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ABSTRAKT
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Název rigorózní práce: Studium ledvinných transportních mechanismů radioaktivně
značených protilátek
Jednou z důležitých strategií při léčbě onkologických onemocnění je využití
monoklonálních protilátek. Velkou výhodou této léčby je přesné zaměření na cílovou
strukturu s minimálním poškozením necílových tkání. Významnou skupinu tvoří
protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), který je exprimovaný
ve zvýšené míře řadou typů nádorů. V dnešní době onkologie využívá jak
nekonjugované protilátky, tak protilátky konjugované s dalšími efektorovými složkami,
jako jsou např. cytostatika, radionuklidy, toxiny. V případě protilátek spojených
s radionuklidy se jako jeden z významných limitů jeví jejich potenciální kumulace
v ledvinách s následným radiotoxickým poškozením ledvinné tkáně. Cílem této
experimentální práce bylo studovat akumulaci tří

131

I-značených anti-EGFR protilátek -

panitumumabu, cetuximabu a nimotuzumabu s použitím ledvinného modelu in vitro a
porovnat ji s ledvinným uptake přirozeného peptidového ligandu EGFR, který byl
značen stejným způsobem (131I-EGF). Jako experimentální in vitro model byly použity
izolované ledvinné buňky potkana získané kolagenázovou perfúzní metodou.
Pro posouzení povahy transportu byla prováděna inkubace za standardní a snížené
teploty (37 ºC vs. 4 ºC). Výsledky akumulačních studií ukázaly, že u všech tří
studovaných protilátek značených

131

srovnatelný. Ve srovnání s peptidem

I je uptake v ledvinných buňkách potkana
131

I-EGF byla míra akumulace značených

protilátek mnohonásobně nižší. Nízká inkubační teplota nevedla k významnému
poklesu akumulace, což svědčí o nevýznamném příspěvku aktivních transportních
mechanismů k ledvinnému uptake. Tento výsledek potvrzuje i chybění významné
závislosti uptake v ledvinných buňkách na době inkubace. Získané výsledky naznačují
relativně nízký potenciál studovaných jódem-131 značených monoklonálních protilátek
pro ledvinnou kumulaci a pasivní povahu jejich ledvinného uptake.
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Utilization of monoclonal antibodies belongs to one of the important strategies
in the treatment of oncological diseases. This treatment has a great advantage in precise
focusing on the target structure with minimal damage to surrounding non-target tissue.
The antibodies against the receptor for epidermal growth factor (EGFR) expressed in
higher rate by variety of tumor types represent one of the important group. Nowadays
oncology utilizes both unconjugated antibodies, and the ones conjugated with other
effector components, e.g. cytostatic agents, radionuclides, toxins. One of the important
limits for the antibodies conjugated with radionuclides appears to be their potential
accumulation in kidneys with subsequent radiotoxic damage to the kidney tissue.
The aim of this experimental study was to investigate the accumulation of three

131

I–

labeled anti-EGFR antibodies - panitumumab, cetuximab and nimotuzumab using a
kidney model in vitro, and compare it with renal uptake of the natural peptide ligand
EGFR which was labeled in the same manner (131I-EGF). Isolated rat kidney cells
obtained by the collagenase perfusion method were used as an experimental in vitro
model. Incubation under standard and lowered temperature (37 °C vs. 4 °C) was
realized in order to assess the nature of the transport. The results of accumulation
studies showed that for all three investigated antibodies labeled with
in rat kidney cells was comparable. In comparison to the peptide

131

131

I, the uptake

I-EGF, the rate of

accumulation of the labeled antibodies was much lower. The low incubation
temperature did not lead to a significant decrease of accumulation, suggesting an
insignificant contribution of active transport mechanisms to renal uptake. This result
also confirms absence of a significant dependence of the uptake in the kidney cells
on incubation time. The results obtained in vitro indicate low potential of studied
iodine-131 labeled monoclonal antibodies for renal accumulation as well as passive
nature of their renal uptake.
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1. SEZNAM ZKRATEK
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ADCC

na protilátkách závislá cytotoxická reakce (angl. antibody
dependent cell-mediated cytotoxicity)

C

komplement (angl. complement)

CDR

oblast určující komplementaritu (angl. complementarity
determining region)

DOTA

1,4,7,10-tetraazacyklododekan-N‘,N‘‘,N‘‘‘,N‘‘‘‘-tetraoctová
kyselina

DTPA

Nα-diethylentriaminpentaoctová kyselina

EGF

epidermální růstový faktor (angl. epidermal growth factor)

EGFR

receptor pro epidermální růstový faktor (angl. epidermal
growth factor receptor)

Fab

antigen vázající fragment (angl. fragment antigen binding)

Fc

konstantní fragment (angl. fragment crystallizable)

FDA

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (angl. Food and Drug
Administration)

G-CSF

faktor stimulující kolonie granulocytů (angl. granulocyte
colony stimulating factor)

GM-CSF

faktor stimulující kolonie granulocyty makrofágů (angl.
granulocyte-macrophage colony stimulating factor)

GPCR

receptor spřažený s G-proteinem (angl. G-protein-coupled
receptor)

GRB2

receptor růstového faktoru vázaný na protein (angl. growth
factor receptor-bound protein)

HAMA

lidské

protimyší

protilátky

antibodies)
Ig

imunoglobulin
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(angl.

human

anti-mouse

K

kinasa

MAC

membránu

atakující

komplex

(angl.

membrane

attack

complex)
MAPK

mitogenem aktivovaná proteinkináza (angl. mitogen-activated
protein kinasis)

MP

monoklonální protilátka (angl. monoclonal antibodies)

NK

přirození zabijáci (angl. natural killer)

PET

pozitronová emisní tomografie (angl. positron emission
tomography)

PI3K

fosfatidylinositol-3 kináza (angl. phosphatidylinositol 3kinase)

R

receptor

RAF

rychle se rozvíjející fibrosarkom (angl. rapidly accelerated
fibrosarcoma)

RAS

potkaní sarkom (angl. rat sarcoma)

RIT

radioimunoterapie

scFv

jednořetězcový

variabilní

fragment

(angl.

single-chain

fragment variable)
SCCHN

spinocelulární karcinom hlavy a krku (angl. squamous-cell
carcinoma of head and neck)

SGLT1

na sodíku závislý glukózový kotransporter 1 (angl. sodium
dependent glucose cotransporter 1)

SPECT

jednofotonová emisní výpočetní tomografie (angl. single
photon emission computed tomography)

TGF-α

transformující růstový faktor-α (angl. transforming growth
factor-α)
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TNF

tumor nekrotizující faktor (angl. tumor necrosis factor)

VEGF

vaskulární

endoteliální

růstový

faktor

(angl.

vascular

endothelial growth factor)
WHO

Světová

zdravotnická

Organization)

4

organizace

(angl.

World

Health

2. ÚVOD
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Rozvoj v oblasti molekulární biologie a biotechnologie vedl k nové třídě léčiv monoklonálním protilátkám (MP), které jsou postupně využívány pro léčbu stále
většího počtu onemocnění. Od prvního popisu monoklonálních protilátek dle Kohler a
Milstein (1975), došlo k četným pokrokům v molekulární biologii a biotechnologii,
které zjednodušily identifikaci, genetickou manipulaci a rekombinantní produkci
takových protilátek. Používání monoklonálních protilátek se během posledních deseti
let rozšířilo do různých oblastí medicíny, jako je použití u autoimunitních onemocnění,
hematologických poruch, kardiovaskulárních a infekčních onemocnění a diagnostiky
(Dillman 1994). V této souvislosti se rychle rostoucí počet těchto látek objevil také
v oblasti onkologie. Na rozdíl od konvenčních léčiv, jako jsou chemoterapeutika nebo
radioaktivní záření, které se vyznačují vysokou zátěží nenádorových tkání, použití
biologických léčiv se zaměřuje na konkrétnější, tzv. cílenou terapii (Eisenbeis a Grau
2012). Koncept cílené terapie je založen na pochopení biologické dráhy zapojené
v patogenezi rakoviny a následné identifikaci antigenů na povrchu buněk a bioaktivních
molekul (Jiang a Chess 2006).
Zavedení monoklonálních protilátek v protinádorové terapii měl významný
dopad na patologické procesy, zejména malignity solidních tumorů a nádorů
hematologického původu. Zejména použití monoklonálních protilátek bylo vytvořeno
jako mono, kombinace 1. a 2. linie, stejně jakož i paliativní terapie. Jejich selektivita a
specifita, unikátní farmakokinetika a schopnost zapojit a aktivovat imunitní systém,
odlišuje tato biologická léčiva od ostatních malých molekul protinádorových léčiv
(Eisenbeis a Grau 2012).
V posledních deseti letech se v klinické praxi objevil nový způsob léčby
využívající monoklonální protilátky ve spojení s radioaktivními izotopy –
radioimunoterapie, která kombinuje vlastnosti dvou do té doby oddělených
terapeutických postupů. Radioaktivně značené protilátky ve spojení se zobrazovacími
metodami jako jsou PET či SPECT se také mohou uplatnit v radiodiagnostice
nádorových onemocnění.
Hlavní výhoda monoklonálních protilátek pro léčbu solidních tumorů leží
ve větší specifitě účinku vůči nádoru s menším doprovodným poškozením necílových
tkání, což může snížit výskyt nepříznivých účinků, které jsou často pozorovány během
konvenční léčby (Eisenbeis a Grau 2012). Avšak vzhledem k farmakokinetickým
vlastnostem, které jsou u protilátek zpravidla charakterizovány dlouhým biologickým
poločasem, je známo, že se v některých případech mohou kumulovat v necílových
6

