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VYUŽITÍ SMÌROVANÝCH LÉÈIV V PROTINÁDOROVÉ
A IMUNOSUPRESIVNÍ TERAPII
ØÍHOVÁ B., 1TROHALM J., JELÍNKOVÁ M., Š•ASTNÝ M., HOVORKA O., 1PLOCOVÁ D., 1ŠUBR V., 1ULBRICH K.

THE USING OF TARGETABLE DRUGS IN ANTITUMOR AND
IMMUNOSUPPRESSION THERAPY
Léèba malignit úèinnými nízkomolekulárními cytostatiky je
prakticky vždy doprovázena nežádoucími vedlejšími úèinky. Dochází sice pøedevším k poškození aktivnì proliferujících tkání a orgánù jako je kostní døeò, gonády a gastrointestinální trakt, ale léèbou mohou být a také bývají ohroženy i další orgány jako jsou
játra, srdce nebo i ledviny. Je to dáno tím, že cytotoxické léèivo
nerozezná normální tkáò od tkánì patologicky pozmìnìné a pùsobí na obì stejnì. Chemický, biochemický a farmakologický
výzkum vyvinul v posledních desetiletích øadu velmi úèinných
cytostatik. Vìtšina z nich se však do klinické praxe nikdy nedostala právì pro svou neúnosnou vedlejší toxicitu. Není proto divu, že
je tolik pozornosti vìnováno t.zv. afinitní terapii. Otcem myšlenky
není nikdo menší než Paul Ehrich, který již v roce 1906 vyslovil
pøání nasmìøovat a omezit pùsobení léèiv jen na nemocnou tkáò
a zamezit poškozujícím efektùm na tkánì zdravé. Myšlenka geniálnì jednoduchá však potøebovala více než pùl století, aby mohla být realizována.
Co je to afinitní terapie a k èemu slouží? Jejím úkolem je akumulace léèiva v cílové tkáni a omezení jeho pùsobení na normální tkánì a orgány. Jako taková nachází své uplatnìní nejenom pøi
léèbì malignit, ale také pøi léèbì autoagresivních autoimunitních
onemocnìní a pøi imunosupresi transplantovaných pacientù. Afinitní terapie a) používá ke smìøování léèiv protilátky nebo jejich
F(ab)2 fragmenty, hormony, karbohydráty, rùstové faktory nebo
interakci streptavidinu (avidinu) s biotinem. V posledním z vyjmenovaných pøípadù se monoklonální protilátky konjugují s biotinem a úèinná látka, tj. radionuklid nebo cytostatické léèivo se
naváže se streptavidinem nebo s avidinem; b) umocòuje lytický
proces tím, že pomocí bispecifických protilátek usnadòuje kontakt mezi maligní tkání, která má být odstranìna a cytotoxickými
bunìènými elementy jako jsou cytotoxické T lymfocyty, NK buòky, monocyty a makrofágy. Princip metody spoèívá v tom, že poMikrobiologický ústav Akademie vìd Èeské republiky, Praha, a 1Ústav
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lovina bispecifické protilátky rozpoznává povrchový antigen maligní tkánì, zatím co její druhá polovina rozpoznává nìkterý z povrchových receptorù cytotoxických bunìk. Existují ovšem i další
variace ve kterých napøíklad polovina bispecifické protilátky rozeznává léèivo a její druhá polovina nìkterý z povrchových antigenù maligní tkánì a podobnì; c) aktivuje lokálnì jinak inaktivní
léèivo, a to specifickým pùsobením vybraných enzymù. Jde o tzv.
metodu ADEPT (Antibody-Directed Enzyme Prodrug Therapy).
V tomto pøípadì je nejprve podán konjugát protilátky s enzymem
a po nìm jako substrát netoxické proléèivo, které se pùsobením
enzymu zmìní v toxický produkt; d) do afinitní terapie je možno
s urèitým omezením poèítat i t.zv. polymerní bioadheziva, jejichž
úkolem je zpomalit prùchod úèinných látek gastrointestinálním
traktem (Øíhová, 1997 a).
Konjugát pøipravený pro úèely afinitní terapie musí splòovat
øadu kriterií. Pøedevším nesmí být sám o sobì systémovì toxický,
nesmí být imunogenní, musí být stabilní (a pokud možno neaktivní) bìhem transportu a aktivovat se až lokálnì v místì svého pùsobení. Pøi jeho pøípravì se nesmí inaktivovat ani léèivo ani smìøující struktura a v neposlední øadì jeho pøíprava nesmí být pøíliš
nákladná.
Na poèátku se vázala léèiva se smìøujícími strukturami pøímo. Byly to vìtšinou protilátky namíøené proti nìkterému povrchovému antigenu cílové tkánì. Protože v první generaci tìchto léèiv
se vázaly nesmírnì úèinné toxiny (difterický toxin, cholerový toxin, ricin, abrin) s monoklonálními protilátkami, byly výsledné
konjugáty nazývány imunotoxiny (Moolten a spol., 1972; Davies
a O’Neill, 1973; Everall a spol., 1977; Arnon a Sela, 1982; Vitetta a spol., 1982; Raso, 1982; Neville a Youle, 1982; Thorpe a Ross,
1982; Jansen a spol., 1982; Vitetta a spol., 1993) a nìkteré z nich
se dostaly i do klinického testování. Pozdìji se jako úèinné složky
zaèalo využívat radionuklidù (Press a spol., 1993).
Kromì protilátek (Laserman a spol., 1980; Øíhová a Øíha,
1984; Øíhová a Kopeèek, 1985; Oseroff a spol., 1986; Hasan, 1988;
Øíhová a spol., 1988, 1992, 1993) se uplatòují jako smìøující struktury také lektiny (Chang a spol., 1977), hormony (Oeltman a Heath 1979; O’Harre a spol., 1993), rùstové faktory (Hubbard a spol.,
1979), karbohydráty (Duncan a spol., 1985; Øíhová a spol., 1993),
protein A (Laserman a spol., 1980) a øada dalších.
Èasem se ukázalo, že pøímé navazování léèiva na smìøující
molekulu má øadu nevýhod. Není-li totiž navazování provedeno
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Obr. 1. Schematická struktura HPMA kopolymeru s postranními øetìzci tvoøenými tetrapeptidem GlyPheLeuGly. a=85—99 mol%, b=2—
5 mol%, c=1—5 mol% (obsah postranních øetìzcù záleží na typu konjugátu).

