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SOUHRN 

 Zaměření bakalářské práce je na problematiku týkající se léčby v onkologii, 

mechanismu účinku cytostatik. Cílem práce je stručný popis zabývající se působením 

cytostatik v léčbě onkologických pacientů a jejich nežádoucích účinků.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SUMMARY 

The focus of bachleor´s work is on issues related to treatment in oncology and  

mechanism effect of chemotherapy. The aim of the work is a brief description of  effect 

chemotherapy and theirs side effects in the treatment of cancer patients.  
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Úvod a cíl práce   

 Cílem bakalářské práce je stručně popsat mechanismus účinku cytostatik 

s podrobnějším zaměřením na topoizomerázy I. a II. typu. 

1. Obecný přehled a rozdělení cytostatik  

2. Rozdělení cytostatik podle mechanizmu účinku 

3. Farmakologická charakteristika cytostatik ze skupiny inhibitorů, stručná 

charakteristika  topoizomerázy I a II., možnost jejich klinického využití. 
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1. ÚVOD 

V současné době představují nádorová onemocnění celosvětový problém. 

Vyskytují se ve stále větším množství a setkáváme se s nimi i u mladší a mladší 

populace. Prevence vzniku nádorových onemocnění je nedokonalá a ve většině případů 

je i rozvoj nemoci pozdě diagnostikován.  Léčba závisí na typu nádorového onemocnění 

a na včasné diagnostice. Čím dříve je nádor  rozpoznán a určen, tím větší šance je na 

uzdravení a návrat do běžného života.  I když je nyní léčba velmi úspěšná, stále ještě 

není na takové úrovni, jak bychom si přáli. Bohužel neustále narůstá počet nemocných, 

hlavně s nádorovým onemocněním plic a konečníku, tato informace je získaná po 

debatě s onkologickým pracovníkem, a právě tyto karcinomy jsou pro lidstvo  velmi 

nebezpečné.  Je jisté, že v nárůstu těchto typů onemocnění hraje roli i životní styl a 

prostředí. Léčba je velmi obtížná a můžeme ji rozdělit do tří hlavních částí: na léčbu 

chirurgickou, radioterapeutickou, což je léčba pomocí ozařování a třetí typ léčby 

pomocí cytostatik a jejich kombinace. Cytostatika obecně zařazujeme do léčby 

medikamentózní a je metodou nejmladší. Ve většině případů nestačí k léčbě pouze 

jedna metoda, ale musí se navzájem kombinovat všechny tři. V posledních desetiletích 

došlo k obrovskému rozvoji léčby pomocí cytostatik a právě tento typ léčení se stal 

základním při léčbě nádorových onemocnění.  

Mezi první setkání člověka s látkou, která měla cytostatický efekt došlo už 

během první světové války v roce 1917 u belgického města Yprés, kdy vojáci přišli do 

styku s plynem Yperitem – chemicky thioether nebo bis(2-chlorethyl)sulfid, též 

nazývaný dichlorethylthioether. Látka jako dusíkatý yperit je základem celé skupiny 

cytostatik jako např. cyklofosfamid, chlorambucil, melfalan, která se používají 

v protinádorové léčbě dodnes.  

I přes výhody má chemoterapie vymezené hranice působení a není stoprocentně 

spolehlivá. V dnešní době stále probíhá výzkum, aby se účinky léčby ještě znásobily a 

omezily se nevýhody tj. nežádoucí účinky. I přes zmíněné nežádoucí účinky patří 

k nenahraditelné části léčby onkologických pacientů. Stále je však nejdůležitější 

prevence a včasná diagnostika nádorových  markerů. Pokud se pacient dostaví 

s nálezem včas, může být použita jen jedna z daných typů  terapie a procenta na 

úspěšnou léčbu a celkové vyléčení jsou vysoká 
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2. MECHANISMUS ÚČINKU CYTOSTATIK 

Obecně můžeme cytostatika označit jako léky, které napadají a ničí nádorové 

buňky. Cytostatika jsou obecně látky, které mají odlišný mechanismus působení a 

zasahují specificky v různých fázích buněčného cyklu, buď na úrovni DNA a 

nukleových kyselin nebo na poškození na úrovni inhibice mitózy buňky (Klener a spol. 

2002, Klener a spol. 2011). Léčiva poškozující DNA mohou tvořit kovalentní vazbu na 

DNA, mohou uvolňovat reaktivní platinu, dále mohou  interkalovat a inhibovat 

topoizomerázy. Na úrovni poškození buňky dochází k inhibici syntézy stavebních 

jednotek DNA a inhibici mitózy. I přesto, že je každý typ mechanismu účinku jiný, 

musí se tyto typy navzájem kombinovat, aby byla léčba co nejúčinnější.(Lüllmann a 

spol., 2004)  

V dalších úsecích jsou cytostatika rozdělena do dvou základních velkých skupin. 

Cytostatika poškozující funkci a strukturu DNA (2.1.) a cytostatika poškozující buněčný 

cyklus – mitózu (2.2.). Cytostatika poškozující molekulu na úrovni DNA mají 

podskupiny – antimetabolity, alkylační látky, protinádorová antibiotika, inhibitory 

topoizomeráz. A mezi cytostatika poškozující mitózu patří – alterace mikrotubulárního 

proteinu, inhibitory polymerizace, inhibitory depolymerizace, inhibice proteosyntézy a 

kombinované účinky.  

 

 

Obr.1.: převzato Klener a spol. 2002 s. 163. 
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2.1. Účinky na modulaci DNA a jejich následků 

 DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je nositelem genetické informace. 

Tvoří základ každého genetického materiálu. Mechanismus přenosu DNA byl objeven 

roku 1953 Jamesonem Watsonem a Francisem Crickem, kdy byla určena struktura 

DNA. Díky tomuto objevu byl vyřešen problém, jak je DNA kopírována neboli 

replikována a na základě tohoto vysvětlení bylo poskytnuto vodítko k pochopení, jak 

molekula DNA může kódovat instrukce pro tvorbu proteinů. Množství uložených 

informací na DNA je obrovské a nejen, že DNA obsahuje aparát pro přesné kopírování, 

ale také obsahuje specializované enzymy, které jsou důležité pro opravu poškozené 

DNA. 

  Díky rozmanitosti genetického materiálu došlo k odlišení druhů. K menšímu 

odlišení docházelo ale i u stejných druhů, například u lidí můžeme vidět různé malé 

odlišnosti. I přesto, že je DNA chráněna před možnými změnami a poškozením, 

objevují se u DNA trvalé změny, které jsou známy jako mutace. Mutace nemusí být jen 

škodlivé, ale mohou organismus i zvýhodnit. Ve většině případů se přesto jedná o 

mutace škodlivé a jsou u lidí zodpovědné za vrozené poruchy a nemoci. Právě mutace, 

které se objevují v různých tělních buňkách během života, jsou zodpovědné za mnoho 

typů rakovin. 

 Na počátku 20. století bylo odhaleno, že geny jsou uloženy na chromozomech, 

což jsou útvary uložené v jádře eukaryotních buněk. Chromozomy můžeme pozorovat 

na počátku buněčného dělení a jsou složeny právě z proteinů a z DNA. Úplně první 

průkaz toho, že geny jsou tvořeny DNA pochází z roku 1944, díky přidání purifikované 

DNA k bakteriím došlo ke změně jejich vlastností a přenosu těchto změněných 

vlastností na další generace. (Alberts a spol.  2005) 

 Díky dřívějším analýzám bylo zjištěno, že DNA je tvořena dvěma vlákny 

stočenými do šroubovice. Právě toto poznání dvouvláknové struktury bylo zásadní pro 

sestavení strukturního modelu DNA v roce 1953 Watsonem a Crickem – citace 

z knížky. Molekula DNA je tedy složena ze dvou polynukleotidových 

komplementárních řetězců spojených mezi sebou vodíkovými můstky. V těchto 

polynukleotidových řetězcích jsou zakomponovány čtyři typy nukleotidových 

podjednotek. Monomerem nukleových kyselin, jak DNA, tak RNA, jsou tedy 

nukleotidy. Tyto nukleotidy se navzájem propojují a vytvářejí výše zmíněný 

polynukleotidový řetězec. Zastoupení různých nukleotidů a jejich sekvenci nazýváme 
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primární strukturou. Každý nukleotid tvoří organická dusíkatá zásada neboli baze, 

pentóza a kyselina fosforečná. Pokud je od nukleotidu odštěpena kyselina fosforečná, 

nazývá se tento produkt nukleosid. Kyselina fosforečná je navázána za pomoci esterové 

vazby na třetí nebo pátý atom pentózy a díky tomu má molekula kyselý charakter. Podle 

typu pentózy můžeme určit buď ribózu – v ribonukleotidech nebo deoxyribózu – 

v deoxyribonukleotidech. Podle tohoto rozdělení, jestli molekula obsahuje 

ribonukleotidy nebo deoxyribonukleotidy, můžeme pojmenovat dva typy nukleových 

kyselin – kyselinu ribonukleovou (RNA) nebo kyselinu deoxyribonukleovou (DNA). 

Dusíkatá báze je navázána na pentózu glykosidovou vazbou. Mezi dusíkaté báze patří 

adenin (6–aminopurin) a guanin (2-amino-6-hydroxypurin), ty se řadí mezi purinové 

báze a cytosin (2-hydroxy-4-amino-pyrimidin), thymin (5-methyl-2,4-

dihydroxypyrimidin) a uracil (2,4-dihydroxypyrimidin) patří mezi pyrimidinové báze. 

RNA obsahuje vždy adenin (A), guanin (G), cytosin (C) a uracil (U) a DNA adenin, 

guanin, cytosin, liší se pouze v tom, že místo uracilu obsahuje thymin (T). Vždy ale 

obsahují nukleové kyseliny dvě purinové a pyrimidinové baze, které se k sobě váží. 