tkáních, např. v ledvinách. To se u radioaktivně značených monoklonálních protilátek
může kromě jiných postižení projevit i ledvinnou radiotoxicitou. Protože o schopnosti
radioaktivně značených protilátek vázat se na ledvinné buňky a o mechanismech,
kterými mohou být do buněk transportovány je velmi málo údajů, tak jsme se na tuto
problematiku zaměřili v naší výzkumné práci.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
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3.1. MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY PRO LÉČBU
NÁDORŮ
3.1.1. Charakteristika struktury monoklonálních protilátek
Terapie značená biologicky cílenými protilátkami se stala atraktivní léčebnou
strategií jak solidních tumorů, tak hematologických malignit. Hybridomové technologie
mohou produkovat protilátky, které jsou produkty samostatné buňky produkující
protilátky, a proto mají jedinou proměnnou oblast spojenou s jednou konstantní oblastí,
které se nazývají monoklonální protilátky (Kohler a Milstein 1975). Monoklonální
protilátky jsou produkovány B-lymfocyty a jejich základ je v humorální imunitě
člověka. Jedná se o imunoglobuliny (Ig) – vysoce specifické glykoproteiny spojené
s vysokou afinitou cílenou na určitý antigen. Jejich molekula se skládá ze dvou těžkých
a dvou lehkých řetězců spojených disulfidickými můstky ve tvaru písmene Y (obr. 1).
Molekula protilátky se skládá z fragmentů, což jsou hlavní funkční oblasti protilátky.
První je Fab fragment (fragment antigen binding), je variabilní a vyznačuje se dvěma
vazebnými místy pro cílový antigen. Druhý je Fc fragment (fragment crystallizable),
který je konstantní a je zodpovědný za interakci s dalšími složkami imunitního systému
(Nový 2014).

Obr. 1. Struktura monoklonální protilátky (Fab – antigen vázající fragment, Fc –
konstantní fragment)
Převzato z: Šedivá (2014)
9

První terapeuticky používané monoklonální protilátky byly získány z proteinů
myší imunizovaných proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR).
Podávání těchto myších monoklonálních protilátek je spojeno s aktivací imunitního
systému pacientů a vznikem odpovědi na myší protilátky, tzv. HAMA (human antimouse antibodies), které se projevují jako závažné anafylaktické stavy. S tím bylo
spojeno snížení poločasu pobytu v cirkulaci, což vedlo ke snížení účinnosti podané
protilátky (Abramowicz et al. 1992, Bajorin et al. 1992). Tyto monoklonální protilátky
jsou označovány příponou „omab“. Pomocí genetického nahrazení lidské konstantní
sekvence variabilní myší doménou s antigenní aktivitou byly při dalším vývoji
vytvořeny chimérické protilátky, které se označují příponou „ximab“, Produkce plně
humanizovaných monoklonálních protilátek (přípona „zumab“) nahradila myší zbytky
v úseku

určující

komplementaritu

lidskými

sekvencemi,

tzv.

CDR

oblast

(complementarity determining region) a tím snížila imunogenicitu. Následkem této
úpravy došlo ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti monoklonálních protilátek pro lidské
použití (Cobleigh et al. 1999). Jednotlivé základní typy monoklonálních protilátek
užívaných v terapii jsou znázorněny na obr. 2.
Pro zesílení účinku mohou být monoklonální protilátky konjugovány s dalšími
účinnými složkami, jako jsou např. nízkomolekulární léčiva, radioizotopy nebo
s toxiny. Důvodem může být skutečnost, že cílové struktury na povrchu daných buněk
mohou být zastoupeny v malé míře, anebo jsou rychle internalizovány (Cwiertka et al.
2004, Russell et al. 1992).

Obr. 2. Druhy monoklonálních protilátek používaných v terapii: (a) myší
monoklonální protilátka, (b) chimérická monoklonální protilátka, (c) humanizovaná
monoklonální protilátka, (d) lidská monoklonální protilátka
Převzato z: Sobotková a Bartůňková (2008)
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3.1.2. Mechanismus účinku protilátek
Technologický pokrok vedl k molekulám monoklonálních protilátek s dlouhým
biologickým poločasem v závislosti na Fc výběru interagujícím s lidským
komplementem a/nebo efektorové buňky k produkci buněčně zprostředkované
cytotoxicity nebo buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách (ADCC). Mechanismy
působení spočívají ve schopnosti reagovat s konkrétním antigenem, proti kterému jsou
namířeny. Pokud je cílovým antigenem solubilní molekula, např. receptorový ligand či
toxin, nastává neutralizace tohoto ligandu. Pokud je cílová struktura receptorem
na buněčném povrchu, dojde k blokaci signální cesty, která je spojena s příslušnou
molekulou. Nejčastěji však dochází k likvidaci určité skupiny buněk. Za likvidační
efektorový mechanismus zodpovídá Fc fragment monoklonální protilátky. K likvidaci
buněk může dojít prostřednictvím fagocytózy, aktivací komplementu, při které se
vytvoří MAC (membránu atakující komplex) a nebo ADCC (na protilátkách závislá
cytotoxická reakce). V některých situacích může dojít po navázání monoklonální
protilátky na buněčný povrch až k apoptóze. Schéma účinků monoklonálních protilátek
je znázorněn na obr. 3.

Obr. 3. Schéma účinku monoklonálních protilátek (ADCC = antibody dependent
cell-mediated cytotoxicity), C = komplement, GM-CSF = granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor, G-CSF = granulocyte colony stimulating factor, MAC =
membrane attack complex, NK = natural killer, TNF = tumor necrosis factor)
Převzato z: Vorlíček et al. (2005)
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3.1.3. Fragmenty protilátek
Monoklonální protilátky třídy IgG jsou při biotechnologickém získávání
ve standardní podobě, tzn. ve tvaru písmene Y a s dvěma těžkými a dvěma lehkými
řetězci. Molekulová hmotnost těchto protilátek je cca 150 kDa (Nový 2014). Lze je ale
pomocí enzymatického štěpení rozdělit na fragmenty, které mají menší molekulovou
hmotnost, jinou farmakokinetiku (např. clearance nebo uptake).
Existuje větší množství těchto vzniklých fragmentů. Některé z nich jsou
znázorněny na obr. 4. Například fragment s vyšší clearance je antigen vázající fragment
(Fab), který vzniká štěpením pomocí papainu od zbytku protilátky. Má menší velikost
(cca 55 kDa) avšak zůstává zachována jeho specifita k cílovému antigenu. Dalším
typem může být jednořetězcový variabilní fragment (scFv), kde je variabilní oblast
těžkého řetězce a lehkého řetězce původní protilátky spojena krátkou peptidovou
spojkou. U tohoto typu fragmentu je zachována specifita původního imunoglobulinu.
Úplně jiné struktury jsou tzv. minibody (minibodies), kde fragment protilátky je složen
ze dvou variabilních domén a jedné konstantní. Je to bivalentní molekula, která má
vysokou vazebnost k cílovému antigenu (Nový 2014).

Obr. 4. Přehled některých možných fragmentací monoklonální protilátky IgG:
scFv – jednořetězcový variabilní fragment
Převzato z: Fonge a Leyton (2013)
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3.1.4. Farmakokinetické vlastnosti protilátek
Základním determinujícím faktorem, který má významný vliv na dobu cirkulace
protilátek v organismu je velikost molekuly. Plná IgG protilátka je protein o velikosti
150 kDa, který může zůstat v krevním oběhu 3-4 týdny, přičemž je pomalu
metabolizován retikuloendotelovým systémem. Molekuly s molekulovou hmotností
kolem 70 kDa, což je práh pro glomerulární filtraci, zůstávají v oběhu mnohem déle než
menší, rychleji odstranitelné molekuly. Menší molekuly mají tendenci vykazovat
rychlejší absorpci, avšak s uptake menšího množství a s kratší dobou pobytu v cíleném
místě (Boswell a Brechbiel 2007).
Pro účinek radioaktivně značených protilátek je důležitým parametrem
distribuce radioaktivity do nádorové tkáně. Dávka záření, která je absorbována
v solidních tumorech, je obecně mnohem nižší než dávka, u které lze předpokládat
trvalou klinickou odpověď. Nejvyšší hodnoty uptake se blíží 0,1% podané dávky
aktivity na gram nádoru. Byl popsán i poměr aktivity nádor: krev 30:1. Ovšem celkově
byly provedené experimenty zklamáním, což bylo pravděpodobně způsobeno pomalým
vychytáváním a nízkou clearance testovaných protilátek. Změny vedoucí k rychlejší
akumulaci v cílovém místě ve spojení s vyšší clearance a vyšším terapeutickým
indexem měly za úkol optimalizovat radioimunoterapii, speciálně při spojení
s radionuklidy s krátkým poločasem. (Boswell a Brechbiel 2007).
Zvýšený uptake v nádorech byl pozorován pro bivalentní formáty protilátek
střední velikosti jako např. triabodies o hmotnosti 75 kDa a minibodies o hmotnosti
80 kDa, přičemž byla zřejmá pomalejší eliminace z krve (Boswell a Brechbiel 2007).

