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α 2 is successfuly used in treatRecombinant human (r)IFN-α
ment of haematopoietic malignancies, lymphomas and viral
hepatitis B and C as well. One of undesired side-effects of
α 2 is its immunogenicity which could decrease theraperIFN-α
utic potential of the drug. Formation of antibodies against
α 2 in man represents a complex process, in which many
rIFN-α
mutually interacting variables are involved. Factors influencing the humoral response against the recombinant homoloα 2 have not been unambiguously determigue of human IFN-α
ned yet. In general, two categories of these factors  exogenous and endogenous (physiological)  are considered. The exogenous factors determine structural differences of the
α 2. Their influence
recombinant protein from the native IFN-α
on the formation of therapy-induced antibodies could be limiα 2 subvariant, suitable
ted by the selection of suitable rIFN-α
storage of the preparation and by treatment regimen. On the
other side, current knowledge of the endogenous factors,
which function at the level of patients organism, do not allow
to propose efficient ways of their elimination. (Tab. 2, Ref. 28.)
Key words: interferon α 2, immunogenicity, therapy, antibodies.

Rekombinantný ¾udský interferón alfa 2 sa úspene pouíva
v lieèbe hematologických malignít, lymfómov aj vírusovej
hepatitídy B aj C. Jedným z neiaducich ved¾ajích úèinkov
rINF-alfa 2 je jeho imunogénnos, ktorá môe zniova jeho
terapeutický potenciál. Tvorba protilátok proti rIFN-alfa 2
predstavuje zloitý proces, na ktorom sa zúèastòuje vzájomná
interakcia mnohých faktorov. Faktory ovplyvòujúce humorálnu odpoveï na rekombinantný rIFN-alfa 2 zatia¾ neboli jednoznaène urèené. Vo veobecnosti sa uvauje o dvoch skupinách faktorov  exogénnych a endogénnych (fyziologických). Exogénne faktory urèujú truktúrne rozdiely rekombinantného proteínu oproti natívnemu IFN-alfa 2. Ich vplyv na
tvorbu terapiou indukovaných protilátok by sa mohol obmedzi vybraním vhodného podtypu rIFN-alfa 2, správnym
uskladnením preparátu a reimom lieèby. Na druhej strane
súèasná úroveò vedomostí o endogénnych faktoroch neumoòuje navrhnú efektívne spôsoby ich odstránenia. (Tab. 2, lit.
28.)
K¾úèové slová: interferón alfa 2, imunogénnos, terapia, protilátky.

Interferóny (IFN) sú skupinou cytokínov, ktoré sa zúèastòujú na ochrane organizmu pred vírusovými i parazitickými
ochoreniami, pri obrane proti nádorom a pôsobia aj na bunky
imunitného systému. ¼udské rekombinantné IFN α, ß a γ sú
dnes schválené ako terapeutické preparáty pre lieèbu celého
radu nádorových i vírusových ochorení. Najviac skúseností sa
získalo s rekombinantným IFN-α 2 (rIFN-α 2), ktorý sa v súèasnosti vyuíva pri lieèení vlasatobunkovej leukémie, chronickej myeloidnej leukémie, esenciálnej trombocytopénie, mnohopoèetného myelómu, nonhodgkinovského lymfómu, chronic-