(Nečas a spol., 1989) 

 

 

 

Tab. 1  Příklady nukleotidů DNA 

Báze Nukleosid Nukleotid Vzorec 

Adenin Adenosin 

(A) 

Adenosin-

5'-

monofosfát 

(AMP)a 

 

Guanin Guanosin 

(G) 

Guanosin-

5'-

monofosfát 

(GMP)  
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Hypoxanthin Inosin (I) Inosin-5'-

monofosfát 

(IMP) 

 
Cytosin Cytidin 

(C) 

Cytidin-5'-

monofosfát 

(CMP) 

 
Uracil Uridin (U) Uridin-5'-

monofosfát 

(UMP) 

 
Thymin Thymidin 

(dT)b 

Thymidin-

5'-

monofosfát 

(dTMP) 

 
 

 Struktura polynukleotidového řetězce je tvořena jednotlivými nukleotidy 

spojenými esterovou vazbou mezi fosfátovou skupinou jednoho nukleotidu, která je 

vázaná na třetí uhlík pentózy a mezi pátým uhlíkem druhého nukleotidu. Střídá se tedy 

pentóza a kyselina fosforečná. Baze se nepárují náhodně, vždy se k sobě váže určitý typ 

bazí. Adenin se váže s thyminem, cytosin s guaninem. Díky tomuto párování dochází 

k zaujmutí energeticky nejvýhodnější konformace. Polynukleotidový řetězec je 

polarizován, na jednom konci má fosfátovou skupinu (5´konec) a na druhém konci 

pentózu (3´konec). Počet pospojovaných nukleotidů pak rozlišuje různé typy 

nukleových kyselin. (Alberts a spol., 2005) 
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Obr.2: Nukleotid  DNA  [online]. Dostupné z: 

<http://wnthinktank.wordpress.com/2012/04/08/biology-1a- lecture-15/> [cit. 

2013-05-06]. 

 

2.1.1. Cytostatika poškozující na úrovni DNA 

2.1.1.1. Inhibice biosyntézy nukleových kyselin 

Látky působící tímto mechanismem se strukturálně podobají přirozeným 

metabolitům, proto se nazývají analoga nebo podle způsobu účinku antimetabolity. 

Mohou mít přímý inhibiční účinek na dílčí reakce intermediárního metabolismu nebo na 

enzymy, jejichž aktivita je nutná pro normální průběh metabolických a biosyntetických 

reakcí. Častěji jsou však antimetabolity nejprve samy metabolicky pozměněny, 

aktivovány, zpravidla přeměnou na nukleotid a v této formě jsou pak inkorporovány do 

nukleových kyselin (DNA nebo RNA). (Klener a spol., 2002, 2011)   

 Antimetabolity odvozujeme od endogenních látek, které jsou důležité pro tvorbu 

DNA a RNA. Když dochází k obměně jejich molekuly, vede to ke ztrátě endogenního 

účinku afinity k cílovým strukturám a nová analoga se uplatňují jako antagonisté – 

antimetabolity na intracelulární úrovni. Vzhledem k  tomu, že nedochází k pouze 

selektivní aktivaci v nádorových buňkách, ale i v buňkách tělních, mají za následek 

orgánovou toxicitu. (Martínková a spol., 2007) 

 Analoga kyseliny listové 

Antifolika mohou teoreticky působit různým způsobem. Buď jako kompetice 

s foláty o průnik do buňky, inhibice folátových koenzymů, nebo inhibice reakcí 

katalyzovaných folátovými koenzymy. Mechanizmus účinku lze osvětlit na příkladu 

methotrexatu, který je hlavní látkou celé skupiny. Patří mezi cytostatické látky a je 

znám také svými imunosupresivními a protizánětlivými účinky. Jeho účinek záleží 

http://wnthinktank.wordpress.com/2012/04/08/biology-1a-lecture-15/
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převážně na blokádě enzymu dihydrofolátreduktázy. Má schopnost inhibovat děje, ve 

kterých jsou nezbytné tetrahydrofoláty, znemožňuje redukci kyseliny listové, resp. 

dihydrolistové na tetrahydrolistovou. Za normálních okolností je kyselina 

tetrahydrolistová kofaktorem pro metabolismus jednouhlíkatých zbytků, které jsou 

nepostradatelné pro biosyntézu purinů a  také pro vznik kyseliny thymidylové. 

V průběhu popsaných reakcí dochází k oxidaci kyseliny terahydrolistové a k opětné 

redukci potřebuje kyselina právě enzym dihydrofolátredukázu.  Antifolika mají 

k tomuto enzymu asi 10 000krát větší aktivitu než normální substrát (folát), účinně 

blokují zmíněné reakce. Důležité je také to, že inhibici dihydrofolátredukázy 

antifolikem nelze zrušit zvýšeným přívodem kyseliny listové, ale pouze současným 

podáváním redukovaných folátů jako je např. kyselina foliniova, leukovorin. Antifolika 

pronikají do buňky aktivním transportním mechanismem, stejně jako foláty. Vzhledem 

k tomu, že nádorové buňky mohou mít narušené transportní mechanizmy pro foláty a 

antifolika, často dochází k rezistenci nádoru na cytostatikum metotrexát. Podání 

vysokých dávek tohoto cytostatika je spojeno s celou řadou komplikací, a proto je 

potřeba podávat antidotum - leukovorin, kvůli ochraně normální buňky. Zde je důležité 

říci, proč nemá antidotum také ochranný účinek pro nádorové buňky. Leukovorin 

(antidotum) proniká do buňky stejným mechanismem jako methotrexát (cytostatikum).  

Methotrexát 

Methotrexát se podává všemi možnými způsoby, dobře se vstřebává 

z gastrointestinálního traktu. Z důvodu nedostatečné propustnosti hematoencefalické 

membrány se methotrexát může podávat intrahekálně. Pokud je přítomna 

polyglutamylsyntetáza  dochází k intracelulární aktivaci na polyglutamáty. Dochází k 

intracelulárnímu ukládaní polyglutamátů, které je podobné jako u endogenních folátů, a 

jejich dlouhodobému přetrvávání a cytotoxickému účinku. V praxi se uplatňuje, že 

renální clearence Clkr  je ukazatelem renální clearence MTX, který je neurotoxický a 

může způsobovat insuficienci nebo selhání ledvin. Celkově je ale MTX méně toxický, 

ve srovnání s jinými cytostatiky. To, jako moc je cytotoxický závisí na jeho plazmatické 

koncentraci. Jeho antagonista, výše zmíněný leukovorin, se velmi využívá 

v antagonismu MTX/leukovorin k terapii akutních intoxikací methotrexátem a 

k záchraně zdravých buněk hostitele. Nízké dávky jsou podávány ve farmakoterapii 

nezhoubných onemocnění, ale může se použít i například při léčbě akutní 

lymfoblastické leukemie u dětí. Mnohem vyšší toxicita je při podávní středních nebo 
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vyšších dávek methotrexatu, například při invazivní léčbě akutní lymfoblastické 

leukemie dětského věku nebo u osteosarkomu.  Při takto vysokých dávkách může 

docházet právě k akutní blokádě renálních tubulů, dochází k tvorbě krystalů, což jsou 

usazeniny methotrexatu. (Martínková a spol. 2007) 

 

 Purinová analoga  

Purinové baze (adenin a guanin), jejich nukleotidy, přiřazujeme k základním 

stavebním jednotkám nukleových kyselin. Dostatečná nabídka prekurzorů pro jejich 

biosyntézu je v organizmu zajištěna jednak jejich biosyntézou de novo, jednak utilizací 

purinů z katabolismu a z exogenních zdrojů. Díky významnému postavění purinových 

metabolitů v biosyntéze DNA a RNA je zřejmé, že zásah do normálního průběhu 

biosyntetických reakcí purinovými analogy významně ovlivňuje biosyntézu nukleových 

kyselin. Jako příklady můžeme uvést například analoga guaninu a hypoxantinu např. 6-

merkaptopurin (cytostatikum Purinetol), 6-thioguanin (cytostatikum Lanvis), analoga 

adeninu (adenosinu) např. fludarabin (cytostatikum Fludara), 2-deoxykoformycin 

(cytostatiku Pentostatin) a další. (Klener a spol., 2011)   

6-merkaptopurin          

 Jako 6-merkaptopurin neboli 6-aminopurin označujeme derivát purinu a 

hypoxantinu. Inhibuje tvorbu DNA a RNA jako antagonista syntézy purinů de novo. Při 

jeho proniknutí do nádorové buňky se aktivuje na vlastní účinné látky. Právě cesty 

biotransformace 6-merkaptopurinu jsou často zdrojem farmakoterapeutických 

komplikací. Pokud je snížená aktivita enzymu, dochází k poklesu biotransformace 

cytostatika na neúčinný metylmerkaptopurin a ke zvýšení nežádoucích reakcí. Snížená 

aktivita enzymu je způsobena genetických polymorfismem v aktivitě thiopurin-S-

metyltransferázy. Projevem toxicity 6-merkaptopurinu je  především postižení kostní 

dřeně a v důsledku toho dochází k neutropenii a trombocytopenii. Při vyšších dávkách 

dochází ke zvracení.  Vlivem léků a jejích interakcí může docházet ke zvýšení toxicity. 

6-merkaptopurin se nasazuje převážně v léčbě akutních lymfoblastických leukemií a 

dále se používá jako imunosupresivum. Může docházet při jeho toxických účincích ke 

stomatitidám, dále k výše zmíněným útlumům kostní dřeně a může dojít až k vyvolání 

křečí. 
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Obr.3: Merkaptopurin [online]. Dostupné z: 

<http://sl.wikipedia.org/wiki/Merkaptopurin> [ cit. 2013-05-06]. 

 

 

 Pyrimidinova analoga 

 Podobně jako u purinových bazí, jsou i pyrimidinové baze (cytosin, thymin a 

uracil), a jejich nukleotidy důležitou součástí nukleových kyselin. K této skupině 

antimetabolitů řadíme fluorované pyrimidiny (analoga uracilu), analoga cytidinu a 

azapyrimidiny. Do biosyntézy zasahují mnohostranně. Hlavní látkou této skupiny je 

analog uracilu 5-fluorouracil (cytostatikum Fluorouracil).    

5-fluorouracil 

5-fluorouracil, jak je výše zmíněno, patří mezi analoga pyrimidinu. Aktivuje ho 

fosforylace na 5- fluorouridinmonofosfát (5-FUMP), který je následně inkorporován do 

RNA  a dochází k inhibici její funkce. Při aktivaci vznikají i další produkty jako 

například 5- fluorodeoxyuridinmonofosfát (FdUMP). Tento produkt inhibuje syntézu 

DNA a to tak, že je  inhibitorem thymidilátsyntázy a blokuje tvorbu 

deoxythymidintrifosfátu (kyseliny thymidilové). Důležitým kofaktroem pro tvorbu 5-

FUMP je fosforibosylpyrofosfát, může např. metotrexát potencovat účinek 

pyrimidinových antimetabolitů. Další možnosti zvýšení účinnosti 5-fluorouracilu je 

kombinace s leukovorinem (kyselina tetrahydrolistová). Zjistilo se, že mechanismy 

účinku jsou závislé na plazmatické koncentraci 5-fluorouracilu a roli hraje také doba 

expozice. 5- fluorouracil je také podáván i.v. Tento typ perorální a enterální 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Merkaptopurin
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mukozitidou. Dále se může v začátcích léčby objevovat útlum kostní dřeně. A mohou se 

objevit i neurotoxické problémy. (Martínková a spol. 2007) 

 

Obr.4: 5-fluorouracil [online]. Dostupné z  

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/f6627?lang=en&region=CZ [cit. 