3.1.5. Limity použití a vedlejší účinky protilátek
Za široké spektrum nežádoucích účinků léčby monoklonálními protilátkami
může být odpovědna vazba protilátky na non-neoplastickou tkáň, čímž dojde k narušení
fyziologických procesů a vyvolání autoimunitní odpovědi. Kromě toho se po imunitní
reakci tvoří a sekretují prozánětlivé cytokiny, které mohou vyvolat horečku, malátnost a
bolesti hlavy (Eisenbeis a Grau 2012).
Vysoký renální uptake radioaktivně značených protilátek může vést k ledvinné
toxicitě a tím omezovat velikost aplikované dávky. Podobně, pomalá eliminace
z krevního oběhu může limitovat dobu, během níž se dosahuje optimálních
diagnosticko-léčebných podmínek. Jednou z důležitých věcí se zdá být správná
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identifikace a vymezení základní příčiny necíleného uptake. Celkový náboj,
hydrofobicita/hydrofilita, tvar a velikost molekuly mohou mít vliv na farmakokinetiku a
clearance, stejně tak přítomnost endogenně exprimovaných receptorů v necílových
orgánech. Strukturní modifikace (např. pegylace) a zbytkové mutace jsou vhodné
strategie při snižování chemicky nebo fyzikálně odvozeného necíleného orgánového
uptake protilátek, přestože tyto metody nevedou ke snížení vychytávání dané expresí
receptorů v necílových orgánech (Boswell a Brechbiel 2007).
In vivo se radioimunokonjugáty hromadí v játrech a ledvinách, kde se odehrává
katabolismus proteinů a jejich eliminace. Nespecifická retence radioaktivity vyplývá
z převodu radioaktivního kovu na endogenní metaloprotein. Toto nežádoucí chování
může být minimalizováno prostřednictvím různých strategií ve snaze zvýšit poměr
radioaktivity nádor/normální tkáně (tzv. terapeutický index). Dávky, kterým jsou
ledviny a játra vystaveny, mohou snížit štěpitelné linkery. Renální retenci značených
protilátek lze také minimalizovat podáním kationické aminokyseliny lysinu (Behr et al.
1995).
Terapeutický přínos monoklonálních protilátek může být limitován nízkou nebo
heterogenní expresí cílových antigenů nádorovými buňkami, vysokým pozadím exprese
antigenů a protilátkovou imunitní reakcí hostitele na vazbu monoklonálních protilátek.
Tyto problémy se mohou ještě zhoršit například kompenzační reakcí postižených buněk
na léčbu monoklonálními protilátkami z hlediska up-regulace alternativních nebo
primárních nadbytečných signálních molekul. Tento jev může představovat jeden
z únikových mechanismů vedoucích k rozvoji sekundárního nádorového bujení nebo ke
zvýšení angiogeneze. Navíc, fyzické překážky pro vazbu protilátek, jako jsou
endoteliální, intersticiální a epiteliální bariéry, komplikují dodávku monoklonálních
protilátek k cílovým buňkám a tak snižují terapeutickou účinnost (Christiansen a
Rajasekaran 2004). K překonání této překážky byly vyvinuty fragmenty protilátek,
kterým chybí Fc oblast. Výsledkem je molekula menší velikosti s lepší tkáňovou
prostupností, avšak taková molekula má i kratší biologický poločas v plazmě v důsledku
zvýšeného vylučování ledvinami. Nepřítomnost Fc oblasti navíc vylučuje přímou
aktivaci komplementárního systému a v důsledku toho i přímou cytotoxickou aktivitu
(Eisenbeis a Grau 2012).
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3.2. RADIOIMUNOTERAPIE A
RADIOIMUNODIAGNOSTIKA
3.2.1. Radionuklidy v imunoterapii a diagnostice
Nicméně navzdory současné explozi v počtu nových protilátek, zdaleka nejsou
zatím pro protinádorovou terapii vším, protože i tyto látky vykazují svá vlastní rizika
související s léčbou, stejně jako jasná omezení. To vysvětluje rostoucí zájem o rozvoj
konkrétnějších a individuálnějších přístupů k použití těchto látek jako potentního
nástroje onkologické léčby. V budoucnu může dojít nejen ke zvýšení počtu příslušných
cílových antigenů, ale i ke kombinování protilátek s jinými látkami (např. spojení
protilátky s radionuklidem nebo toxiny) a tím ke zlepšení kontroly nádorů a prodloužení
přežívání při různých variantách nádorů (Eisenbeis a Grau 2012).
Komerčně úspěšně používané protilátky, např. rituximab, trastuzumab nebo
bevacizumab a většina monoklonálních protilátek na trhu nebo v poslední fázi vývoje
jsou čisté nekonjugované monoklonální protilátky, jejichž funkce je zaměřená
na proteiny exprimované tumory. Alternativní strategií je použití protilátky k cílenému
dodání cytotoxické látky nebo radionuklidu, čímž se může zvýšit terapeutická účinnost
protilátky (Milenic et al. 2004). Prvním pokusem bylo zkoumání využití
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značeného anti-ferritinu pro radioimunoterapii (RIT) u pacientů s jaterními nádory
(Bierman et al. 1993). Mezníkem ve vývoji terapeutických, radionuklidy značených
monoklonálních protilátek, bylo schválení registrace FDA (Food and Drug
Administration) dvou radioaktivně značených anti-CD20 monoklonálních protilátek.
V roce 2002 byl schválen
131

90

Y značený Zevalin® (ibritumomab tiuxetan), v roce 2003

I značený Bexxar® (tositumomab) pro léčbu non-Hodgkinova lymfomu (Sharkey

et al. 2005).
Molekulární zobrazování je významným nástrojem pro klinickou diagnostiku
nádorových onemocnění. Radioimunodiagnostické zobrazování bylo tradičně vyvinuto
paralelně s RIT pro hodnocení zacílení nádoru a dozimetrické účely. Vhodnými
radionuklidy značené monoklonální protilátky si získávají uznání při identifikaci
specifických

molekulárních

cílů

a

vizualizaci

poloh

nádorů

primárních

i

metastazujících. Nejcitlivější zobrazovací metody využívající radiodetekční protilátky
jsou jednofotonová emisní výpočetní tomografii (SPECT) a pozitronová emisní
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tomografie (PET), která se vyznačuje řádově vyšší citlivostí ve srovnání se SPECT
(Boswell a Brechbiel 2007).
Pro úspěšnou radiodiagnostiku nebo radioimunoterapii musí být protilátka
radioaktivně značena radionuklidem vhodným pro zamýšlené použití. To znamená, že
poločas radioaktivního rozpadu (t1/2) musí být zvolen adekvátně s přihlédnutím
k průběhu cílené akumulace a velikosti nespecifické clearance. Pro PET je s ohledem na
tyto požadavky např. značení intaktní IgG pomocí 18F nepraktické. Vhodnější volbou
pro radioaktivně značené protilátky je v tomto případě 64Cu s poločasem t1/2 ~ 12 h. Jako
ještě vhodnější pro značení protilátek pro PET zobrazení se jeví použití

89

Zr

s poločasem rozpadu t1/2 ~ 3,3 dny (Boswell a Brechbiel 2007).
Pro provedení daného zobrazení nebo terapeutické aplikace je rozhodující typ
emise radionuklidů. V první fázi se začal pro radioimunoterapeutické studie vzhledem
k výhodné komerční dostupnosti, potenciálně přímé dozimetrii a jednoduchému
zacházení používat

131

I. Avšak poločas rozpadu byl zbytečně dlouhý, γ-záření

vyžadovalo izolaci pacienta a absorbované dávky byly limitovány krátkými
biologickými poločasy vyplývající z dehalogenace v krvi a v nádorových lézích.
V dalších fázích výzkumu v této oblasti umožnily metody pro připojení kovových
chelatačních skupin využití kovových radionuklidů (např. 90Y, 177Lu a 67Cu), které jsou
potenciálně pro RIT mnohem vhodnější (Boswell a Brechbiel 2007).
Využití radionuklidů v radioimunoterapii je determinováno nejen délkou
poločasu, ale roli hraje i energie a dosah emitovaného záření. 177Lu není např. optimální
pro léčbu nádorů o velkém průměru, neboť jeho nízkoenergetické β-částice nemají
dostatečný průnik do nádoru. Naopak

90

Y není vhodné pro léčbu mikroskopických

nádorů. Vzhledem k jeho vyšší energii a následně lepšímu průniku je
pro léčbu pacientů s jasně detekovatelnou větší lézí, na rozdíl od

131

I,

177

90

Y vhodnější

Lu nebo

67

Cu,

které jsou vhodnější pro adjuvantní léčbu nebo pro malé nádory.(Leichner a Kwok
1993).
Volba vhodného typu radionuklidu je stejně důležitá i pro zobrazovací metody.
Například vysoce energetické pozitrony při β+ emisi (např. u

66

Ga) mohou produkovat

PET zobrazení o nízké kvalitě, naopak užitečnější jsou zářiče s nižší energií (např. 64Cu)
(Anderson et al. 1992). Pro zobrazování pomocí SPECT je vhodnou volbou

111

In.