kého granulomatózneho ochorenia, kondyloma akuminata, juvenilnej papilomatóznej laryngey, koného T-bunkového lymfómu, malígneho melanómu, AIDS, Kaposiho sarkómu, metastatického oblièkového karcinómu a chronickej hepatitídy B
a C. Terapia rIFN-α 2 je nákladná a aj preto treba eliminova
faktory, ktoré negatívne ovplyvòujú jej úspenos. Pretoe medzi nepriaznivé ved¾ajie úèinky zaraïujeme aj tvorbu protilátok voèi tomuto preparátu, významnou úlohou sa stáva nájdenie spôsobu zamedzenia alebo aspoò zníenia ich výskytu u lieèených pacientov.
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α2
Klinická významnos protilátok voèi rIFN-α
Ako prví upozornili na tvorbu protilátok voèi rekombinantnému ¾udskému IFN-α 2 u èloveka Gutterman a spol. (1982).
Odvtedy mnohé ïalie klinické túdie demontrovali imunogénnos tohto preparátu podávaného ¾uïom lieèeným na rozlièné nádorové a vírusové ochorenia (Antonelli, 1997). Imunogénnos
rIFN-α 2 sa povauje za významný problém, pretoe optimálne
teraputické úèinky tohto lieèiva vyadujú dlhodobé podávanie
(dlhie ako nieko¾ko mesiacov). Èas objavenia protilátok voèi
IFN je rôzny (v rozmedzí 130 mesiacov od zaèiatku lieèby),
prièom stredný èas pre tvorbu protilátok býva v rozsahu 612
mesiacov (von Wussow a spol., 1994; Russo a spol., 1996). Aj
frekvencia tvorby protilátok voèi rIFN-α 2 býva ve¾mi premenlivá  od úplnej absencie v skupine pacientov s vlasatobunkovou leukémiou a po 61 % v skupine pacientov s vírusovou hepatitídou C, pritom ich hladina je ve¾mi variabilná a nestabilná
(Antonelli, 1997).
Otázka vzahu medzi objavením anti-IFN protilátok v sére
pacienta a neúspenosou lieèby nie je dodnes jednoznaène zodpovedaná. Rezistencia proti antitumorovému, ako aj proti antivírusovému úèinku rIFN-α 2, súvisiaca s vytvorením neutralizujúcich protilátok, sa pozorovala u pacientov s vlasatobunkovou
a chronickou myeloidnou leukémiou, karcinómom oblièky, nonhodgkinovským lymfómom, melanómom, B-bunkovou leukémiou, kryptoglobulinémiou a hepatitídami B a C (Antonelli,
1997). Existujú vak aj klinické údaje, ktoré nepotvrdzujú negatívnu úlohu IFN-neutralizujúcich protilátok. Rozdielne pozorovania sa dajú vysvetli tým, e neúspenos terapeutickej aktivity rIFN-α 2 zrejme súvisí aj s èasom objavenia a hladinou týchto protilátok. Vo veobecnosti platí, e vysoká hladina neutralizaèných protilátok voèi rIFN-α 2 u lieèených pacientov môe
korelova so stratou terapeutického efektu rekombinantného preparátu.
Neúspená lieèba rIFN-α2 nemusí súvisie výluène s indukciou pecifických protilátok. U pacientov s vírusovou hepatitídou
sa môu v priebehu IFN-terapie vyselektova vírusové kmene odolné proti takejto lieèbe (Finkelstein a spol. 1992; Enomoto a spol.,
1995). Séra pacientov vak môu obsahova aj pecifické inhibítory IFN, ktoré nie sú protilátkami, napr. solubilné bunkové IFNreceptory (Havredaki a spol., 1985).

α 2 u èloveka.
Tab. 1. Moné príèiny imunogénnosti rIFN-α
Exogénne faktory

Endogénne faktory

truktúrne

netruktúrne

fyziologické

(ovplyvòujú
konformáciu
molekuly IFN)

(ovplyvòujú
kontakt
IFN-imunitný systém)

(ovplyvòujú
fyziologický
stav pacienta)

subvarianty IFN-α 2
príprava IFN
nízke pH
glykozylácia
stabilizácia
skladovanie IFN
chemická modifikácia
agregácia

reim lieèby
dávka IFN
dåka lieèby
frekvencia a
spôsob podania
IFN

vrodené vlastnosti
rasa
genotyp HHK
typ ochorenia
autoprotilátky

α 2 in man.
Tab. 1. Possible causes of immunogenicity of rIFN-α
Exogenous factors

Endogenous factors

structural

non-structural

physiological

(affect the
conformation
of IFN-molecule)

(affect the
(affect the
interaction
physiological
IFN-immunne system) status of a patient)

IFN-α 2 subvariants
preparation of IFN
low pH
glycosylation
stabilization
storage of IFN
chemical modification
aggregation

treatment regimen
dose
duration of treatment
frequency and route
of IFN-administration

inherited properties
race
MHC-genotype
type of disease
autoantibodies

Exogénne faktory ovplyvòujúce humorálnu odpoveï voèi rIFNα2
Rozliujeme dve kategórie exogénnych faktorov: truktúrne
 s bezprostredným vplyvom na konformáciu molekuly IFN a netruktúrne (reim lieèby)  urèujúce intenzitu kontaktu medzi
imunogénom a imunitným systémom pacienta.