2013-05-06]. 

 

 

 Inhibitory ribonukleotidreduktázy    

 Inhibitorem ribonukleotidreduktázy je hydroxyurea neboli hydrokarbamazid.  

Jeho struktura se nepodobá nukleotidům a je řazen mezi antimetabolity.  Jeho účinek se 

projevuje ve fázi tvorby DNA. V S-fázi buněčného cyklu, kdy dochází k zablokování 

konverze ribonukleotidu na deoxyribonukleotid. Tento typ cytostatika se používá 

převážně u myeloproliferativních onemocnění, hlavně u CML – chronické myeloidní 

leukemie. Působí na zralé formy bílých krvinek v chronické fázi CML. Snižuje jejich 

přebytek, a tím dochází k zmírnění potíží v chronické fázi CML. Mezi tyto potíže 

bychom mohli zařadit například zvýšená dušnost, která je zapříčiněná tím, že se bílé 

krvinky hromadí v plicích. Když dojde ke snížení jejich počtu, dojde i k úlevě pacienta. 

Tento lék je velmi používány díky tomu, že nemá téměř žádné vedlejší účinky. Bohužel 

se jedná, dalo by se říci, o podpůrný prostředek, protože ztrácí terapeutický účinek 

v akcelerované fázi CML. Nemá prakticky žádný účinek na nezralé formy blastických 

buněk. 

 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/f6627?lang=en&region=CZ
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2.1.1.2.  Poškození struktury a funkce nukleových kyselin 

 Poškození struktury a funkce nukleových kyselin má za následek alteraci jejich 

biologických funkcí. Z hlediska cytotoxického účinku má největší význam inhibice 

replikace a inhibice transkripce. Ke strukturnímu poškození nukleových kyselin dochází 

různými mechanizmy – alkylace, interkalace (vmezeření), inhibice topoizomeráz, 

rozštěpení molekuly DNA. (Klener a spol., 2011) 

 Alkylace patří k nejčastějším mechanismům účinku cytostatik. Chemické změny 

vyvolané alkylací, působící změnu biologické funkce, mohou být vícerého typu – prostá 

substituční reakce, bifunkční substituční reakce. Alkylace má nejen cytostatický účinek, 

ale taktéž účinek mutagenní, s nímž nepochybně souvisí též účinek kancerogenní, 

stimulují vznik dalších maligních chorob. Tyto látky působí během celého buněčného 

cyklu a díky tomu, že obsahují reaktivní alkylové skupiny, dochází k tvorbě 

nukleofilních kovalentních vazeb. Podle obsažených alkylujících zbytků můžeme 

alkylační činidla rozdělit na látky skupiny dusíkatého yperitu, labilní methylové zbytky 

a azauridinové kruhy. Alkylační činidla způsobují na DNA velké množství defektů. 

Může docházet k odloučení purinové báze, dále k různým zlomům, a také může dojít 

k celkovému poškození genetické informace buňky a k jejímu úplnému zániku. Jako 

všechna jiná cytostatika mají také nežádoucí účinky, sice dochází k odumření 

rakovinných buněk, současně ale i k poškození krvetvorby. Bylo prokázáno také 

mutagenní a kancerogenní působení, které může vyústit až v akutní leukemii nebo 

myelodysplastický syndrom. Mezi alkylační činidla můžeme zařadit například 

cyklofosfamid, ifosfamid, melfaland a další. 

Cytostatika působící alkylačním mechanismem, nebo u kterých alkylační mechanizmus 

převažuje, tvoří početnou skupinu. Patří sem: 

 

 Beta-chlorethylaminy 

Hlavní látkou v této skupině je dusíkatý yperit (cytostatikum Mustargen). Je 

jedním z mála cytostatik, které působí i na buňky ve fázi G-0, což je výhodné z hlediska 

poškození nádoru, ale nevýhodné z hlediska normálních buněk – především 

krvetvorných buněk. Fáze G-0 je přestávkou mezi mitózou a S- fází. Doba G-0 fáze je 

různě dlouhá a dojde k zastavení buněčného dělení. Do této skupiny paří další látky 

např. melfalan (cytostatikum Alkeran), chlorambucil (cytostatikum Leukeran).  
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Mechlorethamin          

 Výše zmíněný mechlorethamin neboli dusíkatý yperit je velmi nestálá látka. 

Jeho příprava musí probíhat před podáním a dávkování musí být velmi pomalé, protože 

by mohlo při i.v. dojít ke vzniku trombózy a porušení okolní tkáně. Toto cytostatikum je 

využíváno při léčbě Hodgkinovy nemoci. Mezi toxické účinky patří útlum kostní dřeně. 

Dále dochází k nevolnostem a ke zvracení. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, objevují se 

puchýřky. Bohužel zvyšuje riziko sekundárních malignit. (Martínková a spol., 2007) 

Melfalan           

 Je hojně využíván pro léčbu mnohočetného melanomu. K použití melfalanu 

nitrožilně dochází například u transplantací kostní dřeně, kdy se používá před 

transplantací. Dále se využívá i u jiných druhů nádorů. Například u sarkomů měkkých 

částí končetin nebo pří karcinomu prsu. Užívá se jak ve formě tabletek, tak i ve formě 

injekční. Dobře se vstřebává z gastrointestinálního traktu. V těle pak dochází k jeho 

metabolizaci v přítomnosti CYP450. Ještě je známa neenzymatická cesta přeměnou na 

monohydroxyderiváty nebo dihydroxyderiváty. Mezi vedlejší účinky můžeme zařadit 

zvracení, nevolnost, alergickou reakci, průjem a dermatotoxicitu. Tato látka je známa 

jako látka dráždící – irritans. (Vorlíček a spol., 2012) 

Chlorambucil           

 Opět cytostatikum patřící mezi Beta-chlorethylaminy. Podává se pouze 

v tabletové formě. Stejně jako Melfalan je metabolizován v přítomnosti CYP450. 

Nemusí být podávám na lačno. Je používám především v léčbě hematologických 

chorob. Byl u něj prokázán selektivní účinek na lymfatickou tkáň. Nežádoucí účinky 

chlorambucilu jsou velmi podobné jako u melfalanu, zvracení, nevolnost, alergická 

reakce, při dlouhodobějším užívání chlorambucilu se může objevit plicní poškození. 

(Vorlíček a spol., 2012) 

 

 Oxazafosforiny  

  Tyto látky byly připraveny jako méně toxické formy alkylderivátů. Hlavní 

látkou je cyklofosfamid (cytostatikum Endoxan), patří mezi bifunkční alkylační látky. 

Zde  je potřebné připomenout, že cyklofosfamid je in vitro neúčinný a in vivo prochází 

několikastupňovou aktivací v játrech. Účinkem mikrosomálních enzymů je nejprve 

přeměněn na 4-hydroxycyklofosfamid, který podléhá spontánní automerizací na 



20 
 

aldofosfamid. Ten je hydrolyzován na konečný aktivní produkt fosforamid-N-yperit a 

vedlejší produkt akrolein, který je odpovědný za urotoxicitu - nefrotoxicitu po podání 

vyšší dávky. Další důležitou látkou, kterou sem můžeme přiřadit je analog 

cyklofosfamidu, který se liší jinou pozicí jedné chlorethylové skupiny – ifosfamid 

(cytostatikum Holoxan). 

Cyklofosfamid          

 Jeho účinky jsou jak po perorálním tak i po intravasalním podání. Stejně jako 

chlorambucil a mefalan je v přítomnosti CYP450 bioaktivován z 80-90% podané dávky 

na množství alkylujících metabolitů, které mají cytotoxické účinky. Samotný 

cyklofosfamid nemá cytotoxické účinky, až jeho metabolity vznikající v játrech. 

Vylučování této látky probíhá v ledvinách, může docházet ke vzniku hemoragické 

cystitidy. Této hemoragické cystitidě je možné předejít díky merkaptoetansulfonátu 

sodnému – mesny.  Tato látka ochraňuje díky svým SH- skupinám epitel močových cest 

– dochází spolu s akroleinem ke tvorbě stabilních thioetherů. Cyklofosfamid je dále 

používám při kombinované léčbě lymfomů, při myleomu, u leukémií a dále také jako 

imunosupresivum při transplantacích kostní dřeně. Mezi nežádoucí účinky patří 

myelosuprese, nevolnost, zvracení, kardiotoxicita, nefrotoxicita, alopecie a může se 

objevit i anorexie. 

Ifosfamid           

 Tato látka je pouze ve formě injekce. Je velmi podobný cyklofosfamidu. A je 

stejně jako cyklofosfamid bioaktivován. Opět jako cyklofosfamid jen neaktivní a je 

aktivován až v játrech, jeho aktivace je ale pomalejší než aktivace cyklofosfamidu. I 

léčebná dávka ifosfamidu musí být vyšší, než v případě cyklofosfamidu. Díky tomu 

jsou u ifosfamidu zjištěné vyšší hodnoty uroteliální a neurologické toxicity. Močí je 

vylučováno přibližně 57– 80%. Projev nežádoucích účinků je alopecie, nauzea, 

hyperpigmentace, myelosuprese, hyperurikémie, halucinace, bolest hlavy, uroteliální 

toxicita. V případě uroteliální toxicity je nutnost podání mesny, stejně jako u 

cyklofosfamidu.  (Vorlíček a spol., 2012) 
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 Ethyleniminy (aziridy) 

 Látky této skupiny jsou charakterizovány přítomností ethyleniminové skupiny, 

vázané v různém počtu na rozmanité chemické struktury. Ve srovnání s deriváty 

dusíkatého yperitu jsou tyto látky stálejší, díky dobré rozpustnosti ve vodě dochází 

k usnadnění resorpce z gastrointestinálního traktu. Jejich toxicita je zpravidla větší než u 

zbytku cytostatik, a proto se některá cytostatika z této skupiny už nepoužívají. 