Obecně platí, že nižší energie β+ a γ záření jsou spojeny s vyšší kvalitou zobrazení
při PET i SPECT (Boswell a Brechbiel 2007).
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3.2.2. Radioaktivní značení protilátek
 Značení radioaktivním jódem
Značení monoklonálních protilátek pomocí radioaktivních izotopů jódu patří
k často používaným technikám. Další halogeny se pro značení protilátek využívají jen
výjimečně. Radioizotop jódu je možné k molekule protilátky připojit buď přímo anebo
nepřímo. Nepřímá metoda zahrnuje nejdříve jodaci výchozí látky (např. Nsukcinimidyl-3(4-hydroxyfenyl) propionanu) a poté její konjugaci s molekulou samotné
protilátky přes volné aminoskupiny lysinových zbytků. Prakticky se však nejčastěji
používají metody přímé jodace a to díky své jednoduchosti a relativně vysokému
výtěžku (Nový 2014). Dvě nejužívanější metody přímé jodace jsou jodogenová metoda
a metoda s chloraminem T.
Jodogenová jodace
Při jodogenové jodaci se k oxidaci jodidu využívá 1,3,4,6-tetrachlor-3α,6αdifenylglykouril (Iodo-Gen). Proces probíhá podle následující reakce – obr. 5:

Obr. 5. Využití jodogenu k oxidaci jodidu
Vzniklý *I+ pak joduje benzenová jádra tyrosinů v aminokyselinové sekvenci
monoklonální protilátky (Lázníček a Komárek 1998).

Chloraminová metoda
Chloramin T je sodná sůl N-monochlor-p-toluensulfonaminu, která se vyznačuje
schopností oxidovat radioaktivní jodid *I- na *I+, který dále joduje benzenová jádra
tyrosinu v molekule protilátky, podobně jako je tomu v případě jodogenové metody.
Reakci odpovědnou za oxidaci jodidu lze popsat následujícím způsobem – obr. 6:

Obr. 6. Oxidace jodidu s pomocí chloraminu T
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 Značení pomocí radiokovů
Značení monoklonálních protilátek pomocí radiokovů je komplikovanější
než v prvních fázích výzkumu používaná radiojodace. Radiokovy totiž nelze k molekule
protilátky jednoduše připojit klasickou kovalentní vazbou, a proto pro toto značení je
nutno protilátku nejprve modifikovat konjugací s vhodným bifunkčním chelatačním
činidlem a až takto upravenou protilátku lze komplexovat s příslušným radiokovem
(Nový 2014). Ideální zobrazovací látka by měla být spojena s nosičem, aniž by se
snížila funkčnost při zachování stabilního spojení. Přitom platí, že ne každý radionuklid
je vhodný pro všechny klinické aplikace a rovněž platí, že ne každý chelátor je
kompatibilní s celým spektrem dostupných kovových iontů. Základní rozdíly
v koordinační chemii určují rozdílnost kovů v preferenci pro jednotlivé ligandy (Kaden
2006).
Bifunkční chelátory dělíme dle jejich chemické struktury na dvě základní
skupiny: acyklické a makrocyklické. Nejvýznamnějším zástupcem acyklických
chelátorů je DTPA, resp. její deriváty. DTPA (Nα-diethylentriaminpentaoctová
kyselina) je klasickým a poměrně často užívaným acyklickým chelátorem pro značení
monoklonálních protilátek. Makrocyklické bifunkční chelátory, jako např. DOTA
(1,4,7,10-tetraazacyklododekan-N‘,N‘‘,N‘‘‘,N‘‘‘‘-tetraoctová

kyselina), tvoří druhou

významnou a relativně početnou skupinu komplexotvorných látek pro značení protilátek
radiokovy. Obecně platí, že klasické makrocyklické chelátory (např. DOTA) tvoří
komplexy s radiokovy pomaleji než acyklické chelátory a ke komplexaci je potřeba
vyšší teploty. Naproti tomu vzniklé komplexy jsou stabilnější a to zejména v in vivo
podmínkách (Nový 2014). Konjugace radionuklidu s protilátkou musí splňovat jednu
kritickou podmínku, kterou je zachování afinity/citlivosti protilátky vůči cílovému
antigenu. Způsoby chemické vazby chelátorů na protilátky zahrnuje tvorbu
thiomočovinových, thioétherových, amidových, esterových a disulfidových vazeb.
Pokud jde o rozsah konjugace, musí být zajištěno použití optimálního média, ve kterém
je stupeň modifikace proteinu optimalizován, aniž by došlo ke snížení vazebnosti. Tato
klíčová proměnná je obecně regulována nastavením reakční stechiometrie a reakčními
podmínkami (např. pH, teplota a čas). Správný výběr bifunkčního chelatačního činidla,
které vytváří dostatečně kineticky a termodynamicky stabilní komplexy, je pro daný
radionuklid velmi důležitý. Např. v přípravku Zevalin®, bylo

90

Y stabilně chelatováno

s tiuxetanem, což je derivát chelátoru DTPA, který je kovalentně spojen s monoklonální
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protilátkou ibritumomabem pomocí thiomočovinové vazby na lysinové zbytky IgG
(Boswell a Brechbiel 2007).

3.3. OVLIVNĚNÍ RECEPTORU PRO EPIDERMÁLNÍ
RŮSTOVÝ FAKTOR PROTILÁTKAMI

3.3.1. Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR)
Receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR, epidermal growth factor
receptor) neboli HER1, erbB1, byl poprvé popsán v roce 1979 (Carpenter a Cohen
1979). Jedná se o transmembránový glykoprotein, který je jedním ze čtyř členů
receptorové rodiny ErbB (HER1-4), což jsou receptory spojeny s tyrosinkinázovou
aktivitou. Tyto receptory mají extracelulární, transcelulární a intracelulární doménu.
Na extracelulární doménu se váže ligand a intracelulární doména zprostředkovává
tyrosinkinázovou aktivitou přenos signálu do buňky. Do hlavní kaskády přenašečů
signální cesty EGFR patří Ras/Raf/MAPK, které aktivují proliferaci buněk, STAT a
PI3K/Akt, které mají vliv na přežívání buněk. Kaskády v signální cestě EGFR lze však
aktivovat i jinými receptory (např. GPCR = receptor spřažený s G-proteinem)
(Neuwirthová et al. 2009). Receptor pro epidermální růstový faktor hraje klíčovou roli
v kancerogenezi, kdy po spuštění signální cesty dojde u nádorů k aktivaci buněčného
dělení, angiogenezi, metastazování a inhibici apoptózy. Současně se může podílet i
na vzniku rezistence na chemoterapii a radioterapii. Na obr. 7 jsou znázorněny hlavní
kaskády přenašečů signální cesty EGFR a naznačeny mechanismy ovlivnění
kancerogeneze.
Zvýšená exprese EGFR je přítomna u mnoha typů nádorů. V největší míře to
jsou karcinomy hlavy a krku (výskyt 70-100%), zejména pak spinocelulární karcinomy
hlavy a krku, dále jícnu (výskyt 30-70%) a u nemalobuněčného karcinomu plic (výskyt
40-80%). Zvýšená exprese byla nalezena i u karcinomu ledvin, mozku, pankreatu,
močového měchýře, ovarií (Kim et al. 2001, Mendelsohn a Baselga 2003).
EGFR se stal specifickým terčem tzv. cílené léčby (targeted therapy), která je
založena na intracelulární nebo extracelulární blokádě receptoru. Intracelulární
19

inhibitory procházejí buněčnou membránou, kde se dále navážou na vazebné místo
pro ATP tyrosinkinázové domény a kompetují tak s ATP. Z extracelulárních inhibitorů
EGFR byly do praxe zavedeny různé druhy monoklonálních protilátek. Jako
vysokomolekulární látky, monoklonální protilátky na rozdíl od nízkomolekulárních
inhibitorů neprocházejí buněčnými membránami ani hematoencefalickou bariérou.
Vyznačují se afinitou k extracelulární doméně EGFR, kde brání navázání ligandu,
dimerizaci a aktivaci receptoru. Poté je EGFR internalizován a následně dochází
k degradaci (Li et al. 2005).

Obr. 7. Hlavní kaskády přenašečů signální cesty EGFR (EGFR = receptor pro
epidermální růstový faktor, MAPK = mitogenem aktivována protein kinása, PI3K =
phosphatidylinositol 3-kinása, RAS = krysí sarkom, RAF = rychle se rozvíjející
fibrosarkom, GRB2 = protein vázaný na receptor pro růstový faktor 2, K = kinása, R
= receptor)
Převzato z: Vincenzi et al. (2010)
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V tabulce 1 je uveden přehled nejčastěji používaných monoklonálních protilátek
schválených FDA (Food and Drug Administration) pro léčbu solidních tumorů. Vedle
těchto uvedených protilátek byl ještě v několika zemích registrován nimotuzumab.
Monoklonální

protilátky

mimo

zablokování

signální

cesty

aktivují

na protilátkách závislou buněčnou cytotoxicitu (ADCC). Navázáním protilátky
na nádorovou buňku je spuštěna aktivace imunitního systému proti nádoru. Tato
aktivace je specifická pouze pro protilátky třídy IgG1 jako je např. cetuximab
(Kawaguchi et al. 2007). Tato monoklonální protilátka bude podrobněji popsána
v následující kapitole práce. Dále může dojít k aktivaci komplementu a na komplementu
závislé cytotoxicitě. Poslední studie zabývající se tímto problémem objevily, že
antiapoptotický účinek signální cesty EGFR je zprostředkován i pomocí interakce a
stabilizace transportního systému pro glukózu (SGLT1 = sodium-dependent glucose
cotransporter 1). Ten udržuje intracelulární hladinu glukózy, která je důležitá
pro přežívání buněk (Weihua et al. 2008).
Tab. 1. Monoklonální protilátky schválené FDA pro léčbu solidních tumorů

Převzato z: Eisenbeis a Grau (2012)
Jakožto u každého léčebného postupu se vyskytují nežádoucí účinky, tak i
při léčebné inhibici tohoto receptoru se vyskytují nežádoucí účinky, jako je průjem či
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kožní vyrážka. Je to způsobeno tím, že EGFR má kromě klíčové role v kancerogenezi i
roli v normálních tkáních, jako jsou střeva, kůže nebo ledviny.