α 2 u èloveka
Moné dôvody imunogénnosti rIFN-α

truktúrne faktory

Tvorba protilátok proti rIFN-α 2 u èloveka je komplexným procesom, ktorý je ovplyvòovaný irokým spektrom èinite¾ov (tab. 1).
Prihliada sa na dve skupiny príèin, ktoré by mohli navodzova humorálnu odpoveï voèi rekombinantnému homológu ¾udského proteínu:
 exogénne  pôsobiace primárne na konformáciu molekuly rIFN-α 2 a sekundárne v súvislosti s reimom podávania rekombinantného preparátu,
 endogénne  ovplyvòujúce fyziologický stav ¾udského
organizmu, najmä jeho imunitného systému.
Vo veobecnosti platí, e úloha exogénnych faktorov pri tvorbe protilátok voèi rIFN-α 2 je ove¾a lepie charakterizovaná ako
úloha endogénnych faktorov.

Imunitná odpoveï na podaný rIFN-α 2 môe odráa jeho zmenenú truktúru v porovnaní s prirodzeným ¾udským IFN-α 2.
V tejto súvoslosti sa uvauje o rozdieloch medzi subvariantmi IFNα 2 alebo o modifikácii molekuly rIFN-α 2 poèas výroby a skladovania.
Subvarianty IFN-α 2. V ¾udskej populácii sa gén pre subtyp
IFN-α 2 vyskytuje v troch alelických variantoch, ktoré kódujú proteíny vzájomne sa rozliujúce len v jednej, resp. dvoch aminokyselinách. Tieto truktúrne rozdiely sú vak imunologicky relevantné
(von Gabain a spol., 1990). Vetky tri subvarianty IFN-α 2 sú
komerène dostupné a terapeuticky sa vyuívajú. Výsledky klinických túdií dokázali rozdiely vo frekvencii navodenia imunitnej
odpovede voèi jednotlivým rekombinantným subvariantom (tab.
2). IFN-α 2a indukuje tvorbu pecifických protilátok èastejie a vo
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α v klinike (Steinmann
Tab. 2. Imunogénnos rôznych preparátov IFN-α
a spol., 1992; McKenna a Oberg, 1997; Oberg a Alm, 1997).
¼udský
interferón
rekombinantný

Frekvencia neutralizaèných
protilátok
Aminokyselina v polohe
23
34
Lys
His
20-50 %
Arg
His
0-30 %
Arg
Arg
1%

IFN-α 2a
IFN-α 2b
IFN-α 2c
prírodný
leukocytový IFN-α
lymfoblastoidný IFN-α

0-1 %
0-6 %

α preparations (SteTab. 2. Clinical immunogenicity of different IFN-α
inmann et al., 1992; McKenna and Oberg, 1997; Oberg and Alm, 1997).
Human
interferon
recombinant

Frequency of neutralizing
antibodies
Amino acid at position
23
34
Lys
His
20-50 %
Arg
His
0-30 %
Arg
Arg
1%