V klinické praxi jsou využívána prakticky dvě cytostatika thiotepa (cytostatikum 

Thiotepa) a hexamethylmelamin (cytostatikum Hexalen). 

Thiotepa           

 Jinak také triethylenthifosforamid. Její metabolit se nazývá TEPA a má 

cytotoxické účinky. TEPA je vlastně aktivní část thiotepy. Tento metabolit je tvořen 

pomocí enzymu CYP2B. Pokud je v těle metabolizována ve velkém množství, může 

docházet k tvorbě průřezů v DNA. Metabolizovaná thiotepa produkuje alkalicky labilní 

DNA. Vstřebávání thiotepy je nejrychlejší po intra-peritoneálním podání. Jen z velmi 

malé části se váže na plazmatické proteiny. Pokud je thiotepa podána intravenózně, je 

její koncentrace zaznamenávána v mozkomíšním moku ve stejném množství jako 

v plazmě.  

 

 Estery kyselin sulfonových      

Základem těchto sloučenin jsou dvě alkylsulfonové kyseliny esterifikované 

metanolem, oddělené vzájemně různým počtem uhlíků. Širšího uplatněním se dočkal 

busulfan (cytostatikum Myleran), které se používá především jako součást přípravných 

režimů před alogenní transplantací kostní dřeně. Vylučování thiotepy přes močový trakt 

je minimální.  (Schellens a spol., 2005) 

 

 Alkylační deriváty alkoholických cukrů 

V praxi se prosadily dva přípravky dibromomanitol (cytostatikum Myelobromol)  

a dibromodulcitol- mitolactol (cytostatikum Elobromol).  
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 Deriváty platiny 

 Mají podobné účinky jako alkylační činidla, neobsahují však alkylační skupinu, 

nedochází k alkylaci. Přiřazujeme k nim cisplatinu, karboplatinu a oxaliplatinu. Dochází 

ke znemožnění replikačních procesů tím, že dojde k navázání  na DNA a vytvoření 

interkalační vazby. Závislot účinků je i na tvaru molekuly těchto cytostatik. Více jsou 

používány cis izomery, u kterých dochází k záměně chloridových ligandů za 

karboxyláty, to má vliv na jejich účinnost, která je snížena, ale díky tomu je snížena i 

toxicita na organismus. Zatímco u trans izomerů je zjištěna vyšší toxicitu.  

Cisplatina           

 Patří mezi cytostatika s velmi výrazným protinádorovým účinkem. Bohužel má 

cisplatina také velmi silné nežádoucí účinky.  Pro léčbu krevních chorob se skoro 

nevyužívá. Mezi nežádoucí účinky cis platiny patří hlavně nefrotoxicita. Dochází 

k poškození tubulární funkce a ke snížení glomerulární filtrace a ke zrátě hořčíku. Dále 

dochází ke zvracení, nevolnostem, stomatitidám, porucha tělní homeostázy elektrolytů a 

tím může docházet až k poškození Cortiho orgánu, ve kterém dochází k nevratným 

změnám. Při vysokých koncentracích může docházet až k nekroźe kůže a podkoží. Ke 

zmírnění nefrotoxicity musí být pacient dostatečně hydratován, jak před podáním tak po 

podání. 

 Karboplatina           

 Je používána stejně široce jako cisplatina. Rozdílem ale jsou její mírnější 

vedlejší účinky. Není zde při podání nutná hydratace, tak jako u cisplatiny a je 

podávána nitrožilně. K vedlejší účinkům u karboplatiny řadíme myelosupresy, 

nevolnost, zvracení, neurotoxicitu, hypomagnezemii.  

Oxaliplatina           

 Je nejpoužívanějším cytostatikem v případě kolorektálního karcinomu. Je 

kombinován s 5- fluorouracilem. Vedlejší účinky jsou nevolnost, zvracení, periferní 

senzorická neuropatie – poruchy polykání, dysestezie končetin.  (Vorlíček a spol., 2012) 
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 Alkylační deriváty močoviny  

 Do této skupiny patří především deriváty nitrozomočoviny. Od klasických 

alkylačních je můžeme odlišit tím, že metabolickou degradací jejich molekuly dochází 

ke vzinku, kromě alkylující struktury (většinou chlorethylu),  ještě izokyanátová 

struktura (O=C=N-R), která reaguje s aminoskupinami aminokyselin a inhibuje opravu 

poškozené DNA.  Sem patří karmustin – BCNU (cytostatikum Carmustin), lomustin – 

CCNU (cytostatikum CeeNu), streptozotocin (cytostatikum Zanosar), fotemustin 

(cytostatikum Mustophoran).  (Klener a spol., 2011) 

Karmustin           

 Jeho aktivace v těle je uskutečňována neenzymatickou cestou, tím pádem 

dochází k vytvoření a odloučení produktů s alkylační a karbamylační aktivitou. Je 

rozpustný v tucích a to vede k tomu, že má schopnost pronikat do CNS. Je tedy 

využíván převážně k paliativní léčbě tumorů mozku, a pak v kombinacích k relapsu 

lymfomů. K vedlejším účinkům patří nauzea, nevolnost, myelosuprese, alopecie, 

neplodnost a toxické účinky na játra.  

Lomustin           

 Jeho aktivace probíhá stejným mechanismem jako u karmustinu. Dále se také 

rozpouští v tucích, proniká tedy do CNS. Jeho využití je hlavně v terapii Hodgkinova 

lymfomu a mozkových nádorů, kdy je podáván perorálně. Vedlejší účinky jsou stejné 

jako u karmustinu.  (Martínková a spol., 2007) 

Streptozotocin           

 Další cytostatikum patřící mezi nitrozomočovinu. Je používán k léčbě nádorů 

pankreas. Jeho toxicita se projevuje především v ledvinách, v renálním tubulu, 

způsobuje tubulointersticiální nefritidu a může dojít až k tubulární atrofii. Projevy jsou 

vada proximálního tubulu, hypokalémie, proximální renální tubulární acidóza a 

Fanconiho syndrom. Poruchy ledvin nejsou u streptozotocinu závislé na dávkách. Při 

výskytu renální toxicity je důležité, aby byla u pacienta sledována hladina sérového 

kreatininu, hydrogenuhličitanu, draslíku, pH moči, bílkoviny a hladina glukózy. Ve 

většině případů ale není selhání ledvin přítomno. Pokud ale dojde k renálnímu selhání, 

léčba vyžaduje dialýzu.  Vedlejší účinky jsou opět podobně vedlejším účinkům u 

předchozích nitrozomočovinových cytostatik.  (Perry, 2008) 
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 Antibiotika s alkylačním účinkem  

Antibiotika s alkylačním účinkem jsou cytostika u kterých jejich molekula obsahuje 

tři typické kancerostatické skupiny: chinon, azridin a urethan. Tyto látky působí tak, že 

díky jejich účinku nedochází k syntéze bílkovin a k dělení buněk.  Do této skupiny patří 

mitomycin (cytostatikum Mitomycin-C).  

Mitomycin           

 Toto antibiotikum inhibuje tvorbu a syntézu bílkovin, tedy inhibuje tvorbu 

DNA. Jeho účinek postihuje především buňky, které jsou v nejvyšším stupni 

mitotického dělení. Jeho použití je při terapii glaukomu a v kombinacích při léčbě 

solidních nádorů, jako například karcinom prsu, karcinom děložního čípku a jiné.  

Účinek jeho léčebného působení způsobuje snížení fibrovascularitidy – nedochází 

k opětovnému růstu a následnému poškození ve formě dalších a dalších zjizvení. Toto 

antibiotikum je používáno hlavně  pooperačně. Podávání je intravenózní a podává se 

přibližně 4 – 8 týdnů. Projevem vedlejších účinků je nauzea, nevolnost, myelosuprese, 

renální selhání, alopecie, kardiomyopatie, může docházet k parestezii v místě žilního 

podání.  (Brightbill a spol., 2009) 

 

 Antracykliny 

Mezi další mechanizmy působení cytostatik patří interkalace. Interkalace neboli 

jinak vmezeření je nekovalentní vazba cytostatika na DNA. Dochází k zasunutí části 

cytostatika do šroubovice DNA a k navázání mezi vodíkovými můstky. Toto vmezeření 

způsobuje inhibici replikace  a  nedochází k transkripci. V důsledku toho se nemůže 

syntetizovat RNA, která je závislá na DNA.  Cytotoxický  účinek  interkalačních látek, 

zejména antracyklinů, podporují ještě další mechanismy, jako např. působení 

kyslíkatých radikálů. Ke vzniku kyslíkových radikálů dochází po podání antracyklinů 

nejméně dvěma mechanismy. Při redukci chinonového kruhu vzniká semichinon, který 

s reakcí s kyslíkem tvoří superoxid. Druhým produktem  je vznik komplexu s ADP a 

železitými ionty. Reakcí tohoto komplexu s kyslíkem vzniká perferylový komplex, 

který se rozpadne za uvolnění peroxidu vodíku. Kyslíkové radikály způsobují poškození 

velkého množství intracelulárních struktur (mitochondrií. Sarkoplasmatického retikula) 

a buněčné membrány a  nesou odpovědnost za peroxidaci lipidů. Právě toto je princip 
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mechanismu antracyklinů na jejich kardiotonický účinek. Zařazujeme sem daunorubicin 

(cytostatikum Cerubidine), doxorubicin (cytostatikum Adriablastina), epirubicin 

(cytostatikum Farmorubicin), idarubicin (cytostatikum Zavedos), liposomální 

doxorubicin (cytostatikum Caelyx).  (Klener a spol., 2011) 

Daunorubicin           

 Toto cytostatikum se používá výhradně k léčbě akutní myeloidní leukemie. 

V molekule  4-demethoxy-daunorubicinu je  malá změna ve struktuře v chromoforovém 

kruhu, v poloze 4. Díky této změně je látka více lipofilní a tím pádem se u ní prodlužuje 

poločas účinku. Cytotoxický účinek daunorubicinu má účinek na většinu buněk, když 

největší působení je zaznamenáno na buňky v S a G2 fázi buněčného cyklu. Je podáván 

parenterálně, po orálním použití nedochází k aktivnímu vstřebávání 

z gastrointestinálního traktu. Je velmi dráždící pro okolní tkáně, proto je důležité 

zamezit styku s tkáněmi a dávkovat  jej do rychle proudící kanyly. Cytotoxicky aktivní 

látka je metabolicky snížená látka anuorunicinol, její vznik je zapříčiněn katalyzací 

NADPH-dependentních enzymů. Vedlejší následky při použití jsou nevolnost, zvracení, 

anorexie, průjem. Mohou vyvolat speciální červené zabarvení moči. Mezi vážné 

komplikace patří nekróza v okolí vpichu, které je nutné zabránit.     