3.3.2. Cetuximab
Cetuximab (IMC-C225, Erbitux® ImClone Systems Inc, New York, NY) je
rekombinantní chimérická (lidská/myší) monoklonální protilátka, která se specificky
váže na extracelulární doménu lidského receptoru pro epidermální růstový faktor
(EGFR). První protilátky cílené na EGFR byly vyprodukovány v roce 1983.
U monoklonální protilátky, označované jako M225, bylo zjištěno, že blokuje vazbu
ligandu na EGFR a že se váže na EGFR s podobnou afinitou jako epidermální růstový
faktor (EGF) a transformující růstový faktor-α (TGF-α) s inhibicí proliferace různých
linií nádorových buněk (Sato et al. 1983). Potenciál protilátky M225 byl demonstrován
v preklinických studiích, které zjistily, že použití M225 s cisplatinou samo o sobě mělo
inhibiční účinek na nádorový transplantát. Nicméně pokud byly obě látky podávány
pacientům v kombinaci, byl pozorován synergický účinek se signifikantním zmenšením
nádoru a významným zvýšením přežívání pacientů (Fan et al. 1993). Vzhledem
k omezeným technologiím pro produkci monoklonálních protilátek v té době,
předpokládal se do budoucna vývoj i lidských protilátek, nejen těch myších. Proto došlo
k přenesení antigen rozeznávající látky do základní struktury lidské protilátky a
ke vzniku nové protilátky nazývané cetuximab (Erbitux®), která se vyznačovala, na
rozdíl od myších protilátek, velmi nízkým sklonem pro vznik reakcí přecitlivělosti
(Needle 2002). Cetuximab se specificky váže na extracelulární doménu EGFR u
zdravých i nádorových buněk a kompetitivně inhibuje vazbu EGF a dalších ligandů,
např. TGF-α.
Cetuximab je produkován v savčích buněčných kulturách (myší myelom) a je
složen z Fv oblasti myší anti-EGFR protilátky s konstantními oblastmi těžkých a kappa
lehkých řetězců lidské IgG1. Jeho molekulová hmotnost je přibližně 152 kDa (Humblet
2004).
Za normálních podmínek, jestliže dojde k vazbě jednoho z ligandů, buď EGF
(epidermálního růstového faktoru) nebo TGF-α (transformujícího růstového faktoru-α)
na receptor EGFR, dochází ke vzniku dimerů receptoru EGFR. Po navázání ligandu
dojde k fosforylaci tyrosinu v cytoplazmatickém řetězci receptoru. Na tyto nově vzniklé
fosforylované tyrosiny se naváží signální molekuly pomocí svých domén, dojde
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k inicializaci signálu a následuje proliferace buněk a jiné projevy maligního fenotypu.
Protinádorový účinek cetuximabu může být zapříčiněn různými mechanismy účinku,
kterými cetuximab ovlivní EGFR (viz obr. 8):
1. Monoklonální protilátka má vůči EGFR vyšší afinitu než její přirozené ligandy
receptoru (EGF nebo TGF-α).
2. Protilátka vystupuje jako kompetitivní inhibitor těchto 2 cytokinů.
3. Vazba cetuximabu na EGFR může vést k internalizaci receptorů s jejich
následnou sníženou expresí na povrchu buňky.
4. Inhibuje buněčný cyklus ve fázi G1 a indukuje apoptózu (při pokusech in vitro).
5. Snižuje produkci autokrinních růstových faktorů v nádorových buňkách (např.
TGF-α), ale i angiogenních faktorů (např. VEGF = vaskulární endoteliální
růstový faktor).
V některých experimentálních studiích bylo navíc prokázáno, že cetuximab snižuje
invazivitu nádorových buněk a rovněž potencuje účinnost radioterapie (Reynolds a
Wagstaff 2004).

Obr. 8. Mechanismus účinku cetuximabu
Převzato z: Kirkpatrick et al. (2004)
Cetuximab se používá především jako další léčivo při chemoterapii a
radioterapii kolorektálního karcinomu a při nádorech hlavy a krku. Klinická studie,
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při které byla protilátka podávána v kombinaci s irinotekanem, kyselinou listovou a 5fluorouracilem, ukázala snížení rizika, což bylo důvodem, že byl cetuximab roku 2009
schválen jako léčba první linie u kolorektálního karcinomu (Van Cutsem et al. 2009).
Cetuximab též obdržel schválení FDA pro léčbu lokálně pokročilého spinocelulárního
karcinomu hlavy a krku (SCCHN) v kombinaci s radioterapií. Je podáván ve formě
intravenózní infuze, kdy první dávka je 400 mg/m2, následné týdenní dávky 250 mg/m2.
Při tomto dávkovacím schématu je dosaženo maximální účinnosti léčby. Eliminace
cetuximabu je realizována vazbou na EGFR v tkáních, zejména pak v kůži a v játrech,
kde následně dojde k internalizaci a degradaci komplexu cetuximab-receptor.
Cetuximab se vyznačuje relativně dlouhým poločasem eliminace, který je
při standardním dávkování 79-129 hodin. Mezi nejčastější nežádoucí účinky při léčbě
cetuximabem patří kožní exantémy. Tyto kožní projevy připomínají akné (akneiformní
exantém) a nejčastěji se vyskytují na kůži obličeje nebo trupu. Dalším specifickým
nežádoucím účinkem je hypomagnezémie a průjmy. Tyto průjmy jsou v monoterapii
cetuximabem málokdy závažné, jejich intenzita se zvyšuje po podání irinotekanu cytotoxického léčiva, které se vyznačuje enterotoxicitou (Reynolds a Wagstaff 2004).

3.3.3. Panitumumab
Panitumumab (ABX-EGF, Vectibix®, firma Amgen) je monoklonální protilátka
pro cílenou léčbu ze skupiny extracelulárních inhibitorů pro EGFR. Jedná se o plně
humanizovanou IgG2 protilátku, která neobsahuje myší antigeny a stejně jako
cetuximab interaguje s EGF-1 receptorem, kde narušuje přenos signálu a následně vede
k nižší proliferaci buněk a nižší rezistenci vůči apoptóze. Mechanismus účinku
panitumumabu je stejný jako u cetuximabu (viz obr. 9). V in vitro experimentech bylo
prokázáno, že panitumumab inhibuje proliferaci buněk lidského epidermálního
karcinomu, karcinomu pankreatu, prostaty, buněčné linie karcinomu prsu a dalších
maligních nádorů (Yang et al. 1999). FDA schválila panitumumab poprvé v roce 2006
pro léčbu EGFR exprimujícího metastazujícího kolorektálního karcinomu s progresí
onemocnění v průběhu anebo po léčbě fluoropyrimidinem, oxaliplatinou a chemoterapií
irinotekanem. Evropskou lékovou agenturou byl schválen roku 2007. Podává se v dávce
6 mg/kg každých 14 dní jako intravenózní infuse po dobu 60 min (≤1000 mg) nebo
90 min (>1000 mg). Eliminační poločas panitumumabu je cca 7,5 dne (Gemmete a
Mukherji 2011).
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V mnoha studiích byla jako častý nežádoucí účinek uváděna kožní (akneiformní
dermatitida, rush, kožní exfoliace), slizniční nebo oční toxicita. V tomto případě se
doporučuje pacientům preventivně nosit ochranné sluneční pomůcky, aby nedocházelo
ke zhoršování výskytu kožních nežádoucích účinků. Dále se objevily plicní fibróza a
iontový deficit.