mimoøádnì šetrnì, obì složky tj. jak léèivo, tak i smìøující protilátka èasto ztrácí své biologické vlastnosti, výsledný produkt mùže
být špatnì rozpustný, není dobøe definován a nìkdy je i málo úèinný nebo dokonce neúèinný. Navíc se léèivo z protilátkového nosièe neuvolòuje kontrolovanou rychlostí, což je pro dobrý terapeutický efekt mnohých kancerostatik nezbytné (Šubr a spol., 1992).
Vìtšinu výše vyjmenovaných problémù øeší použití nosièe, molekuly, na kterou jsou jak biologicky aktivní látka, tak i smìøující
struktura navázány kovalentní vazbou. V praxi bývá nosièem molekula buï pøirozeného nebo syntetického polymeru. Syntetické
polymery mají oproti pøirozeným polymerùm øadu výhod, z nichž
nejdùležitìjší je možnost definovanì je modifikovat. Syntetických
polymerù využívaných jako nosièù léèiv je dnes celá øada (Ringsdorf, 1975; Ryser a spol., 1978; Pitt a spol., 1979; Decher a spol.,
1984; Hasan, 1988; Maeda a Matsumura 1989; Kery a spol., 1990;
Ouchi a spol., 1990; Pedley a spol., 1994; Soyez a spol., 1997).
Mezi nimi má významné postavení kopolymer na bázi N-(2hydroxypropyl)metakrylamidu, èesko-slovenský patent, syntetický vodorozpustný nosiè biologicky aktivních látek (Kopeèek
a spol., 1981, 1991; Kopeèek, 1982, 1984; Kopeèek a Duncan,
1987; Duncan a spol., 1987, 1988; Duncan, 1992; Ulbrich a spol.,
1980, 1981, 1987; Ulbrich, 1991, 1994; Øíhová a spol., 1983, 1986,
1988, 1990, 1991, 1992, 1993 1995, 1996 a; Seymour a spol.,
1987).
Syntetický vodorozpustný nosiè N-(2-hydroxypropyl) metakrylamid (HPMA)
Kopolymer HPMA je tvoøen základním polymerním øetìzcem,
který nese postranní oligopeptidické sekvence, konèící reaktivní
p-nitrofenyl esterovou skupinou. Pomocí této skupiny jsou aminolýzou navazována jak léèiva, tak i smìøující molekuly obsahující
alifatické NH2 skupiny (obr. 1). Vìtšinou jde o protilátky nebo
karbohydráty.
Pokud léèivo poškozuje cytoplazmatickou, lysozomální nebo
jadernou membránu, jako je tomu napøíklad u fotoaktivovatelných
léèiv, není biodegradovatelnost oligopeptidických sekvencí pro
farmakologickou úèinnost konjugátu nezbytná. Jinak je tomu ale
u léèiv pùsobících intracelulárnì, napøíklad u cytostatik antracyk-