    

Doxorubicin           

 Stejný mechanismus účinku jako jiná antracyklinová cytostatika.  Podobně jako 

daunorubicin působí nejvíc na buňky v S a G2 fázi buněčného cyklu. Ale na rozdíl od 

daunorubicinu se nepoužívá jen v léčbě akutní myeloidní leukemie, ale má velmi 

rozsáhlé využití. Využívá se dále k léčbě karcinomu prsu, močového měchýře, štítné 

žlázy, plic, endometria, dále k terapii nádorů měkkých tkání, sarkomů kostí, 

lymfoidních a myeloidních nádorů a dětských typů solidních nádorů. Vedlejší účinky 

jsou podobné jako u předchozího daunorubicinu.  (Pratt a spol., 1994) 

 

Epirubicin           

 Je používán hlavně u solidních nádorů. Zaváděn je paravenózně, bohužel jsou 

s tímto podáním komplikace a to takové, že dochází k poškození a nekróze okolní 

tkáně. Místo zavedení musí být chlazeno a je podáván lokálně dimethylsulfoxid.  
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Idauribicin           

 Toto cytostatikum z antracyklinů je používané především v terapii akutních 

leukemií, mnohočetného myelomu a pří dalších malignitách krve. Nežádoucí účinky 

jsou opět podobné jako u dalších antracyklinových cytostatik, jen nedochází k takovým 

kardiotoxickým účinkům. Projev kardiotoxicity se projevuje po orálním podání, pří 

kumulaci dávky nad 290 mg/m2  nebo pokud je léčivo podáno nitrožilně tak při dávce 

nad 120mg/m2. Podání paravenózně opět způsobuje stejně jako ostatní nekrózu tkáně. 

(Vorlíček a spol., 2012) 

 

 Deriváty antracenu a antrapyrazoly  

 Tyto látky patří mezi interkalační cytostatika a mají podobonou chemickou 

strukturu. Nejvíce používaný derivát z této skupiny je mitoxantron (cytostatikum 

Refador).  

 

Mitoxantron           

 Je velice podobný léčivu doxorubicinu. Je používán i u stejných typů nádorů, 

takže u velké většiny solidních nádorů – karcinomu prsu, karcinomu štítné žlázy, plic, 

k nádorům měkkých tkání, lymfoidních a myeloidních leukémií a dalších typů nádorů. 

Mezi vyskytující se nežádoucí účinky patří myelosuprese, zvracení, nevolnost, 

stomatitida, kardiotoxicita. Pokud je podáván paravenózně, může dojít k dráždění až 

nekróze tkáně. Při jeho užívání může být zbarvena pacientova moč a to do zelena. 

(Vorlíček a spol., 2012) 

  

 Topoizomerázy 

DNA topoizomerázy jsou enzymy obsažené v jádru buňky, velmi důležitě při 

tvorbě replikace šroubovice DNA. Rozdělujeme je na topoizomerázu I a topoizomerázu 

II. Topoizomeráza I rozplétá dvoušroubovici DNA. Po rozpletení vlákna dojde 

k přerušení jednoho vlákna dvoušroubovice DNA,  protažení smyčky z druhého vlákna 

zlomem, k uzavření smyčky a prodloužení řetězce DNA o jeden další závit. 

Topoizomeráza II přerušuje obě vlákna dvoušroubovice. U eukaryotních buněk 

nedochází při rozplétání dvoušroubovice ke spotřebě ATP, zatímco u prokaryontních 
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organizmů dochází ke spotřebování ATP. Topoizomeráza II je nazývána jako gyrasa. 

Právě inhibice topoizomeráz je velmi důležitý stupeň v protinádorové léčbě.  

 

Inhibitory topoizomerázy I 

Inhibitory topoizomerázy I byly odvozeny od camptotecinu (látka izolovaná 

z africké křoviny Camtoteca accuninata). Sem patří především látka irinotecan 

(cytostatikum Campto) a topotecan (cytostatikum Hycamtin).  

 

Inhibitory topoizomerázy II 

Tyto inhibitory blokují účinek topoizomerázy II, která rozplétá dvojspirálu 

DNA, přerušuje oba řetězce a vytváří s nimi komplex. Na rozdíl od topoizomerázy I 

potřebuje topoizomeráza II ke své aktivitě ATP a uplatňuje se hlavně při rychlé 

proliferaci buněk. Do této skupiny patří látka tenipozid (cytostatikum Vumon) a 

etopozid (cytostatikum Vepesid).  

 

Některá protinádorová antibiotika polypeptidové povahy působí zlomy 

v jednom, popřípadě v obou řetězcích DNA. Štěpí tedy molekulu DNA. Tento účinek je 

zprostředkován kyslíkovými radikály, které vznikají z komplexu neomycinu se železem, 

jako výsledek několikastupňové reakce. Do této skupiny patří cytostatikum neomycin 

(Bleocin), které je produkována plísní  Streptomyces verticullus, kmen  Actinomyces.  

 

 

2.2.  BUNĚČNÝ CYKLUS – STRUČNÝ  SOUHRN 

Vznik buněk je možný jedinou cestou a to vznikem  buňky z buňky. Jak pravil 

německý patolog Robert Virchow v 1958:  ,, Tam, kde vzniká buňka, tam předtím 

musela nějaká buňka existovat, stejně jako živočichové mohou vznikat jen z živočichů a 

rostliny pouze z rostlin.‘‘ Jediná možná cesta vzniku buněk je buněčné dělení. Buňky, 

které již existují se dále dělí a vznikají nové buňky. Díky opakovanému buněčnému 

dělení před více než třemi miliardami let vznikly všechny živé organismy, od 

jednobuněčných až po složité savce.   Buňka provádí složitý sled akcí díky nimž se 

rozmnožuje a dělí. Zdvojuje svůj obsah a rozdělí se na dvě buňky. Cyklus, ve kterém 

probíhají tyto duplikace a dělení se nazývá buněčný cyklus a je základním 
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mechanismem, kterým se rozmnožuje vše živé. Rozdíl v dělení je u mnohobuněčných a 

jednobuněčných organizmů. Zatímco u jednobuněčných organizmů, například u 

kvasinek, vznikne pomocí buněčného dělení už přímo nový úplný organizmus, u 

mnohobuněčných je pro vznik plnohodnotného organizmu zapotřebí mnohem více 

dělení. U mnohobuněčných organizmů nedochází k dělení pouze při rozmnožování, ale 

i během života a růstu. I v dospělosti probíhá buněčné dělení a zajišťuje se tak výměna 

opotřebovaných buněk za nové. Některé buňky ale nemají v dospělosti schopnost 

dělení, tak je tomu například u buněk svalových a nervových u dospělého člověka. Proti 

tomu například jaterní buňky se obnovují a dělí přibližně jednou za rok a spoustu 

prekurzorů krevních buněk se dělí až několikrát denně. Problém nastává, když je 

buněčné dělení zastaveno a buňky se nemohou dále rozmnožovat a dělit, takový 

organizmus zemře během několika dnů. K tomu může dojít třeba při velkém množství 

rentgenových paprsků.  (Alberts a spol., 2005)   

Celý buněčný cyklus není jednotný, stále se mění, avšak hlavní charakteristiky 

jsou stejné, protože musí vždy obsahovat soubor úkonů, které je potřeba dodržet pro 

správné rozdělení buňky, to znamená zkopírování genetické informace a její přenos na 

dceřinou buňku. Pro vznik identických dceřiných buněk je důležité, aby byla DNA 

v každém chromosomu správně a identicky replikována a tyto replikované chromosomy 

musí být nadále správně rozděleny mezi dceřiné buňky, aby došlo ke správnému 

rozložení kopie kompletního genomu. Buňky musejí nejprve zdvojit svůj obsah, jinak 

by se při každém dělení zmenšovaly.   

Nejjednodušším typem dělení je dělení u bakterií, které nemají jádro a obsahují 

pouze jediný chromosom. U některých typů bakterií, jako je třeba Escherichia coli, 

může buněčné dělení za příznivých podmínek trvat pouze dvacet minut. Obsahuje 

pouze jediný kruhový chromosom, který je přichycený k plazmatické membráně. Při 

růstu buňky jsou od sebe nové chromosomy odtahovány, a když buňka nabyde správné 

velikosti, dojde k jednoduchému rozdělení. Tímto způsobem vznikají dvě dceřiné buňky 

a proces se nazývá binární dělení.   

U mnohobuněčných organismů je dělení složitější povahy. Hlavní genetická 

informace je rozložena mezi více chromosomů a tím pádem je celý proces zdlouhavější. 