Obr. 9. Mechanismus účinku panitumumabu. Po navázání na extracelulární
doménu EGFR blokuje vazbu EGF (přirozený ligand), tím dojde k zabránění
dimerizace EGFR a dochází k blokádě signální kaskády
Převzato z: Gemmete a Mukherji (2011)

3.3.4. Nimotuzumab
Nimotuzumab (TheraCIM®, CIMher®, Theraloc®, h-R3) je rekombinantní
humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka, která blokuje EGFR. Byla vyvinuta
na Kubě. Ve srovnání s jinými EGFR cílenými protilátkami, nimotuzumab má o něco
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nižší vazebnou afinitu, která je poté odpovědna za zlepšený profil vedlejších účinků.
Např. nebyly hlášeny žádné závažné kožní vyrážky (Vera et al. 2012). Nimotuzumab je
schválen pro následující indikace: spinocelulární karcinom hlavy a krku (SCCHN),
pro léčbu gliomů (u dětí i dospělých) a nádorů nosohltanu (Ramakrishnan et al. 2009).
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4. CÍLE PRÁCE
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Cílem této rigorózní práce bylo stanovení míry ledvinné akumulace radioaktivně
značených monoklonálních protilátek zaměřených na receptory pro EGF in vitro.
Jednalo se o experimentální práci s využitím ledvinného buněčného modelu izolovaných ledvinných buněk potkana. Cílem bylo stanovit kvantitativní parametry
akumulace, provést mezilátkové srovnání buněčné akumulace několika anti-EGFR
protilátek a posoudit příspěvek aktivních a pasivních transportních mechanismů
k buněčnému uptake. Součástí práce bylo vyhledávání relevantních informací
dosažitelných v odborných databázích o struktuře a mechanismu účinku protilátek,
o současných

pokrocích

v oblasti

radioimunoterapie

a

radioimunodiagnostiky,

o studovaných anti-EGFR protilátkách a o transportních mechanismech, které se
na kumulaci protilátek v buňkách mohou podílet. Úkolem bylo dále získaná
experimentální data vyhodnotit, konfrontovat dosažené výsledky s publikovanými
poznatky a vypracovat písemnou podobu rigorózní práce.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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5.1. MATERIÁL
5.1.1. Přístroje a laboratorní zařízení
Při laboratorních experimentech byly používány následující přístroje:
 Gama-spektrometr 1480 WizardTM3“ (Wallac, Turku, Finsko)
 Laboratorní třepačka KS-15 Control, Buhler (Johanna Otto GmbH,
Hechingen, Německo) s inkubačním nástavcem TH 15 (Johanna Otto
GmbH, Hechingen, Německo)
 Centrifuga 3K30H, Sigma (Laborentrifugen GmbH, Osterode, Německo)
 Světelný mikroskop (Meopta, Česká republika)

5.2. METODY POUŽÍVANÉ PŘI STUDIÍCH
5.2.1. Příprava izolovaných ledvinných buněk potkana
Preparace ledvin potkana a následná izolace ledvinných buněk byla prováděna
spolupracovníky. Primární ledvinné buňky izolované z ledvin potkana byly
připravovány dvoufázovou kolagenázovou perfúzní metodou, při které jsou ledviny
potkana po preparaci nejprve promyty živným roztokem a ve druhé fázi prefundovány
roztokem obsahujícím kolagenázu (Loužecká 2011). Při experimentech bylo použito
laboratorních potkanů kmene Wistar pocházejících z chovné stanice BIOTEST s.r.o.,
Konárovice. Použití zvířat probíhalo dle protokolu projektu schváleného MZe ČR a dle
zásad a předpisů platných pro práci s laboratorními zvířaty v ČR.

5.2.2. Stanovení viability ledvinných buněk
Spolupracovníci stanovovali počet buněk a jejich životnost mikroskopicky
po obarvení získaného buněčného preparátu ledvinných buněk trypanovou modří
(Loužecká 2011).
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5.2.3. Značení monoklonálních protilátek jódem-131
Značení monoklonálních protilátek a EGF jódem-131 bylo provedeno
spolupracovníky. Za tímto účelem byla použita standardní metoda pro značení
biomolekul jódem-131 s využitím chloraminu T (Nový 2014).
Radiochemická čistota připravených preparátů studovaných látek se pohybovala
nad 95% (Nový 2014). V rámci provedených experimentů zkoumajících buněčnou
akumulaci a transport protilátek a srovnávacího radiopeptidu v ledvinných buňkách
potkana byly použity 131I-cetuximab, 131I-nimotuzumab, 131I-panitumumab a 131I-EGF.

5.2.4. Stanovení buněčné akumulace studovaných látek
Po izolaci ledvinných buněk z ledvin potkana byla získaná suspenze buněk
doplněna Krebs-Henseleitovým roztokem s glukózou tak, aby bylo dosaženo
koncentrace 2.106 buněk v 1 ml preparátu. Buňky byly poté promíchány a napipetovány
po 1 ml do inkubačních zkumavek a následně temperovány v inkubátoru po dobu 5 min
při teplotě 37 °C a frekvenci třepání 250 kmitů/min. Pokud probíhala inkubace při
snížené teplotě, byly zkumavky ve stojánku umístěny za stálého třepání v ledové tříšti o
teplotě 2-4 °C. Poté bylo ke každému vzorku přidáno definované množství zkoumané
radioaktivně značené látky a vzorky byly inkubovány při vybraných intervalech
za stálého mírného protřepávání při teplotě 37 °C nebo 2-4 °C výše popsaným
způsobem. V každé experimentální skupině bylo zařazeno 4-6 shodných vzorků.
Základní inkubační interval, který byl použit při akumulačních studiích se
zkoumanými radioaktivně značenými protilátkami, byl 30 min. Do jednotlivých
inkubačních směsí bylo přidáno 10 µl zkoumaných látek. Po uplynutí inkubačního
intervalu byly ke každému vzorku přidány 4 ml Krebs-Henseleitova pufru o teplotě
4 °C. Dále byly zkumavky vloženy do centrifugy na dobu 1 min při 80 g a teplotě 4 °C.
Po centrifugaci bylo odebráno z každé zkumavky 0,5 ml média do scintilační lahvičky a
před měřením radioaktivity bylo ještě přidáno 10 ml destilované vody. Tyto vzorky
sloužily ke kontrole správnosti přidání radioaktivních látek do jednotlivých vzorků.
Zbytek média byl kvantitativně odsán z inkubační zkumavky a k peletovaným buňkám
byl opět přidán Krebs-Henseleitův pufr o objemu 4 ml. Buňky ve zkumavkách byly
resuspendovány mírným protřepáním a následně opět centrifugovány za popsaných
podmínek. Celý postup promytí a centrifugace se následně ještě dvakrát opakoval.
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Závěrečná (čtvrtá) centrifugace byla prováděna po dobu 3 min při 80 g a teplotě 4 °C.
Po centrifugaci byl supernatant kvantitativně odsát a zkumavky s peletovanými
buňkami byly třikrát promyty 4 ml destilované vody. Po každém přidání vody byl obsah
zkumavek kvantitativně přenesen ze zkumavky do měřící lahvičky. Nakonec byly
měřící lahvičky uzavřeny a na gama-spektrometru byla změřena radioaktivita.
Radioaktivita buněčných preparátů byla měřena ve srovnání se vzorky
studované protilátky, do kterých bylo přidáno ekvivalentní množství zásobního roztoku
protilátky, jako bylo vloženo do inkubační směsi. Před měřením radioaktivity bylo
přidáno 10 ml destilované vody. Tyto porovnávací vzorky byly připravovány
v triplikátech a byly měřeny současně se vzorky získanými v akumulačních studiích
s ledvinnými buňkami.
V případě

131

I-cetuximabu a

131

I-panitumumabu byla měřena akumulace

v izolovaných ledvinných buňkách potkana v závislosti na teplotě, tedy při 37 °C a 24 °C a také byl měřen uptake radioaktivity v závislosti na čase v intervalech 0 min, 5
min a 30 min. Bylo přidáváno 10 µl roztoku protilátky o koncentraci 100 µg/ml a
aktivitě od 2,2 do 3,2 MBq/ml. V případě 131I-značeného nimotuzumabu byla provedena
studie zkoumající časovou závislost akumulace v ledvinných buňkách stejným
způsobem jako u dvou předešlých protilátek. Pro porovnání kvantitativních parametrů
akumulace studovaných protilátek v izolovaných buňkách potkana byla provedena
za stejných podmínek akumulační studie s

131

I-EGF. V tomto případě byla stanovena

závislost uptake v buňkách na inkubační teplotě. Do inkubační směsi bylo pipetováno
10 µl roztoku 131I-EGF o koncentraci 5 µg/ml a aktivitě 0,7 MBq/ml.