linové øady. Tam je biodegradovatelnost postranních oligopeptidických spojek lysozomálními (endozomálními) enzymy a následné intracelulární uvolnìní farmakologicky aktivního léèiva pro
terapeutický úèinek konjugátu nezbytné (Duncan a spol., 1982;
Rejmanová a spol., 1983, 1985; Ulbrich a spol., 1980, 1981; Øíhová a Kopeèek, 1985; Øíhová a spol., 1986, 1988; Duncan a spol.,
1986, 1987, 1988; Šubr a spol., 1992). Nejèastìji používanou
biodegradovatelnou sekvencí je tetrapeptid GlyPheLeuGly (Duncan a spol., 1987, 1988; Duncan, 1992; Øíhová a spol., 1986, 1988,
1991, 1992, 1993, 1995, 1996 a). Takto pøipravené syntetické konjugáty jsou nazývány polymerními proléèivy (Kopeèek a Duncan,
1987), protože jsou bìhem transportu krevním øeèištìm neaktivní
a aktivují se až lokálnì v místì svého pøedpokládaného pùsobení
(Rejmanová a spol., 1983). Použije-li se pro navazování antracyklinového antibiotika místo štìpitelné sekvence GlyPheLeuGly sekvence neštìpitelná napøíklad GlyGly, výsledkem je prakticky nulová farmakologická aktivita výsledného konjugátu.
Dùležitou vlastností HPMA nosièe je skuteènost, že bílkoviny, které jsou na nìm navázány a slouží jako smìøující struktury,
mají až o nìkolik øádù nižší imunogenicitu ve srovnání s pùvodními slouèeninami (Øíhová a Kopeèek, 1985; Flanagan a spol.,
1990). Tento fakt je neobyèejnì významný pro pøípadnou klinickou praxi, protože tvorba neutralizujících protilátek, doprovázející pomìrnì èasto terapii imunotoxiny, pøedstavuje závažnou komplikaci pøi opakované a dlouhodobé léèbì.
Uvedená polymerní proléèiva jsou studována jak pro své možné použití v protinádorové terapii (Duncan a spol., 1987, 1988; Øíhová a spol., 1993, 1996 a, b), tak i pro jejich možné využití jako
smìøovaných imunosupresiv (Øíhová a spol., 1992, 1993, 1996 a).
Jejich výhodou je i významnì delší poloèas, po který pøetrvávají
v krvi ve srovnání s volným léèivem (Øíhová a spol., 1989 a).
Využití smìøovaných HPMA konjugátù v protinádorové terapii
Ve vìtšinì pøípadù byla jako možná léèiva testována antibiotika antracyklinové øady jako je daunomycin, doxorubicin èi farmorubicin, pozornost byla ale také vìnována fotoaktivovatelnému
léèivu chlorinu e6. HPMA konjugáty jsou lysozomotropní, tj. dostávají se do buòky receptorem mediovanou endocytózou a snížení kultivaèní teploty z 37 °C na 4 °C znamená výraznì snížený
farmakologický efekt (Øíhová a spol., 1990). Rychlost receptorem mediované endocytózy závisí jak na charakteru povrchového
receptoru cílové tkánì, tak i na jeho ligandu, tj. smìøující struktuøe (Øíhová, 1997 b) a vìtšinou bývá pøímo úmìrná farmakologické aktivitì konjugátu.
Jak již bylo øeèeno, v pøípadì antracyklinových antibiotik je
pro terapeutický efekt konjugátu zcela nezbytné, aby oligopeptidická sekvence, která nese léèivo byla biodegradovatelná. Jen tak
se mùže úèinná biologická látka v lysozomech (endozomech)
z konjugátu uvolnit, dostat se do cytoplazmy a odtud do jádra,
kde interkalací do DNA zpùsobí inhibici mitózy a apoptózu zasažené buòky. HPMA konjugáty s daunomycinem nebo doxorubicinem jsou vysoce úèinné jak in vitro, tak in vivo. Byly úspìšnì
použity proti myší leukemii L1210, Walkerovu sarkomu a myšímu melanomu (Duncan, 1992), myšímu T- bunìènému lymfomu
EL4 (Øíhová a spol., 1996 b) (obr. 2) a lidskému ovariálnímu karcinomu (Peterson a spol., 1996). Menší úèinnost byla pozorována
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gát úèinnìjší (Press a spol., 1988). Pro konjugáty obsahující jako
nosièe syntetické polymery na bázi HPMA sice podobné údaje zatím nemáme k dispozici, ale víme, že rùzné smìøující monoklonální protilátky dávají konjugátu rùznou farmakologickou úèinnost (Jelínková a spol., 1998). Pøi srovnávání protilátek, namíøených proti
MHC gp II. tøídy, CD4, CD25 a Thy 1.2 receptorùm se ukázalo, že
nejúèinnìjší jsou konjugáty doxorubicinu, smìøované protilátkami
proti Thy 1.2 a CD4 antigenu (tab. 1).
Jde-li však o léèivo s jiným mechanismem pùsobení, štìpitelnost oligopeptidických sekvencí není podmínkou a i konjugát
obsahující neštìpitelnou spojku s léèivem je úèinný (Øíhová
a spol., 1991, 1993). Jako pøíklad možno uvést fotoaktivovatelné
léèivo chlorin e6. Jeho farmakologická úèinnost je založena na tom,
že po ozáøení svìtlem o vlnové délce 662 nm uvolòuje singletový
kyslík, který rozruší nejbližší bunìènou membránu. Podle lokalizace konjugátu to mùže být buï membrána plazmatická nebo lysozomální. Dùsledkem je vždy bunìèná dezintegrace.