Eukaryotní buňky obsahují cytoskelet, tvořený filamenty a tubuly a sítí buněčných 

organel. Tyto všechny části eukaryotické buňky musejí být rovnoměrně rozděleny mezi 

dceřiné buňky. Dochází u nich k cytoplazmatickému dělení – cytokinezi a k dělení jádra 

– mitóze.    
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Buněčný cyklus u eukaryotních buněk je rozdělován do čtyř fází. Tyto fáze 

můžeme rozdělit na G1, G2, S a M-fáze. Nejdůležitější částí je dělení jádra neboli 

mitóza. Spolu s cytokinezí – dělení buňky na dvě, je označována jako M- fáze. Tato fáze 

trvá přibližně hodinu, což je jen malý zlomek celého buněčného cyklu. Doba, která 

vyplňuje mezeru mezi dvěma M- fázemi se označuje jako interfáze. Do této interfáze 

patří G1, S a G2- fáze. Jako  první fázi u buněčného cyklu bychom mohli označit G1-

fáze. Je to fáze mezi koncem M- fáze a začátkem S-fáze. Období mezi koncem S- fáze a 

začátkem M-fáze se nazývá G2- fáze. Během S- fáze dochází k replikaci jaderné DNA 

buňky, což je velice důležité, aby mohlo dojít k replikaci buňky. Velmi důležité je 

období mezi G1- fází a G2- fází, protože se v této době buňka rozhoduje, zda přejde do 

další fáze nebo se zde zastaví, aby získala více času na přípravu. Při interfázi dochází ke 

zvětšování buňky, přepisu genů a syntéze proteinů. Buňka se musí zvětšit na 

dvojnásobek své hmotnosti, aby mohlo dojít k řádné replikaci. Pokud by byla fáze G1 a 

G2 nedostatečná, mohlo by dojít k nedostatečnému zvětšení a nadále by se buňka 

zmenšovala při každém dalším dělení. (Alberts a spol., 2005)   

 Při M- fázi dochází nejprve k postupné kondenzaci chromosomů. Tyto 

chromosomy byly replikovány v S-fázi buněčného cyklu. Vznikly dvě sesterské 

chromatidy, které jsou nadále pevně propojeny. Kondenzací chromosomů se vyznačuje 

konec G2-fáze. Nastává část dělení, kdy jsou chromosomy viditelné světelným 

mikroskopem. Vidíme je jako dlouhá vlákna, které jsou postupně zkracována a zvětšuje 

se i jejich šířka. Díky tomuto zkrácení je méně pravděpodobné, že by došlo k jejich 

propletení a dochází k lepšímu průběhu mitózy. Po kondenzaci chromosomů v buňce 

dochází ke vzniku dvou odlišných dělících struktur – mitózy a cytokineze. Pro správný 

průběh mitózy je důležité mitotické vřeténko, tvořené mikrotubuly, které vzniká 

v konečné fázi G2. Další důležitá struktura je kontraktilní prstenec, tvořený aktinovými 

a myosinovými filamenty. Kontraktilní prstenec je tvořen ke konci mitózy 

v ekvatoriální rovině buňky. Dochází ke stahování prstence, k tažení plazmatické 

membrány dovnitř a k rozdělování buňky. U rostlinných buněk probíhá cytokineze 

jiným způsobem, protože mají navíc buněčnou stěnu. Během mitózy dochází k dělení i 

některých buněčných orgánů. Díky tomu, že se některé organely vyskytují v buňce ve 

velkém množství, při jejím zvětšování dochází k nárůstu těchto organel a ty jsou pak 

rozděleny mezi dceřiné buňky.  
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            Obr.5: Buněčný cyklus [online].  

Dostupné z: <http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cell_cycle.html> [cit. 2013-

05-06]. 

  

  K těmto organelám patří mitochondrie a chloroplasty. U Golgiho aparátu a 

endoplasmatického retikula dochází k rozpadu na malé části a rovnoměrné rozdělení 

mezi dceřiné buňky.   

Předtím, než dojde k mitóze, je každý chromosom replikován a tvoří ho dvě 

identické chromatidy, které jsou nazývané též jako sesterské chromatidy. Mitóza je 

rozdělena na akce, které na sebe navzájem navazují. Mitózu můžeme obecně rozdělit na 

4 stádia. Označujeme je jako profáze, metafáze, anafáze a telofáze. Na začátku profáze 

dochází k oddělování centrozomu a jejich putování k opačným pólům jádra. Díky 

centrozomu dochází ke vzniku mitotického vřeténka. Energie, která je při této akci 

využívána je spotřebovávána z hydrolýzy ATP. Vybíhající mikrotubuly z vřeténka 

nazýváme polární mikrotubuly a dva centrozomy, díky kterým mikrotubuly vznikají 

označujeme jako póly vřeténka. Dále dochází k rozpadu jaderného obalu. Mikrotubuly 

vřeténka se váží na chromosomy pomocí speciálních komplexů z proteinů – kinetochor 

a zahajují aktivní pohyb. Další fází mitózy je metafáze. V metafázi se rovnají 

chromosomy do ekvatoriální roviny vřeténka. Kinetochory jsou připojeny na každém 

chromosomu k opačným pólům vřeténka. V anafázi dochází k oddělování párových 

chromatid od sebe a dochází k tvorbě nových dceřiných chromosomů. Každý 

z chromosomů je odtahován k pólu svého vřeténka. Dále se zkracují kinetochory, póly 

se oddalují a začíná separace chromosomů. Při telofázi se sady dceřiných chromosomů 

dostanou k pólům dělícího vřeténka. Vzniká nový jaderný obal a ukončuje se mitóza. 

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/cell_cycle.html
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Nastupuju děj zvaný cytokineze – rozdělení cytoplazmy a jejích součástí mezi dvě 

dceřiné buňky. Dojde k vytvoření dělící rýhy a k získání kompletní a identické sady 

chromosomů pro obě dceřiné buňky. Tímto je zcela ukončena M- fáze buněčného cyklu. 

(Alberts a spol., 2005) 

 

 

Obr. 6: Dělení buňky [online].  

Dostupné z: < http://biomach.wz.cz/img_ob_mitoza.jpg> [cit- 2013-05-06]. 

 

2.2.1. Cytostatika poškozující na úrovni mitózy 

 Alterace mikrotubulárního proteinu       

Skupina látek, které uplatňují svůj cytotoxický účinek hlavně na mitózu se 

nazývají mitotické jedy a poškozují jednak strukturu mikrotubulů, tak i jejich funkci. Ve 

většině používaných cytostatik této skupiny dochází k omezení syntézy tubulinu, což je 

bílkovina tvořící buněčné mikrotubuly. Klíčová úloha mikrotubulů je nejen správné 

rozdělení chromozomů při mitóze, ale také udržení tvaru buňky, dále se zabývají 

buněčnou motilitou a přenosem signálů mezi povrchovými membránovými receptory 

s jádrem. Při normálních podmínkách je polymerizace a depolymerizace tubulinu 

v rovnováze. Tento proces je závislý na koncentraci GTP (guanosintrifosfátu), teplotě a 

koncentraci kalciových iontů. (Klener a spol., 2011) 

http://biomach.wz.cz/img_ob_mitoza.jpg
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 Inhibitory polymerizace      

 Inhibice polymerizace tj. tvorby mikrotubulů, nebo jejich rozrušení 

(krystalizace) zablokuje průběh mitózy v metafázi. Díky tomuto mechanismu je 

vysvětlen protinádorový účinek kolchicinu a alkaloidů z Vinca rosea. Do této skupiny 

patří vincristin (cytostatikum Oncovin), vinblastin (cytostatikum Velbe), vinorelbin 

(cytostatikum Navelbin). 

Vincristin           

 Toto cytostatikum patřící do Vinca rosea je důležitou součástí léčby u 

hematologických onemocnění a solidních nádorů. Používá se v kombinacích. Jako 

většina cytostatik má nežádoucí účinky, mezi které patří hypertenze nebo naopak 

hypotenze. Jeho hlavní nežádoucí účinek je neutoroxicita – poruchy svalových reflexů, 

parestezie končetin, poruchy motoriky. 

Vinblastin           

 Vinblastin se používá hlavně v terapii maligních nádorů lymfomů a 

testikulárních nádorů. Je podáván intravazálně. Nežádoucí účinky jsou podobné jako u 

vincristinu, pouze neurotoxicita se projevuje v menší míře než u vincristinu.  

Vinorelbin           

 Toto cytostatikum má výhodu oproti předchozím v nižší neurotoxicitě a ve 

způsobu podání. Je podáván perorálně. Používá se kombinovaně především u 

karcinomu prsu, karcinomu ovaria a plic.  

 

 Inhibitory depolymerizace 

  Inhibice depolymerizace je opačný proces, ale má stejné funkční důsledky. 

Látky tohoto typu zrychlují proces tvorby mikrotubulů a dále pak stabilizují již 

vytvořené tubuly.. Průběh mitózy je tímto narušen a pozměněné mikrotubuly vytvářejí 

v buňce buď svazky, nebo jsou seřazeny do nefunkčních hvězdic – pseudoasters. Do 

této skupiny patří především paklitaxel (cytostatikum Taxol), docetaxel (cytostatikum 

Taxotere). (Klener a spol., 2011). 

Paklitaxel           

 Mechanismus spočívá ve vázání se na B-tubulinové podjednotky mikrotubulů. 
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Dochází k depolymeraci mikrotubulů. Dále se tvoří výše zmíněné pozměněné tubuly a 

dochází k inhibici mitózy. Paklitaxel je využíván k léčbě karcinomu ovárií a prsu. Mezi 

jeho nejvýraznější vedlejší účinky patří neutropenie. Je možno tento účinek zmírnit a to 

podáváním faktorů, které stimulují tvorbu bílých krvinek. (Lüllmann a spol., 2004)  

 

Docetaxel           

 Tato látka patří také k inhibitorům depolymerace. Má stejný mechanismus 

účinku jako paklitaxel. Vedlejší účinky a použití jsou opět podobné. (Lüllmann a spol., 

2004) 

 

 Inhibice proteosyntézy  

Jednou z podmínek růstu normálních i nádorových buněk je syntéza bílkovin. 

Nádorové buňky se např. od buněk normálních odlišují různou schopností k biosyntéze 

specifických (neesenciálních) aminokyselin, jako jsou L-asparagin, L-glutamin a další. 

Buňky, které nemají schopnost syntetizovat nezbytnou aminokyselinu, musejí tuto 

aminokyselinu získat z okolního prostředí. Nejvíce uplatněnou látkou v praxi je L-

asparagináza, což je enzym, který vyvolává depleci L-asparaginu jeho přeměnou na 

kyselinu asparagovou a amoniak. Extracelulární nedostatek L-asparaginu poruší buňky 

selektivně s deficitem vlastní L-asparaginázy. Do této skupiny můžeme přiřadit např. L-

asparaginázu  (cytostatikum Crasnitin).  

 

 Kombinované účinky  

 Účinky většiny cytostatik jsou mnohostranné a rozličné, a proto v této skupině 

látek můžeme popsat některá cytostatika, která můžeme přiřadit mezi např. neklasické 

alkylační látky. Není zvláštností, že cytostatikum může účinkovat nejen jako 

antimetabolit ale současně i jako alkylační látka, většina interkalačních látek způsobuje 

současně inhibici topoizomerázy II atd. V této skupině látek je především prokarbazin 

(cytostatikum Natulan) – methylhydrazinový derivát. Tento derivát po průniku do 

buňky konvertuje na metaboility s vlastní cytotoxickou účinností. Dakarbasin – DTIC 

(cytostatikum Dacarbasin) je nízkomolekulární sloučenina, která má smíšený 
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mechanismus účinku jako purinový antimetabolist a alkylační látka. Temozolomid 

(cytostatikum Temodal), mitotan – derivát známeho insekcitidu DDT a další.  