5.2.5. Vyjadřování a hodnocení experimentálních dat
Naměřená radioaktivita vzorků buněk byla vztažena na 1.106 buněk a
na vloženou dávku radioaktivity (tj. aktivita příslušného srovnávacího vzorku).
U jednotlivých studovaných látek byl z takto vyjádřených hodnot uptake vypočten
aritmetický průměr a směrodatná odchylka průměru. Pro porovnání akumulace
za různých inkubačních teplot byl vypočítán relativní uptake, přičemž míra akumulace
při teplotě 37 °C byla brána za 100 %.
Statistická signifikance rozdílů průměrných hodnot uptake zjištěných u
jednotlivých experimentálních skupin byla hodnocena pomocí nepárového t-testu
na hladině významnosti P ˂ 0,05.
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6. VÝSLEDKY
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6.1. AKUMULACE 131I-PANITUMUMABU
V LEDVINNÝCH BUŇKÁCH POTKANA
Byl zkoumán uptake

131

I-panitumumabu v ledvinných buňkách potkana

v závislosti na teplotě, tzn. při 37 °C a 2-4 °C. U této protilátky byla zkoumána i časová
závislost uptake v intervalech 0 min, 5 min a 30 min. Výsledky měření při rozdílných
teplotách jsou zobrazeny v tab. 2 a na obr. 10. Nedošlo ke statisticky významnému
snížení akumulace při snížené teplotě. Výsledné hodnoty uptake radioaktivity v různých
časových intervalech jsou uvedeny v tab. 3 a na obr. 11.
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Tab. 2. Uptake

131

I-panitumumabu v ledvinných buňkách potkana v závislosti na

teplotě

Teplota
(°C)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

37

1289
1494
1939
1603
1838
1731

2-4

2129
1281
1496
2575
1210
2466

1%
vložené
dávky

Uptake
(aktivita/106bb)

Uptake
(%D/106bb)

Průměrný
uptake
(%D/106bb)

Relativní
uptake
(%)

13072,0

645
747
970
802
919
866

0,049
0,057
0,074
0,061
0,070
0,066

0,063 ± 0,009

100

13072,0

1065
641
748
1288
605
1233

0,081
0,049
0,057
0,099
0,046
0,094

0,071 ± 0,023
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Obr. 10. Porovnání uptake 131I-panitumumabu v ledvinných buňkách potkana při
různých inkubačních teplotách
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Tab. 3. Časová závislost akumulace

131

I-panitumumabu v ledvinných buňkách

potkana
Čas
(min)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

0

870
1089
1331
1524

5

1097
2551
1389
1249

30

1211
1141
1136
1310

1%
vložené
dávky

Uptake
(aktivita/106bb)

Uptake
(%D/106bb)

Průměrný
uptake
(%D/106bb)

13028,1

435
545
666
762

0,033
0,042
0,051
0,058

0,046 ± 0,011

13028,1

549
1276
695
625

0,042
0,098
0,053
0,048

0,060 ± 0,026

13028,1

606
571
568
655

0,047
0,044
0,044
0,050

0,046 ± 0,003

0,1
0,09

Uptake (%D/106 bb)

0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0

Obr. 11. Porovnání uptake

5
Čas (min)

131

30

I-panitumumabu v ledvinných buňkách potkana

v různých časových intervalech
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6.2. AKUMULACE 131I-CETUXIMABU V LEDVINNÝCH
BUŇKÁCH POTKANA
V akumulační studii byl zkoumán uptake

131

I-cetuximabu v ledvinných buňkách

potkana. Akumulace byla studována při dvou různých inkubačních teplotách (37 °C a
4 °C) a v různých časech (0 min, 5 min a 30 min). Hodnoty uptake při různých
inkubačních teplotách jsou uvedeny v tab. 4 a na obr. 12. Časová závislost uptake

131

I-

cetuximabu v izolovaných ledvinných buňkách potkana je uvedena v tab. 5 a na obr. 13.
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Tab. 4. Uptake

131

I-cetuximabu v ledvinných buňkách potkana při různých

inkubačních teplotách

Teplota
(°C)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

37

1864
2112
1975
1984
2620
2517

2-4

1656
1882
2403
1804
2093

1%
vložené
dávky

Uptake
(aktivita/106bb)

Uptake
(%D/106bb)

Průměrný
uptake
(%D/106bb)

Relativní
uptake
(%)

18962,2

932
1056
988
992
1310
1259

0,049
0,056
0,052
0,052
0,069
0,066

0,057 ± 0,008

100

18962,2

828
941
1201
902
1047

0,044
0,050
0,063
0,048
0,055

0,052 ± 0,007

91

100
90

Relativní uptake (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
37°C

2-4°C
Teplota (°C)

Obr. 12. Porovnání uptake

131

I-cetuximabu v ledvinných buňkách potkana při

různých inkubačních teplotách

38

Tab. 5. Časová závislost akumulace

131

I-cetuximabu v ledvinných buňkách

potkana
Čas
(min)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

0

865
792
997
817

5

1056
905
914
3512

30

1133
1223
882
975

1% vložené
dávky

Uptake
(aktivita/106bb)

Uptake
(%D/106bb)

Průměrný uptake
(%D/106bb)

12931,7

433
396
499
409

0,033
0,031
0,039
0,032

0,034 ± 0,004

12931,7

528
453
457
1756

0,041
0,035
0,035
0,136

0,062 ± 0,050

12931,7

567
612
441
488

0,044
0,047
0,034
0,038

0,041 ± 0,006

0,12

Uptake (%D/106 bb)

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

Obr. 13. Porovnání uptake

5
Čas (min)
131

30

I-cetuximabu v ledvinných buňkách potkana

v různých časových intervalech
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6.3. AKUMULACE 131I-NIMOTUZUMABU
V LEDVINNÝCH BUŇKÁCH POTKANA
Uptake

131

I radioaktivně značeného nimotuzumabu v ledvinných buňkách

potkana je znázorněn v tab. 6. Tento experiment byl proveden pouze při měření
v různých časech. Naměřené výsledky byly zaneseny do grafu, který je znázorněn na
obr. 14.
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Tab. 6. Časová závislost akumulace

131

I-nimotuzumabu v ledvinných buňkách

potkana
Čas
(min)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

1% vložené
dávky

Uptake
(aktivita/106bb)

Uptake
(%D/106bb)

Průměrný uptake
(%D/106bb)

0

3371
2370
2198
2656

9707,1

1873
1317
1221
1476

0,193
0,136
0,126
0,152

0,152 ± 0,030

5

2055
1792
2259

9707,1

1142
996
1255

0,118
0,103
0,129

0,117 ± 0,013

30

1797
1693
1913
2067

9707,1

998
941
1063
1148

0,103
0,097
0,110
0,118

0,107 ± 0,009

0,2
0,18

Uptake (%D/106 bb)

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
0

Obr. 14. Porovnání uptake

5
Čas (min)
131

30

I-nimotuzumabu v ledvinných buňkách potkana

v různých časových intervalech
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6.4. AKUMULACE 131I-EGF V LEDVINNÝCH BUŇKÁCH
POTKANA
V tab. 7 jsou zobrazeny hodnoty uptake 131I-EGF v ledvinných buňkách potkana
za normální teploty a při snížené teplotě. Grafické porovnání průměrných hodnot je
uvedeno v grafu, který je znázorněn na obr. 15. Při akumulaci radioaktivně značeného
EGF došlo při nízké inkubační teplotě ke statisticky významnému snížení uptake
v ledvinných buňkách potkana (P˂0,05).
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Tab. 7. Akumulace

131

I-EGF v ledvinných buňkách potkana při různých

inkubačních teplotách
Teplota
(°C)

Radioaktivita
buněčné
frakce
(cpm)

37

6057
6481
7735
5696
6416
5474

2-4

1420
1472
1887
1274
1665
1823

1%
vložené
dávky

Uptake
Uptake
(aktivita/106bb) (%D/106bb)

Průměrný
uptake
(%D/106bb)

Relativní
uptake
(%)

3988,1

3029
3241
3868
2848
3208
2737

0,760
0,813
0,970
0,714
0,804
0,686

0,791 ±
0,101

100

3988,1

710
736
944
637
833
912

0,178
0,185
0,237
0,160
0,209
0,229

0,200 ±
0,030

25

100
90

Relativní uptake (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
37°C

2-4°C
Teplota (°C)

Obr. 15. Porovnání uptake

131

I-EGF v ledvinných buňkách potkana při různých

inkubačních teplotách
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6.5. POROVNÁNÍ AKUMULACE STUDOVANÝCH
LÁTEK V LEDVINNÝCH BUŇKÁCH POTKANA
Na obr. 16 je znázorněn graf, který porovnává akumulaci
131

131

I-panitumumabu,

I-cetuximabu s 131I-EGF při inkubační teplotě 37 °C. Z výsledků vyplývá, že největší

míru akumulace v ledvinných buňkách potkana má
panitumumabem a

131

I-cetuximabem je uptake

131

131

I-EGF. V porovnání s

131

I-

I-EGF v ledvinných buňkách

statisticky významně vyšší.
1
0,9

Uptake (%D/106 bb)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
131I-panitumumab

131I-cetuximab
Látka

131I-EGF

Obr. 16. Porovnání akumulace zkoumaných látek v izolovaných ledvinných
buňkách potkana při 37 °C

Porovnání poklesu uptake 131I-panitumumabu,

131

I-cetuximabu a 131I-EGF při 2-

4 °C uvedené na obr. 17 ukazuje, že nejvyšší relativní pokles míry uptake za snížené
inkubační teploty byl zaznamenán u 131I-EGF. Pokles uptake 131I-panitumumabu byl jen
nevýznamně nižší než u 131I-cetuximabu.
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120

Relativní uptake (%)

100
80
60
40
20
0
131I-panitumumab

131I-cetuximab
Látka

131I-EGF

Obr. 17. Porovnání míry inhibice nízkou inkubační teplotou (2-4 °C)
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7. DISKUZE
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Prudký rozvoj v oblasti molekulární biologie v posledních několika desetiletích,
související s hlubším poznáním regulačních pochodů fyziologických i maligních buněk,
vedl postupně k hlubšímu poznání procesu kancerogeneze. Dalším vývojem v oblasti
poznání složitých biochemických procesů během kancerogeneze došlo k formování
nové generace léčiv, které na rozdíl od klasických cytostatik nepoškozují genetickou
informaci buňky, ale zasahují již v oblasti proteinů s regulačními a signálními účinky.
Tento způsob zásahu do procesů nádorového bujení se nazývá „targeted therapy“,
neboli cílená terapie (Eisenbeis a Grau 2012). Do této skupiny látek se zařadily i
monoklonální protilátky cílené na důležité regulační receptorové systémy buněk.
Monoklonální protilátky se od vytvoření jejich konceptu v 70. letech minulého
století postupně staly součástí diagnostiky u hematologických i nehematologických
malignit. Specifita jejich protinádorového působení, rozpoznání nejrůznějších antigenů
na povrchu buněk, poznání vazby na jednotlivé buněčné klony a detekce exprese
cílových antigenů na nádorových buňkách vedly k terapeutickému použití
monoklonálních protilátek při léčbě nádorových onemocnění. Monoklonální protilátky,
na které byla zaměřena tato práce, patří mezi ty, které jsou cílené na receptor
pro epidermální růstový faktor. Tento receptor byl nalezen u řady karcinomů
a významně se může podílet na jejich maligním rozvoji (Kim et al. 2001, Mendelsohn a
Baselga

2003).