Tab. 1. Vliv monoklonálními protilátkami smìøovaného doxorubicinu
na proliferaci myších T lymfocytù.
Vzorek

Koncentrace
doxorubicinu
µg/ml

P- GlyPheLeuGly-DOX

P

Obr. 2. Srovnání vlivu doxorubicinu smìøoveného antithymocytárním
globulinem (ATG), anti-Thy 1.2 monoklonální protilátkou nebo jejím
F(ab’)2 fragmentem. A. na rùst T-lymfomu EL4, B. na pøežívání myší
s T-lymfomem EL4. ———— kontrola, — — — — DOX, 12,5
mg/kg, . . . . . . . ATG-GFLG-HPMA-GFLG-DOX, 25 mg/kg,
———— antiThy1.2(mAb)-GFLG-HPMA-GFLG-DOX, 25 mg/kg,
— — — — antiThy1.2(F(ab’)2)-GFLG-HPMA-GPFLG-DOX,
25 mg/kg.

u konjugátù s 5-fluorouracilem, které byly testovány u lidského
kolorektálního karcinomu (Putnam a spol., 1997). Pro smìøování
byly použity buï protilátky (Øíhová a spol., 1986, 1988, 1995,
1996 a, b; Peterson a spol., 1996) nebo karbohydráty (Duncan
a spol., 1987, 1988ô Duncan, 1992; Øíhová a spol., 1991, 1993;
Putnam a spol., 1997).
Výbìr vhodné smìøovací struktury je jeden z nejdùležitìjších,
ne-li vùbec nejdùležitìjší faktor ovlivòující úspìšnost léèby (Øíhová, 1997 b). Pokusy se smìøovanými radionuklidy ukázaly, že pro
terapeutickou úèinnost mùže být rozhodující nejenom charakter samotného receptoru na cílové buòce, ale dokonce i to, proti jakému
epitopu pøíslušného receptoru je smìøující protilátka namíøena. Jeli epitop orientován blíže k bunìèné membránì, je výsledný konju-

P

P

P

GlyPheLeuGly-DOX
GlyPheLeuGly-I-A
GlyPheLeuGly-DOX
GlyPheLeuGly-CD4
GlyPheLeuGly-DOX
GlyPheLeuGly-CD25
GlyPheLeuGly-DOX
GlyPheLeuGly-Thy 1.2

Doxorubicin (DOX)

Proliferace
spontánní Con A*
(% kontrol)

100
10
1
0,1

33
84
92
115

22
68
97
99

100
10
1
0.1

52
84
112
104

6
48
95
112

100
10
1
0.1

22
63
75
108

12
28
54
115

100
10
1
0.1

67
84
99
104

34
42
105
104

100
10
1
0.1

49
49
77
105

4
11
29
45

100
10
1
0.1

8
12
29
47

3
8
19
39

Con A... mitogenem stimulované T-buòky. Koncentrace Con A = 1,25
µg/jamka.
Hodnoty reprezentují % kontrol. Prùmìrná proliferace nestimulovných
kontrol byla 2078±211 c.p.m., prùmìrná proliferace Con A stimulovaných kontrol byla 28 602±332 c.p.m.
*

442

BRATISL. LEK. LISTY, 99, 1998, è. 8–9, s. 439–446

Tab. 2. Fotodynamická aktivita chlorinu e6 smìøovaného anti-thymocytární protilátkou (ATS) nebo galaktozinem (gal).
Vzorek

Koncentrace
chlorinu e6
(M)

% mrtvých bunìk

1x10-6
1x10-7
1x10-8

100
51
46

1x10-6
1x10-7
1x10-8

85
21
10

P-chlorin e6

1x10-6
1x10-7
1x10-8

89
10
9

chlorin e6

1x10-6
1x10-7
1x10-8

100
29
22

kontrola

—

8

P

P

Gly-chlorin e6
Gly-ATS
Gly-chlorin e6
Gly-gal

Zabývali jsme se otázkou, zda úèinnìjší smìøovací strukturou
jsou protilátky nebo karbohydráty. Naše pøedbìžné výsledky s chlorinem e6 mluví sice ve prospìch protilátek (tab. 2), ale podrobnìjší
a pøesnìjší pokusy teprve probíhají. V pøípadì chlorinu e6 jsme
totiž srovnávali úèinnost HPMA konjugátu smìøovaného galaktozaminem proti lidské hepatokarcinomové linii PLC/PRF/5
a HPMA konjugátu smìøovaného anti-Thy 1.2 protilátkami proti
myším T-splenocytùm (Øíhová a spol., 1991, 1993). Pokusy in vitro
ukázaly, že volné léèivo dosáhlo fotodynamicky úèinné intracelulární koncentrace již po jedné hodinì inkubace stejnì jako léèivo
v konjugátu, který byl smìøován protilátkami. Léèivo v konjugátu smìøovaném galaktozaminem potøebovalo k dosažení srovnatelné intracelulární koncentrace inkubaci tøíhodinovou. Pøíèin mùže
být celá øada a jsou v souèasnosti analyzovány. Patøí mezi nì: a)
rùzný charakter receptorù na cílových tkáních proti kterým se
smìøovalo; b) rùzný poèet receptorù; c) rùzná affinita receptorù
ke smìøující struktuøe tj. ligandu; d) rùzná rychlost receptorem
mediované endocytózy a e) rùzný intraendozomální nebo intralysozomální osud obou konjugátù.
Oba typy konjugátù byly vysoce úèinné. Fotodynamický efekt
po ozáøení jsme pozorovali ještì pøi koncentraci chlorinu e6 10-8
M (tab. 2), zatím co neozáøené vzorky nebyly vùbec toxické. Smìøované konjugáty byly prokazatelné pøevážnì jen v místech jejich
terapeutického úèinku což v praxi znamená, že by se pacienti nemuseli po terapii chránit nìkolik týdnù pøed pùsobením sluneèního svìtla. Smìøování fotoaktivovatelného léèiva, jako je chlorin
e6, vlastnì znamená dvojnásobné omezení nespecifické toxicity.
Smìøováním se dostává úèinná látka pøevážnì jen do místa potøebného terapeutického pùsobení, kde se navíc lokálnì aktivuje
ozáøením. Fotodynamická terapie se používá jak pro léèbu maligních (Spikes a Jori, 1987; Bayley a spol., 1987; Dougherty, 1988),
tak i pro léèbu autoagresivních autoimunitních onemocnìní (Morrison, 1981; Steele a spol., 1988; Lynch a spol., 1989; Øíhová
a spol., 1991, 1993).