 

3.  INHIBITORY TOPOIZOMERÁZY 

3.1. Inhibitory  topoizomerázy  I . typu 

 Topoizomerázy (DNA topoizomerázy) jsou enzymy důležité pro replikaci 

(kopírování) DNA. U dvoušroubovice DNA dochází pomocí jejich účinku k rozpletení 

vláken DNA. Po replikaci se rozpletená vlákna opět párují a splétají dohromady. Při 

inhibici topoizomerázy I typu a topoizomerázy II typu dochází k blokaci těchto 

mechanismů. To vede ke znemožnění průběhu replikace a k rozpadu DNA. (Klener a 

spol. 2009, 2011). 

 

3.1.1.  Irinotecan (Campto) 

Irinotecan je semisyntetický derivát camptotecinu – alkaloidu izolovaného ze 

stromu Camptotheca acuminata, který volně roste v Číně. Chemicky se jedná o 7-ethyl-

10-(4-piperidino)-1-piperidino-karboxycamptotecin (CPT-11). Hlavním účinkem látky 

irinotecanu je inhibice topoizomerázy I. Jeho protinádorové účinky byly dokázány a 

dále klinicky ověřeny u velkého množství  nádorů např. karcinomu žaludku a pankreatu, 

karcinomu plic a karcinomu prsu. (Klener  a spol. 2002, 2011) 

Dále je ve velké míře používán při metastazujícím karcinomu tlustého střeva 

nebo konečníku, buď samostatně nebo v kombinacích s kyselinou folinovou a 

fluorouracilem. S fluorouracilem bývá nakombinován v případech, kdy samotná terapie 

fluorouracilem nebyla úspěšná. (Lüllmann a spol., 2004)  
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Mechanismus účinku 

Vlastní mechanismus účinku spočívá v inhibičním působení aktivního 

metabolitu SN-38 na topoizomerázu (irinotecan zde působí jako produkt). Významnou 

rolí topoizomerázy I je zahájení replikačního procesu DNA. Dojde k navázání na jeden 

řetězec DNA, k jeho dočasnému přerušení, přetočením uvolněného řetězce okolo jeho 

komplementárního vlákna dojde k uvolnění nadměrné torze a následně se přerušený 

řetězec opět spojí dohromady a vytvoří se opět dvoušroubovice. Pokud dojde k blokaci 

funkce topoizomerázy I, nedojde k opětovnému spojení rozštěpených řetězců a vzniklé 

zlomy pak mají pro dělící se buňku letální následky.  (Vošmik a Dvořák, 2005) 

 

Farmakokinetické vlastnosti 

 Po intravenózním podání irinotecanu dochází v játrech a tenkém střevě vlivem 

karboxylesterázy k jeho přeměně na 100-1000krát účinnější aktivní metabolit 7-ethyl-

hydroxycaptocin, označován jako SN-38 (Kawato a spol. 1991). Aktivní metabolit (SN-

38) je eliminován konjugací uridindifosfátglukuronosyltransferázou (UDP-GT) na 

neaktivní metabolit SN-38-glukuronid, který je vylučován žlučí (Atsumi a spol. 1991). 

Působením střevní mikroflóry zřejmě dochází k jeho hydrolýze, tedy k obnově aktivní 

formy. Další, méně významnou metabolickou cestou prostřednictvím cytochromu P-450 

3A je vznik derivátů camptotecinu (Sparreboom a spol. 1998). Farmakokinetické studie 

s radioizotopem uhlíku 14C prokázaly, že asi 55% irinotecanu se vyloučí v nezměněné 

podobě žlučí - 33% a močí – 22%. (Slatter a spol.,  2000) 

 

Klinické studie 

Přes ověření protinádorového účinku irinotecanu v preklinických i klinických 

studiích u řady nádorových onemocnění se irinotecan prosadil především v léčbě 

kolorektálního karcinomu. Podkladem účinnosti léčby irinotecanem u této diagnózy 

může být to, že v buňkách kolorektálního karcinomu byly zjištěny několikanásobně 

vyšší hladiny topoizomerázy I (Husain a spol. 1994). Na podkladě úspěšných výsledků 

klinických studií byl irinotecan studován jak v monoterapii, tak posléze v kombinaci 

s cytostatikem 5-fluorouracilem a leukovorinem.  (Rougier a spol. 1998, Cunningham a 

spol. 1998) 
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Dosavadní výsledky ukazují, že použití tohoto cytostatika v kombinaci s jiným 

je výhodnější a má lepší výsledky léčby (Clarke a spol. 2011). Hlavním problémem 

použití chemoterapie je její toxicita. U tohoto cytostatika byla pozorována značná 

toxicita a to především v kombinaci s 5-fluorouracilem. Mezi hlavní toxické projevy 

patří průjmy, akutní cholinergní syndrom, neuropatie, zvracení, astenie a mukositida. 

(Douillard a spol., 2000) 

Lékové interakce souvisí především s anticholinesterázovou aktivitou 

irinotecanu, která může souviset s prodloužení neuromuskulární blokády. Snížení 

hladiny SN-38 je popisováno při současném podávání třezalky. Proto také současné 

podávání třezalky při léčbě irinotecanem patří mezi kontraindikace (Mathijssen a spol. 

2002). Zvýšené opatrnosti je třeba u léků ovlivňujících CYP 3A4 (inhibice- 

ketokonazol, indukce – rifampicin, carbamazepin, fenobarbital, phenytoin). 

 

3.1.2. Topotecan (Hycamtin) 

 Topotecan je rovněž polysyntetický derivát camptotecinu, používaný ve formě 

hydrochloridu. 

 

Mechanismus účinku 

Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy I, 

který hraje důležitou roli při procesu replikace tím, že uvolňuje torzní napětí mo lekuly 

DNA před místem větvení. Topotekan inhibuje topoizomerázu I stabilizací 

kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným vláknem DNA, což je mezistupeň 

katalytického procesu. Inhibice topoizomerázy I topotekanem vede v buňce k indukci 

jednovláknových zlomů v DNA. (Klener a spol., 2011) 

 

Farmakokinetické vlastnosti 

Po intravenózním podání topotekanu v denních dávkách 0,5 až 1,5 mg/m2 ve 

formě 30 minutové infuze po dobu 5 dnů je jeho plazmatická clearance vysoká (62 

l/hodinu; SD 22), odpovídá přibližně 2/3 jaterního krevního průtoku. Topotekan má též 

velký distribuční objem (okolo 132 l; SD 57) a relativně krátký biologický poločas, asi 

2 až 3 hodiny. Srovnání farmakokinetických parametrů nenaznačuje žádné změny 
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farmakokinetiky během opakované aplikace po dobu 5 dnů. Plocha pod křivkou roste 

proporcionálně se zvyšující se dávkou léku. Při opakovaném denním podávání 

nedochází k žádnému nebo pouze mírnému hromadění topotekanu a neexistuje žádný 

důkaz o změně farmakokinetiky po podání opakovaných dávek. V prek linických 

studiích bylo prokázáno, že vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (35%) a distribuce 

mezi krevními buňkami a plazmou je homogenní. Eliminace topotekanu  z lidského 

organismu byla hodnocena jen částečně.  (Herben a spol., 1998) 

Topotekan je metabolizován z převážné části hydrolýzou laktonového kruhu za 

vzniku karboxylátu s otevřeným kruhem. Metabolismus představuje < 10 % eliminace 

topotekanu. N-demetylovaný metabolit, u kterého byla v testu na buňkách prokázána 

aktivita podobná jako u mateřské látky nebo menší, byl nalezen v moči, plazmě a 

stolici. Průměrný poměr AUC metabolitu a mateřské látky byl méně než 10 % pro 

celkový topotekan i lakton topotekanu. Metabolit vznikající po O-glukuronidaci 

topotekanu a N-demethylovaný topotekan byly nalezeny v moči. (Herben a spol. 1998, 

Jung a Zamboni 2002)  

Celkové vyloučení léčivu příbuzných látek po pěti dnech léčby topotekanem 

činilo 71 až 76 % podané intravenózní dávky. Přibližně 51 % bylo vyloučeno ve formě 

celkového topotekanu a 3 % ve formě N-demethyl topotekanu močí. Vylučování 

celkového topotekanu stolicí činilo 18 %, zatímco vylučování N-demethylovaného 

metabolitu stolicí bylo 1,7 %. Celkově N-demethylovaný metabolit tvořil v průměru 

méně než 7 % (rozmezí 4-9 %) z celkového množství léčivu příbuzných látek v moči a 

stolici. Množství topotekan-O-glukuronidu a N-demethylovaného topotekan-O-

glukuronidu v moči bylo menší než 2,0 %. Údaje z in vitro studií používajících lidské 

jaterní mikrozomy naznačují tvorbu malého množství N-demethylovaného topotekanu. 

In vitro topotekan neinhibuje humánní P450 enzymy CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A nebo CYP4A ani humánní cytosolové enzymy 

dihydropyrimidin a xanthinoxidázu. Při kombinované léčbě   s cisplatinou (cisplatina 

podaná 1.den, topotekan podán 1. až 5. den) došlo ke snížení clearance topotekanu v 5. 

dnu ve srovnání s 1. dnem (19,1 l/h/m2 oproti 21,3 l/h/m2 ) [n = 9]. Plazmatická 

clearance u pacientů s jaterním poškozením (sérový bilirubin v rozmezí od 1,5 mg/dl do 

10 mg/dl) byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolní skupinou.  (Hartman a Lipp, 

2006) 

Biologický poločas topotekanu byl prodloužen asi o 30 %, nebyl však prokázán 

rozdíl v jeho distribučním objemu. Plazmatická clearance celkového topotekanu 
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(aktivní i inaktivní formy) se u pacientů s jaterním poškozením snížila jen o 10 % ve 

srovnání s kontrolní skupinou. Plazmatická clearance u pacientů s poškozením ledvin 

(clearance kreatininu 41 až 60 ml/min) byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolní 

skupinou. Distribuční objem byl lehce snížen a biologický poločas zvýšen pouze o 14 

%. U pacientů se středně závažnou poruchou renálních funkcí byla plazmatická 

clearance topotekanu snížena na 34 % hodnoty kontrolní skupiny. Průměrný biologický 

poločas vzrostl z 1,9 hodin na 4,9 hodin. V populační studii neměly faktory jako věk a 

tělesná hmotnost žádný významný vliv na clearance celkového topotekanu - aktivní i 

inaktivní formy. (Jung a Zamboni 2002, Hartman a Lipp 2006) 

Klinické studie 

Ve fázi III randomizované, srovnávací studie prováděné skupinou pro 

gynekologickou onkologii (GOG 0179) byl porovnáván topotekan plus cisplatina (n = 

47) se samotnou cisplatinou (n = 46) v léčbě histologicky potvrzeného perzistentního, 

rekurentního karcinomu děložního hrdla nebo karcinomu děložního hrdla s tádia IVB v 

případech, kdy kurativní chirurgická léčba a nebo radioterapie nebyly považovány za 

vhodné. Topotekan s cisplatinou byly statisticky signifikantně účinnější v ovlivnění 

celkového přežití oproti monoterapii cisplatinou po úpravě v interim analýze; p = 0,033.  

