IgG2a a 
131I  

CD20 Bexxar 

schválený FDA, ve 
studii porovnávající 
tositumomab a ibritu-
momab byly výsledky v 
obou ramenech srov-
natelné (Jacene, 2007) 

Votumumab metastazu-
jící CRC 

radiokon-
jugát hu-
mánní 
IgG3 a 
Tc99m 

cytokera-
tin 

Huma-
SPECT 

byl registrovaný v Ev-
ropě od 1998- 2003; 
firma nezažádala o 
obnovení registrace z 
finančních důvodů 

Zanolimumab 
kožní a 
nekožní T-
lymfom 

humánní 
IgG1 CD4 HuMax-CD4 

probíhají studie II. a III. 
fáze s nadějnými prů-
běžnými výsledky 
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7 Stru čný slovník odborných pojm ů z onkologie 

Adjuvantní lé čba (adjuvant therapy, AT) 

AT nebo-li zajišťovací léčba se provádí po radikální chirurgické léčbě u ne-

mocných bez známek metastáz nádoru, a to v případech, kdy je riziko, že se 

nádor z primárního ložiska začal již šířit do jiných orgánů a tkání. V adjuvantní 

léčbě se používá chemoterapie, biologická léčba, radioterapie a hormonální te-

rapie, nebo kombinace těchto terapií (Web Linkos). 

Celková fyzická aktivita (Performance status, ECOG) 

Karnofský index ECOQ se nejčastěji používá pro hodnocení kvality života 

pacienta. Na základě fyzické aktivity a soběstačnosti jsou pacienti zařazeni do 

stupnice od 0 do 5. ECOG bývá také někdy používán jako kritérium při výběru 

pacientů vhodných do klinické studie (Oken, 1982). 

Tab.18: Hodnocení celkové fyzické aktivity pomocí E COG  stupnice 
(Oken, 1982) 

0  plně aktivní, bez omezení 

1  ambulantní péče, omezení náročných fyzických aktivit 

2  ambulantní péče, schopen péče o sebe, neschopen jakékoli 
práce 

3  upoután na lůžko více než 50% denní doby, omezená péče o 
sebe 

4  neschopen péče o sebe, zcela upoután na lůžko 

5  mrtvý 

Celkové p řežití  (overall survival, OS) 

OS je termín, který udává, jaká je šance na přežití pacientů s určitým dru-

hem nádoru. OS v procentech udává, kolik pacientů z původního počtu léče-

ných je na živu v danou dobu. Často se uvádí šance na přežití prvních pěti let, 

protože ti co přežijí prvních 5 let mají velkou šanci na úplné vyléčení. OS se ta-

ké může udávat v časových jednotkách a pak se jedná o půměrnou dobu dožití 

(Web Lymphoma). 
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Doba p řežití bez progrese  (progression-free survival, PFS)  

PFS je doba od zahájení léčby do progrese nemoci nebo úmrtí. Úmrtí z ji-

ného důvodu než progrese není v analýze hodnoceno jako událost a data jsou 

v tomto čase censorována (speciální způsob zacházení s daty v analýze přežití, 

kdy censorování znamená, že pacient je přesně v tomto čase vyřazen z dalšího 

sledování ale není u něj hodnocena sledovaná událost, tedy progrese onemoc-

nění). PFS se často používá v klinických studiích pro zjednodušení porovnávání 

výsledků zkoušení (Web Cancer). 

Relativní riziko (hazard ratio, HR) 

HR, nebo-li poměr rizik, je statistická veličina porovnávající riziko výskytu 

nějaké příhody (opakovaní nemoci, výskyt nežádoucího příznaku ap.) při dvou 

různých léčbách nebo hodnocených stavech. Dojde-li k výskytu příhody např. 

u 50 % nemocných léčených léčbou A a u 25 % nemocných léčených léčbou B, 

pak je relativní riziko při léčbě B 25/50 = 0,5 (50 %) (Hodnota pod 1,0 udává 

nižší riziko, hodnota nad 1,0 vyšší riziko). HR se často používá k hodnocení ús-

pěšnosti protinádorové léčby (Web Linkos).  