Využití smìøovaných HPMA konjugátù v imunosupresivní terapii
Cyklosporin A (CsA) je vysoce lipofilní undekapeptid plísòového pùvodu, který je pro své výrazné imunosupresivní úèinky
hojnì využíván pøi orgánových transplantacích a k prevenci GVHD
u kostnì døeòových transplantací. Uplatnìní bude mít zøejmì v budoucnu i u øady autoimunitních chorob. Aèkoliv má CsA urèitou
funkèní afinitu k imunokompetentním buòkám a je tedy relativnì
specifický pro imunitní systém, pøesto mohou být léèbou poškozeny ledviny, mozek, játra (Mihatsch a spol., 1986; Ryffel a spol.,
1988; Rossmann a spol., 1991) a v novìjší dobì se objevují i údaje
o toxicitì postihující thymus. Ta se projevuje poškozeným vyzráváním thymocytù, což v experimentálních zvíøecích modelech vede
k ustavení akutních autoimunitních stavù (Sorokin a spol., 1986;
Sakaguchi a Sakaguchi, 1988; Bucy a spol., 1993).
Jedním z problémù cyklosporinové terapie je i fakt, že jeho
vazebná kapacita vùèi leukocytùm je relativnì nízká ve srovnání
s vazebnou kapacitou vùèi erytrocytùm. Uvádí se napøíklad, že po
intravenozní aplikaci se bìhem nìkolika minut naváže 40—70 %
CsA na èervené krvinky a 30—50 % na cholesterol a triaylglyceroly obsahující lipoproteiny (Ryffel a spol., 1982). To ovšem zpùsobuje, že tøeba podat daleko více léèiva, než je ve skuteènosti
nezbytnì nutné. Zjistili jsme, že cyklosporin A navázaný na HPMA
nosiè a smìøovaný anti-CD3 protilátkou se akumuluje pøevážnì
v T-lymfocytech a souèasnì se jeho vazba na erytrocyty a serové
lipoproteiny výraznì sníží (Š•astný a spol., 1996). Protilátkou
smìøovaný cyklosporin A je farmakologicky úèinný in vitro i in
vivo, inhibuje smíšenou lymfocytární reakci (MLR) i uvolòování
IL-2 T-lymfocyty a myší myelomovou linií X63Ag8-653 s vneseným genem pro IL-2 (tab. 3) (Øíhová a spol., 1992, 1996 a; Š•astný a spol., 1997). Smìøovaný CsA není nefrotoxický (Øíhová
a spol., 1992; Rossmann a spol., 1997) a má významnì sníženou

Tab. 3. Uvolòování IL-2 myší EL4 T-bunìènou lymfomovou linií (Thy
1.2+) a myší myelomovou linií X63Ag8-653(IL-2,Thy 1.2-)a po inkubaci s volným a anti-thymocytární protilátkou smìøovaným cyklosporinem A.
Vzorek