Z těchto

důvodů

je

u

EGFR-pozitivních

nádorů

aplikace

monoklonálních protilátek žádoucím zásahem a jedním z moderních léčebných postupů.
Snaha o zvýšení účinnosti léčby pomocí monoklonálních protilátek a o jejich
využití v diagnostické oblasti vedla k vytvoření konceptu radioimunoterapie a
radioimunodiagnostiky (Boswell a Brechbiel 2007; Milenic et al. 2004). Využití
radioaktivně značených protilátek pro terapii a diagnostiku je rozsáhle zkoumanou
oblastí, která ovšem ukázala i některé limity jejich použití. K nim patří např. potenciální
nefrotoxicita způsobená kumulací radioaktivního ligandu v ledvinné tkáni (Behr et al.
1995). Na základě znalostí získaných při studiu receptorově specifických peptidů je
možné předpokládat, že na uptake radioaktivně značených protilátek v ledvinách se
může podílet několik mechanismů, včetně aktivních transportních procesů (Melis et al.
2007). Jedním z nich by mohla být např. aktivní endocytóza zprostředkovaná
megalinovým receptorem, který je ve vysoké míře exprimován na apikální membráně
buněk proximálních tubulů ledvin. Megalin zajišťuje reabsorpci téměř všech proteinů
filtrovaných v glomerulech a sekretovaných buňkami proximálního tubulu (Christensen
et al. 2012). Studium transportních procesů, kterými jsou transportovány protilátky
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v ledvinách a jejich povahy, se tedy jeví jako oblast výzkumu, jejíž poznatky by mohly
v budoucnosti přispět k formování bezpečnějších terapeutik či diagnostik založených
na radioaktivně značených monoklonálních protilátkách.
Tématem této rigorózní práce bylo in vitro studium ledvinného uptake
tří monoklonálních anti-EGFR protilátek značených jódem-131. Míra buněčné
kumulace v ledvinných buňkách byla porovnávána s mírou akumulace peptidu EGF
(epidermálním růstovým faktorem) značeným stejným radionuklidem. EGF je
přirozeným ligandem EGF receptorů, který se od studovaných protilátek významně liší
strukturou a molekulovou hmotností. Důvodem jeho využití bylo nejenom porovnání
míry uptake v ledvinných buňkách s látkou strukturně odlišnou, ale i předpoklad, že
jako peptid by mohl mít poměrně významnou kumulaci v ledvinných buňkách, což by
prokázalo zachování aktivity transportních mechanismů použitého buněčného in vitro
modelu. Významná aktivní ledvinná kumulace radiopeptidů v ledvinných buňkách byla
totiž prokázána již u několika typů receptorově specifických radioaktivně značených
peptidů (Melis et al. 2007).
S pomocí in vitro buněčného modelu potkaních ledvinných buněk byla
studována kumulace

131

I-panitumumabu,

131

I-cetuximabu,

131

I-nimotuzumabu a

131

I-

EGF. Základním parametrem byla míra akumulace při standardní inkubační teplotě
37 °C. Buněčný uptake při této standardní inkubační teplotě jsme porovnávali s mírou
akumulace při nízké inkubační teplotě 2-4 °C, při které dochází k inhibici energeticky
závislých procesů, včetně aktivních transportních procesů. Nejvyšší ledvinnou
akumulaci při standardní inkubační teplotě vykazoval peptid

131

I-EGF. Při 37 °C byl

6

relativní uptake přibližně 0,8% dávky/10 buněk. Na druhou stranu, jeho uptake
v ledvinných buňkách při nízké inkubační teplotě byl snížen o 75%.
Experimenty s

131

I-panitumumabem ukázaly, že uptake při teplotě 37 °C byl

pouze 0,06% vložené dávky radioaktivity na 106 buněk. Výrazný pokles akumulace
při nižší inkubační teplotě nebyl, na rozdíl od
výsledek byl zjištěn u

131

131

I-EGF, zaznamenán. Velmi podobný

I-cetuximabu, neboť uptake při 37 °C byl opět srovnatelný

s uptake při inkubaci za nízké teploty. Podobně i u

131

I-nimotuzumabu byl uptake

při standardní teplotě velmi nízký a kvantitativně srovnatelný s oběma dalšími
protilátkami. Tyto výsledky znamenají, že na akumulaci studovaných jodovaných
protilátek se pravděpodobně nepodílí aktivní transportní mechanismy a jejich uptake
v ledvinných buňkách je závislý na pasivním transportu. Naopak, u

131

I-EGF byl

v našich experimentech prokázán velmi zásadní příspěvek aktivního transportu k jeho
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uptake v izolovaných ledvinných buňkách potkana. Toto chování radiopeptidu je
ve shodě jak s nálezy u peptidů značených radioaktivním jódem, tak u peptidů
značených radiokovy s využitím různých chelátorů (Behr et al. 1998, Melis et al. 2007).
U obou výše uvedených monoklonálních protilátek byla měřena akumulace
v ledvinných buňkách potkana v závislost na době inkubace. Tyto experimenty ukázaly
podobné vlastnosti všech tří zkoumaných protilátek. U všech tří protilátek byl nejvyšší
uptake zaznamenán ihned po přidání radiopreparátu do inkubační směsi (čas 0 min)
nebo po 5 min inkubace. Naopak v delším inkubačním intervalu 30 min došlo k poklesu
uptake protilátek. Kolísání hodnot uptake během inkubace může být způsobeno velmi
malým podílem protilátek vázaných na buněčnou frakci a tedy možností
experimentálních chyb. Vysoký počáteční uptake ihned po přidání protilátek může
naznačovat, že vazba na ledvinné buňky je nespecifické povahy. Určitý následný pokles
uptake v intervalu 30 min by mohl být způsoben disociací protilátky z buněk či
degradačními pochody.
Z uvedených

výsledků

vyplývá,

že

131

I-nimotuzumab

vykazuje

ze tří

zkoumaných protilátek nejvyšší akumulaci v ledvinných buňkách potkana. Tento
poznatek není v rozporu s tím, že 131I-nimotuzumab má poněkud nižší vazebnou afinitu
k EGF receptorům ve srovnání s oběma dalšími zkoumanými protilátkami, protože
uptake v ledvinných buňkách není pravděpodobně závislý na těchto receptorech a
transport probíhá pouze pasivně. Navíc dostupné údaje o EGF receptorech v ledvinách
neuvádějí vysokou expresi v tomto orgánu (Neuwirthová et al. 2009).
Tato rigorózní práce se zabývala monoklonálními protilátkami značenými I-131.
Jako další možný výzkumný cíl by bylo zajímavé zaměření na další protilátky značené
jiným způsobem. Nejvyšší význam by mělo studium luteciem-177 nebo indiem-111
značených

protilátek,

protože

oba

tyto

radiokovy

jsou

perspektivními

radioterapeutickými nuklidy s poměrně vysokými biologickými účinky na tkáně a
buňky. Za tímto účelem se používá značení pomocí konjugace s chelátory s následnou
chelatací radiokovů (Boswell a Brechbiel 2007). Takto konstruované protilátky by
mohly mít díky poměrně velké strukturní odlišnosti poněkud odlišné vlastnosti a díky
obsahu cytotoxických radiokovů by i malý záchyt v ledvinných buňkách mohl mít
nežádoucí účinky.
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8. ZÁVĚRY
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a) Studované

anti-EGFR

monoklonální

protilátky

131

I-panitumumab,

131

I-

cetuximab a 131I-nimotuzumab vykazovaly podobnou míru uptake v izolovaných
ledvinných buňkách potkana.
b) Míra kumulace v ledvinných buňkách byla u všech tří protilátek signifikantně
nižší než u srovnávacího radiopeptidu 131I-EGF.
c) Nebyl pozorován významný nárůst uptake studovaných protilátek v ledvinných
buňkách potkana a inkubace při nízké inkubační teplotě nevedla k významné
redukci uptake, což naznačuje neúčast aktivních transportních mechanismů.
d) Výsledky studie mohou svědčit o nespecifické vazbě studovaných protilátek
na ledvinné buňky, možná i částečně na jejich povrch bez transportu do buněk.
Provedené in vitro experimenty by mohly naznačovat nízkou ledvinnou
akumulaci studovaných protilátek in vivo, minimálně u daného živočišného
druhu.
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