Kvalita života  (quality of life, QOL) 

K hodnocení QOL během studií slouží různé dotazníky, které nemocný 

vyplňuje před zahájením léčby a v předepsaných intervalech během léčby. 

V dotazníku jsou otázky na přítomnost a intenzitu různých příznaků (bolest, ne-

chutenství, slabost), náladu pacienta, možnost zapojení do společenského živo-

ta apod. Porovnáním odpovědí se hodnotí změny celkové kvality života. Cílem 

je, aby nová léčba vykazovala protinádorové účinky, ale zároveň nevedla ke 

zhoršení kvality života nemocného (Web Linkos). 

Odpov ěď na protinádorovou lé čbu (response rate, RR) 

RR je poměr počtu pacientů, kteří odpověděli na léčbu ku počtu léčených 

pacientů v procentech. K posouzení účinků léčby nádorového onemocnění se 

používá několika stupňů odpovědi a to: úplná (kompletní) remise (CR), částeč-

ná remise (PR), stabilizované stav nemoci (SD) a progredující onemocnění 

(PD) (Web Cancer).  
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Stádia chronické lymfatické leukémie  (chronic lymphocytic leukemia, CLL)  

Stádia CLL jsou určovány podle různých kritérií (Tab.19, Tab.20). 

V dnešních doporučeních pro klinickou praxi se většinou používá hodnocení 

podle Raie. Na základě zařazení pacienta do určitého stádia onemocnění je 

stanovována míra rizika, předpoklad dožití a také terapie. Léčba CLL je větši-

nou zahajována ve stádiu III nebo IV (Brejcha, 2005).   

Tab.19: Stádia chronické lymfatické leukémie podle profesora Bineta 
(z roku 1981) 

Stádium  Klinický nález Počet nemocných Medián p řežití 
(měsíce) 

A <3 postižené oblasti 60% 108 

B >3 postižené oblasti 30% 60 

C Hb<100g/l; 
tr<100x10g/l 

10% 24 

Pozn.: Postiženými oblastmi se rozumí zvětšené uzliny krční a hlavové, 
podpažní, tříselní, zvětšená játra a zvětšená slezina (Web Medicabase). 

Tab.20: Stanovení klinického stádia podle Raie 

 

Trvání odpov ědi  (Duration of response, DR) 

DR je udáváno v časových jednotkách. Je to doba od dosažení částečné 

remise do progrese onemocnění, nebo úmrtí (Web Linkos). 
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8  Závěr 

První Mab byla použita při terapii nádorového onemocnění před 10 lety, 

proto mnoho klinických studií stále probíhá, nebo ještě není zcela ukončených. 

Deset let je z tohoto pohledu velmi krátká doba. Lze očekávat, že řada nových 

klinických studií bude teprve publikována. 

Během používání Mab v terapii je často zaznameván další léčebný účinek, 

proto neustále dochází k rozšiřování indikací jednotlivých Mab. Šíře indikací 

některých Mab roste spolu s dobou jejich používání. V počátcích terapeutické 

aplikace, byly hlavně z etických důvodů Mab podávány pouze pacientům v pok-

ročilém stádiu onemocnění. S přibývajícím množstvím informací o účinnosti a 

bezpečnosti léčby se v rámci výzkumu posouvá použití biologických léčiv stále 

více do časnějších stádií nádorových onemocnění a také směrem k adjuvantní 

terapii.  

Pouze u malého počtu nádorů mají Mab potenciál pacienta zcela uzdravit. 

Citlivé jsou na příklad některé nádory dětí. V dospělém věku je velmi omezen 

počet nádorů, které mohou být vyléčeny pouze medikamentózně. I přesto mají 

Mab v terapii své místo. Z výsledků studií jsou patrné jejich často významně 

lepší bezpečnostní i účinnostní profily v porovnání se stávající chemoterapií. 

U pacientů také dochází, vzhledem k nižšímu výskytu nežádoucích účinků, 

k výraznému zlepšení kvality života. 

Zavedení Mab do terapie nádorových onemocnění znamenalo významný 

pokrok v léčbě. V současnosti je hlavním problémem Mab především vysoká 

cena a neustálé hledání jejich optimálního zařazení do terapeutické praxe. 
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