P

Koncentrace CsA
µg/ml

GlyPheLeuGly-CsA

0.1
1
GlyPheLeuGly-ATS 10
100

Jednotky IL-2/106bunìk/48h
EL4
X63Ag8-653(IL-2)
15
6
4
2

68
72
54
48

P-GlyPheLeuGly-ATS

—

28

71

P-GlyPheLeuGly-CsA

0.1
1
10
100

26
22
20
17

67
68
51
39

CsA

0.1
1
10
100

10
3
2
2

64
57
37
25

a

gen pro IL-2 vnesen transfekcí
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toxicitu vùèi thymu, která je pravdìpodobnì dùsledkem omezené
penetrace konjugátu krevnì-thymovou bariérou (Š•astný a spol.,
1996, 1997; Rossmann a spol., 1997). Pro klinickou praxi by pøicházelo v úvahu použití smìøovaného cyklosporinu A zejména
v období tìsnì po transplantaci, kdy kadaverozní ledviny prakticky vždy po urèitou dobu trpí ischemií a jsou proto mimoøádnì
citlivé k pùsobení CsA. Po urèité dobì by nákladnìjší terapie smìøovaným cyklosporinem mohla být nahrazena konvenèní léèbou
léèivem volným. Za úvahu stojí také otázka použití smìøovaného
cyklosporinu u dìtí po kostnì døeòové transplantaci tak, aby se
u nich pøedešlo možnému poškození vyzrávání imunokompetentních bunìk v thymu.
HPMA konjugáty jako nerozpustné biodegradovatelné hydrogely
Syntetické polymery jsou k dispozici nejenom jako vodorozpustné materiály, ale také jako nerozpustné hydrogely. Takové hydrogely byly syntetizovány na bázi N-(2-hydroxypropyl) metakrylamidu (HPMA) a N,O-dimetakryloylhydroxylaminu (DMHA)
(Ulbrich a spol., 1993). Testovány byly ty, které obsahovaly buï
volný doxorubicin nebo vodorozpustný polymerní doxorubicin
navázaný na hlavní polymerní øetìzec pøes oligopeptidickou spojku GlyPheLeuGly. Hydrogelové vazby jsou hydrolyticky štìpeny
in vitro i in vivo pøi pH 7,4, a proto se transplantované hydrogely
v organizmu beze zbytku rozkládají. Hustota polymerní sítì rozhoduje o rychlosti gelové degradace, a tím i o rychlosti uvolòování inkorporovaného léèiva. Je proto možné pøipravit hydrogely,
ze kterých se léèivo uvolòuje ve dnech až týdnech (Ulbrich a spol.,
1993). Potvrdili jsme, že léèivo ve formì hydrogelu je významnì
úèinnìjší, než je jeho volná forma pravdìpodobnì hlavnì proto,
že terapeuticky úèinné množství je uvolòováno kontinuálnì. Hydrogelové cytostatikum je úèinné jak pøi aplikaci preventivní (implantováno den po inokulaci EL4 T-bunìèného myšího lymfomu),
tak pøi aplikaci terapeutické (aplikováno 10. den po inokulaci nádoru tj. v období poèátku jeho agresivního rùstu) (obr. 3). Hydro-
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gely s antracyklinovými antibiotiky jsou také ménì myelotoxické
pravdìpodobnì proto, že nutná terapeutická dávka je nižší (Øíhová a spol., 1997 c).
Snížená systémová toxicita a možnosti pøekonání mnohoèetné