U tohoto cytostatika byla pozorována nejvyšší toxicita především v kombinaci 

s cisplatinou. Toxické projevy jsou průjmy, zvracení, neuropatie, febrilní neuropatie, 

akutní cholinergní syndrom. ( Paton a spol., 2010) 

 

 

 

3.2. Inhibitory  topoizomerázy  II. typu 

 Při inhibici topoizomerázy II dochází k blokaci účinku TOPO II, která vytváří 

komplex s oběma řetězci dvojspirály DNA a působí jejich dočasné přerušení. Na rozdíl 

od topoizomerázy I potřebuje topoizomeráza II ke své aktivitě ATP a uplatňuje se 

především při rychlé proliferaci buněk. Pokud se má protinádorový účinek inhibitorů 

topoizomerázy II projevit, je nezbytné udržovat účinnou koncentraci po delší čas. To 

také poukazuje, proč např. jednorázové podání etopozidu i ve vysoké dávce je méně 

účinné než pokud je opakovaně podávána nižší dávka. Inhibici topoizomerázy II působí 
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většina interkalačních  látek a dále např. cytostatika etopozid a tenipozid. (Klener a 

spol. 2002, 2011) 

 

3.2.1.  Etoposid (Vepesid) 

Etoposid  patří mezi deriváty podofylotoxinu, který má glykosidicky navázány 

substituenty. Podofylotoxin je získáván z mandragory (Podophyllanes peltatum). Tento 

podofylotoxin je inhibitor mitotického dělení a tím pádem znemožňuje průběh celé 

mitózy. 

 

Obr.7:  Kořen mandragory lékařské [online]. Dostupné z 

<http://www.hobbystranky.cz/zajimavosti/magicka-mandragora> [cit. 2013-05-08]. 

 

Mechanismus účinku 

 Mechanismus účinku u etoposidu nespočívá v poškození dělícího mitotického 

vřeténka, ale v inhibici topoizomerázy II. Topoizomeráza II, která rozrušuje vlákna 

dvoušoubovice DNA, kombinuje je a posléze opět spojuje, je etoposidem inhibována a 

vlákna nejsou kvůli této odchylce opět propojována. Zlomy ve dvoušroubovici tedy 

přetrvávají a to je projevem cytotoxického účinku etoposidu. Důsledkem zlomů v DNA 

nemůže proběhnout správně mitotické dělení. (Lüllmann a spol., 2004) 

 

 

 

http://www.hobbystranky.cz/zajimavosti/magicka-mandragora
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Farmakokinetické vlastnosti 

 Eliminace etoposidu byla popsána pouze se současným podáním antikonvulziva, 

platinových komplexů a cyklosporinů. Je odstraňován velkou měrou pomocí jaterního 

metabolismu, pokud je přítomno antikonvulzivum (např. fenobarbital). Bylo zjištěno, že 

současné infuze etoposidu a platinových komplexů nemají vliv na farmakokinetiku 

žádného z těchto léků. Přesto po podání vysokých kumulativních dávek byla zjištěna 

nižší systémová clearence etoposidu u dětí. Dále bylo vypozorováno, že po podání 

etoposidu 24 – 48 hodin po podání cisplatiny nebo karboplatiny došlo ke 35 – 50% 

snížení systémové clearence. Změna platinových komplexů na etoposid a jeho 

farmakokinetiku má za následek změnu renální eliminace nebo snížení metabolismu a 

nebo kombinaci obojího. Terminální poločas etoposidu je 3-15 hodin. (Schellens a 

spol., 2005) 

 

Klinické studie 

V mnoha klinických studiích byl prokázán vliv hematologické toxicity 

etoposidu. U pacientů, jež dostávali dávku etoposidové infuze kontinuálně po dobu 72 

hodin 14 dnů, byl zjištěn lineární vztah přežití frakce leukocytů.  

 

3.2.2.   Tenipozid (Vumon) 

Tenipozid  je stejně jako etoposid derivátem podofylotoxinu a patří mezi 

inhibitory topoizomerázy II. Jeho účinky na mitotické dělení jsou obdobné jako u 

etoposidu. Etoposid je v terapii nádorů používán více než tenipozid. Nedochází 

k interferenci s mikrotubulárním aparátem, dochází k poškozování buněčného cyklu.  
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 Obr. 8: Tenipozid [online]. Dostupné z: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teniposide.jpg>  [cit. 2013-05-06]. 

 

Mechanismus účinku 

 Samotný podofylotoxin působí cytostaticky na vazbu s tubulinem a následně 

dochází k inhibici dělícího vřeténka. Na rozdíl od tohoto toxinu ale tenipozid nemá 

cytostatický účinek na tubulin, ale na inhibici topoizomerázy II. Tato látka působí tak, 

že nechá topoizomerázou II rozplést vlákna, nakombinovat, ale už nedojde k 

opětovnému uzavření vláken a k odstranění zlomů.   

 

Farmakokinetické vlastnosti 

 Použití tenipozidu je intravenozní, ale k jeho vstřebávání dochází i perorálně. 

Tenipozid je silně vázán na proteiny v krvi a ve tkáních (97-99%), hlavně ve formě 

metabolitů, stejně jako etoposid. Je vylučován ledvinami a jeho terminální poločas 

rozpadu je 6-20 hodin. Tenipozid a epipodofylotoxine jsou nejvíc účinné v léčbě 

nádorů, které obsahují velké množství topoizomerázy II v jádře. (Estler a spol., 2007) 

 

Klinické studie 

 Klinickými studiemi byla prokázána korelace toxicity a odpověď tumoru. Byla 

provedena studie u dětí, které trpěly recidivující leukémií nebo lymfomem a právě u 

těchto pacientů byla prokázána vyšší korelace, reagovali na tenipozid, než u pacientů, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teniposide.jpg
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kteří byli ve skupině nereagujících na tenipozid.  Zatímco incidence jeho toxicity je 

zvýšena s rostoucí hodnotou tenipozidu. Příznivý terapeutický index tenipozidu byl 

nalezen při AUC 1200-1800µM. Také infuze podávána 72 hodin vede k reakci, která 

má přijatelnou úroveň toxicity. Klinické studie se tedy dále zabývaly adaptivním 

dávkováním  tenipozidu, což znamená, že každý pacient má individuální dávku. Ke 

zjištění individualizace dávky pacienta se používá Bayesovská analýza. Zvyšování 

AUC tenipozidu vede k 50% zvýšení intenzity systémové expozice. Další studie pak 

byla provedena u dětí, které se léčily s akutní lymfoblastickou leukémií, kdy bylo 188 

pacientů randomizováno do celku, byla u nich  post-akutní remise a  byli léčeni 

s methotrexátem, tenipozidem a cytarabinem při fixní dávce nebo byla nastavena 

individuální dávka pro každého jedince, která dosahovala AUC. U dětí, které byly 

léčeny konveční léčbou, což je tenipozid 200mg/m2 více než 4 hodiny, byl dosažen cíl 

AUC padesát až devadesát percentil. Tenipozid systémová clearence je nižší než při 

individuální variabilitě. Bylo prokázáno, že lepší přežití bez relapsu onemocnění u dětí 

s akutní lymfoblastickou leukémií je při individualizované chemoterapii. Přesto byl 

největší vliv vypozorovánu u metotrexátu systémové expozici a riziko návratu je obecně 

významně spojeno s tenipozid AUC. (Schellens a spol., 2005) 

 

4. ZÁVĚR 

 V současné době se používá především kombinace klasické chemoterapie 

s radioterapií. Tato kombinovaná léčba mé větší terapeutické účinky. Mezi nejúčinnější 

a nejpoužívanější cytostatika patří antracykliny, platinové preparáty a taxany. Používané 

jsou také topoizomerázy, jak TOPO I, tak TOPO II, problém je ale v jejich vysoké 

toxicitě. Nejčastěji vyskytující se nádory v České republice jsou u mužů převážně 

karcinom prostaty, karcinom rekta, kolorekta, u žen to pak jsou karcinom prsu, ovárií, 

rekta a kolorekta. Ve výzkumu onkologické léčby je nyní novinka a to jsou cytostatika 

vázána na nanočástice. Dále pak cytostatika, která blokují buněčné dráhy. 

 Celkově by se dalo říci, že díky výzkumu se léčba výrazně zlepšuje a dává 

naději pacientům s onkologickým onemocněním, jak pro jejich vyléčení, tak pro to, aby 

vedli plnohodnotný život bez překážek.       

 

 



43 
 

5. ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK 

A – adenin 

AMP - adenosinmonofosfát 

AUC – plocha pod křivkou 

ATP - adenosintrifosfát 

CML – chronická myeloidní leukémie  

CMP - cytidinmonofosfát 

CYP - cytochrom 

CNS – centrální nervový systém 

C - cytosin 

DDT – insekticid, aromatická halogensloučenina 

DNA – deoxyribonukleová  kyselina  

DTIC - cytostatikum dakarbasin 

G - guanin 

GOG – gynekologická onkologie 

GMP - guanosinmonofosfát 

GTP – guanosintrifosfát 

IMP - inosinmonofosfát 

MTX – methotrexát 

NADPH – nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

RNA – ribonukleová kyselina 

SD – střední objem distribuce 

U – uracil 

UDP - uridinmonofosfát 

UDP-GT – uridindiphosphoglucuronyltransferase 

T- thymin 

dTMP - thymidinmonofosfát 

TEPA – metabolit thiotepy 

TOPO I – topoizomeráza I 

TOPO II – topoizomeráza II 
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