IFN-α 2a
IFN-α 2b
IFN-a 2c
natural
leucocyte IFN-a
lymphoblastoid IFN-α

0-1 %
0-6 %

vyej hladine ako IFN-α 2b. Pretoe gén pre IFN-α 2b je predominantný v normálnej ¾udskej populácii (Kaluz a spol., 1994), usudzovalo sa, e u ¾udí môe dochádza k navodeniu humorálnej
odpovede voèi exogénnemu subvariantu 2a v dôsledku jeho truktúrnej odlinosti od endogénneho subvariantu. Experimentálne
údaje vak nepotvrdili jednoznaène takéto vysvetlenie. Bolo dokázané, e protilátky vytvorené proti jednému subvariantu sú
schopné reagova aj s ostatnými subvariantmi, t.j. nie sú pecifické len pre pouitý imunogén. Najniia frekvencia tvorby pecifických protilátok sa pozorovala pri terapeutickom pouití subvariantu 2c (Steinmann a spol., 1992). Treba vak doda, e klinické
údaje s IFN-α 2c sa získali v ove¾a menom súbore pacientov v porovnaní s výsledkami pre subvarianty 2a a 2b.
Zmeny molekuly rIFN-α 2 pri príprave a skladovaní. Výroba
klinicky vyuite¾ného rIFN-α 2 vyaduje mnostvo krokov, ktoré
potenciálne modifikujú jeho truktúru. Takúto èiastoène zmenenú
konformáciu, v porovnaní s endogénnym IFN-α 2, by mohol povaova imunitný systém èloveka za nie vlastnú a navodi príslunú protilátkovú odpoveï.
Nízke pH. Predpoklad, e k výrazným konformaèným zmenám rIFN-α 2 by mohlo dochádza vplyvom nízkeho pH poèas
inaktivácie s kyselinou sírovou na konci procesu fermentácie, sa
nepotvrdil (Hochuli, 1997). Zistila sa iba jemná modulácia povrchu rekombinantného proteínu úèinkom pH2 (Kúdela a spol.,
1996), ktorá pravdepodobne neindukuje pecifickú reakciu u pacientov.
Chýbajúca cukorná zloka. Lieèba prirodzeným (leukocytovým alebo lymfoblastoidným) IFN-α vyvoláva minimálnu protilátkovú odpoveï. Keïe bakteriálny rIFN-α 2 nie je na rozdiel od
prirodzeného glykozylovaný (Adolf a spol., 1991), uvaovalo sa,
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e chýbajúca cukorná zloka mohla odhali potenciálnu imunogénnu truktúru maskovanú v prirodzenom proteíne. Uvedenú
hypotézu sa dosia¾ nepodarilo potvrdi.
Chemická modifikácia. Ïalou pravdepodobnou príèinou zvýenej imunogénnosti rIFN-α 2 je chemická modifikácia proteínu,
ktorá môe prebehnú pri nevhodnom uskladnení. V preparáte
udriavanom dlhodobejie pri izbovej teplote sa zvyuje obsah
oxidovaných molekúl rIFN-α 2, ktoré vzájomne agregujú, prípadne ete vytvárajú komplexy so stabilizátorom. Vysoko purifikovaný rIFN-α 2 je toti labilný, a preto sa k nemu pridáva na stabilizáciu najèastejie ¾udský sérový albumín. Vzniknuté agregáty IFN
i komplexy IFN-albumín sú viac imunogénne (pri testoch na myiach) ako monomérne formy rekombinantného proteínu (Palleroni a spol., 1997).
Na základe uvedených analýz sa navrhli podmienky skladovania rIFN-α 2 pri teplote 28 °C, aby bolo redukované riziko vytvorenia kontaminujúcich imunogénnych foriem. Okrem toho bola
vyvinutá nová metóda stabilizácie rekombinantného IFN-α 2 bez
¾udského sérového albumínu, èím sa zabraòuje tvorbe imunogénnych komplexov IFN so stabilizujúcou bielkovinou (Hochuli,
1997).
Netruktúrne faktory (reim podávania)
Humorálna reakcia organizmu závisí aj od reimu aplikácie
imunogénu, ktorým sa môe modulova bazálna hladina imunogénnosti podávaného rIFN-α 2 u pacienta.
Dåka lieèby. Veobecne platí, e schopnos rIFN-α 2 indukova pecifické protilátky narastá s dåkou jeho podávania (Steis
a spol., 1988; Figlin a spol., 1986). Pacienti väèinou vytvoria