lékové rezistence smìøovanými konjugáty
Jak již bylo øeèeno na zaèátku, smyslem afinitní terapie není
jenom akumulovat léèivo v cílové tkáni, ale také omezit jeho vedlejší toxické úèinky, poškozující zdravé tkánì. Ohrožena bývá pøedevším kostní døeò, která obsahuje hematopoetické a lymfopoetické prekurzory, extrémnì citlivé na vìtšinu cytostatik. Zjistili
jsme, že zatím co volný daunomycin výraznì redukuje hematopoetické prekurzory v kostní døeni testované jako CFU-s, myelotoxicita jeho protilátkou smìøovaného konjugátu je nižší až o dva
øády (Øíhová a spol., 1988, 1989 b). Výraznì sníženou toxicitu
smìøovaného léèiva potvrdila i histologická analýza jater, sleziny,
srdce a ledvin (Øíhová a spol., 1988; Rossmann a spol., 1997).
O snížené toxicitì vùèi thymu pojednával pøedchozí odstavec.
Smìøování zvyšuje úèinnost cytostatika i v pøípadì, že maligní nádor je relativnì necitlivý na pùsobení léèiva volného (Priebe
a Perez-Soler, 1993; Øíhová a spol., 1996 a, b). V souèasnosti zjiš•ujeme, zda a kdy lze smìøováním navodit úspìšnou terapii pøi
stavech definované mnohoèetné lékové rezistence.*
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Corey-Bloom J. (Ed.): Adult Neurology. Mosby’s Neurology/
Psychiatry Access Series.
St. Loius—Baltimore— Boston—Carlsbad—Chicago—Minneapolis—New York—Philadelphia— Portland—London—Milan—
Sydney—Tokyo—Toronto, Mosby 1998, 144 tabuliek, 67 obrázkov, 436 strán.
Cie¾om tejto Mosby série je poskytnú• lekárom najnovšie poznatky z daného odboru v oblasti etiopatogenézy, diagnostiky
a lieèby, prièom sa využívajú ve¾mi moderné ale osvedèené didaktické prvky spracovania odborných kníh. Táto séria je nenapodobite¾ná v tom, ako pracuje s informáciou, ako ju pripravuje pre
èitate¾a a ako dokonale sa jej to darí. Èitate¾, ktorý siahne po knihe, zostáva s òou v tesnom spojení a dokáže z nej èerpa• nielen
ako zo základného zdroja, ale kniha ho sprevádza pri riešení denných odborných problémov a svojou preh¾adnos•ou a vysokou
odbornos•ou mu dokáže slúži• aj ako príruèný zdroj informácií.
Na príprave 23 kapitol tejto knihy sa zúèastnilo 31 významných
osobností a uznávaných odborníkov, z ktorých viacerí sú autormi
známych monografií vo svojom odbore.
Kniha je rozdelená na tri základné èasti: neurologická propedeutika dospelých, všeobecná neurológia a špeciálna èas•. V propedeutike sú 3 kapitoly - neurologická anamnéza a vyšetrenia, EEG
a evokované potenciály a elektrodiagnostika neuromuskulárnych
ochorení. Vo všeobecnej èasti sú kapitoly venované problematike
synkopy a záchvaty, vertigo, boles•, poruchy spánku, demencia a kó-

