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1. Souhrn disertačnípráce
Úvod
PouŽití polymerních nosičů
protinádorových léčivpředstavuje
slibný přístup k léčbě
nádorových onemocnění.

Konjugace cýotoxických léčiv
s polymery mŮže
redukovat
jejich toxicitu a imunogenicitu,
eliminovat nežád,oucí interakce
v těle, zlepšit jejich
rozpustnost, biologickou
dostupnost a stabilitu (vůči
působení enzymů, teploty,
atd.)
a prodlouŽit dobu
cirkulace v krvi. Navíc polynerní
nosiče léčivumožňují
speciÍickou
dopravu léčivado léčené
tkáně a v ní řídit jeho
uvolňování v terapeuticky
aktivní formě.
První práce se objevily na
konci 70, |et20. století, od té
doby byt koncept použití
polymerních nosičů
léčivpostupně akceptován.

Zák|adní strukfura systémů
za|ožených na vodorozpustných
pol1rrnemích nosičích
léčivse skládá ze tŤíčástí:
zpolymerního nosiče, biodegradovatelné
spojky a léčiva.
Preferovanínn způsobem připojení
léčivak polymeru je navázání
kovalentn í vazbou
prostřednictvím vhodně
volené spojky, toto spojení
by totiž mělo umoŽnit řízení
uvolňování léčivav poškozené
tkáni nebo v jednotlivých
buňkách . Zřejměvětšina
dosud
sfudovaných polymemích
nosičůkancerostatik byla
zamýšlena jako lysosomotropní
systémy, ve kterých má
bý,t léčivouvolňováno
v důsledku působeníenzymů
v lysosomech
nádorových buněk' Vposlední
době byl často studován
i způsob uvolňování léčiva,při
kterém je hydrolytické
uvolň ování léčivařizeno
změnamipH prostředí.
V případě tohoto
způsobu uvolňování léčiva
není nezb7,tná přítomnost
enzymů, léčivoby měto
bý uvolněno
v důsledku poklesu pH
ze 7,4 (pHkrve) na 5
6
(pH
endosomů). Příklady pH-senzitivních
mezi léčivema polymerním
nosičem jsou hydra zonová
vazbanebo cis.akonitylová

ffi:

Koncept polynerních nosičů
léčivdále umoŽňuje připojení
dalšíchdtiležitých
molekul k polyrnemí páteři.
Pro takovou modifikaci je
možn é využítprotilátky,
peptidy
nebo jiné |átky, schopné
specifické vazby k receptorum
nádorových buněk, jako
směrujících jednotek do
nádoru. Bylo však také
zjištěno, že i polymery
neobsahující
směrující jednotky jsou
,,pasivně.. akumulovány v pevných
nádorech. Tento jev,
za|ožený
na rozdí|ech mezi vlastnostm
i zdiavé a maligní tkáně, je nazývánEPR
efektem (efektem
zvýšenépropustnosti
a zadržováni)' obecně makromolekuly,
oproti nízkomolekulámím
Iátkám, mohou procházetskrz
stěny cévníchkapilárnormální
tkáně;*
a jejich
přebýek je odstraňován
",".'.ně
lymfatickým systémem.
Vrstva endothelu kapitár
vaskulafury

nádorové tkáně je velmi pruchodná, proto mohou makromolekuly vnikat do této tkáně

mnohem snadněji' Lymfatický systém v nádorové tkáni

je navíc většinou poškozený,

či docela chybějícía není schopen makromolekulámí látky odvádět, proto makromolekuly

zůstávají zachyceny uvnitř nádoru. Míra pasivní akumulace velmi závisi na velikosti

amolárni hmotnosti pouŽitého polymerního nosiče. EPR efekt pozorovaný pro
kopolymery za\oženéna N-(2-hydroxypropy1)methakry1amidu (HPMA) Se uplatňuje
odmolámí hmotnosti 2.10ag.mo1.1 a dále roste se zvyšujícíSe molární hmotností
polymeru. Pravděpodobně nejvíce polymerních nosičůléčivje tvořeno syntetickými
poly'rnery, jejichž hlavní polymemí řetězec není biodegradovatelný. Takové pol5zmery'
pokud je jejich molární hmotnost vyššínež je limit renální filtrace (přibližně 5.10a g.mol-l

pro HPMA kopolymery), nemohou

bfi vyloučeny ztě|a,

avšak hrozí jqich nežádoucí

dlouhodobá akumulace v organizmu. Proto vysokomolekulární polyrrrerní nosiče léčiv,

které mají zvyšovat EPR efekt, musí obsahovat biodegradovatelné spojky mezi
jednotliqfmi polymernimi řetězci. Teprve pak můŽe bý zvýšeno pasivní směrování
azároveřl umožněno vyloučenínosiče ztěla po splnění jeho úkolu jako léčiva.Velikost
nosiče, a stejně tak

i molámí hmotnost,

m:ůŽe b1it

také zvýšena díky použitímicelárních

útvarů,tvořených samovolnou orientovanou asociací polymeru s niŽšímolární hmotností
neŽ

je limit renální Íiltrace.