ma. Špeciálna èas• potom opisuje hlavné skupiny neurologických
ochorení - epilepsia, cievne ochorenia, traumatické poškodenie centrálneho nervového systému, poruchy pohybu, neuromuskulárne
choroby, infekcie nervového systému, demyelinizaèné ochorenia,
neoplázie, degeneratívne a systémové choroby. V závere knihy je
zoznam použitej literatúry usporiadaný pod¾a kapitol. Významnou
pomôckou je dnes už nevyhnutný rozsiahly vecný index.
Po odbornej stránke autori prinášajú overené poznatky, ktoré
sú “dotiahnuté” up-to-date. Využívajú klinické skúsenosti k tomu, aby poskytli úplný návod ako dokonale “spracova•” pacienta,
ako èo najefektívnejšie urèi• správnu diagnózu a dospie• k správnej terapii. Využívajú pri tom klasické postupy, ale aj najmodernejšie metódy a techniky.
Po formálnej stránke je kniha nesmierne pútavá. Využíva nielen klasické textové èlenenia, tabu¾ky a obrázky, ale v knihe je
množstvo vybraných dôležitých informácií, ktoré sú uvedené ako
zvýraznené boxy (perly a perlièky, boxy, konzultuj keï...). Výhodou tejto formy spracovania - prezentovania dôležitých informácií
je ich výborná percepcia a dostupnos• pri opakovanom štúdiu.
Knihu odporúèam do pozornosti všetkým neurológom, psychiatrom ale aj všeobecným lekárom, ktorí ocenia jej obsah i formu a pre ktorých bude isto cenným zdrojom mnohých informácií,
nových súvislostí i overením ich algoritmov pri manažmente neurologického pacienta a diagnostike a lieèbe jeho ochorení.
M. Bernadiè