protilátky do jedného roka od zaèatia lieèby (von Wussow a spol.,
1994; Russo a spol., 1996).
Dávka. Vyie dávky rIFN-α 2 väèinou navodzujú tvorbu pecifických protilátok èastejie ako menie dávky, ale bol opísaný aj
prípad vyej imunogénnosti niích dávok (Porres a spol. 1989).
Frekvencia. Èastejie podávanie rIFN-α 2 zvyuje pravdepodobnos indukcie pecifickej humorálnej odpovede u pacienta (Itri
a spol., 1989).
Spôsob aplikácie. Incidencia protilátok voèi rIFN-ß bola vyia u pacientov, ktorým sa podával IFN subkutánne, ne u pacientov, ktorým sa tento preparát aplikoval intravenózne alebo intramuskulárne (Larocca a spol., 1989).
Endogénne faktory ovplyvòujúce tvorbu protilátok
α2
voèi rIFN-α
Protilátky voèi rIFN-α 2 sa nevytvárajú u vetkých pacientov
lieèených týmto preparátom. Preto je zrejmé, e na tomto procese
majú významý podiel aj endogénne faktory, z ktorých niektoré
môu by u pacienta geneticky determinované. Endogénne faktory ako ich úloha pri humorálnej odpovedi voèi rIFN-α 2 je v porovnaní s exogénnymi faktormi ove¾a menej definovaná.
Rasa. Incidencia terapiou indukovaných protilátok voèi rIFNα 2 nezávisí napr. od veku a pohlavia, ale rasová príslunos sa u
zdá predispozièným faktorom. Èínski pacienti s chronickou hepatitídou B vytvárali neutralizaèné protilátky voèi rIFN-α 2a èastejie ako kaukazskí pacienti (Lok a spol., 1990).
Genotyp hlavného histokompatibilného komplexu (HHK).
Tvorbu protilátok voèi ¾udskému IFN-α 2 ovplyvòuje u myí aj
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genotyp HHK (Palleroni a spol., 1997). Èi genotyp HHK má podobný efekt aj u ¾udí lieèených rekombinantným IFN, sa dosia¾
netudovalo.
Ochorenie. Vo vzahu k lieèeným ochoreniam sa anti-IFN-α
2 protilátky pozorovali u pacientov s leukémiou, lymfómom alebo melanómom zriedkavejie ako u pacientov s karcinómom oblièiek (Itri a spol., 1989). Onkologickí pacienti odpovedajú na
rIFN-α 2 menej èasto ako pacienti s vírusovými ochoreniami (Jacobs a spol., 1989).
Autoprotilátky voèi IFN. Nepatrná hladina autoprotilátok voèi
IFN-α, ako aj proti iným ¾udským cytokínom sa pravdepodobne
vyskytuje aj u zdravých jedincov (Ross a spol., 1990). O takýchto
protilátkach sa predpokladá, e môu ma fyziologický regulaèný
efekt (Bendtzen a spol., 1990). Zvýená hladina IFN-α 2 po podaní exogénneho rIFN-α 2 by potom mohla u èloveka navodi fyziologickú reakciu s cie¾om obnovi v naruenú homeostázu cytokínovej siete. Takáto imunitná odpoveï by sa u niektorých pacientov v podmienkach organizmu oslabeného chorobou mohla
prejavi extrémnym zvýením produkcie autoprotilátok voèi IFNα 2.
α2
Alternatíva lieèby rIFN-α
U pacientov s vysokou hladinou neutralizaèných protilátok
voèi rIFN-α 2 nie je pokraèovanie v lieèbe s rovnakým typom
preparátu vhodné. Navye protilátky indukované jedným subvariantom reagujú aj s ostatnými subvariantmi IFN-α 2. Ukázalo sa,
e takíto pacienti boli úspene lieèení prirodzeným (leukocytovým, lymfoblastoidným) ¾udským IFN-α (Casato a spol., 1991;
von Wussow a spol., 1991), ktorý takmer nenavodzujú tvorbu neutralizaèných protilátok. Prirodzený IFN-α, ktorý je zmesou homológnych subtypov, môe by menej imunogénny ako rekombinantný proteín, pretoe iaden z týchto subtypov sa nevyskytuje
v takej koncentrácii ako rekombinantný IFN-α 2, keï sa podáva
samostatne (Finter, 1991).
Záver
Rekombinantý ¾udský IFN-α 2 sa úspene vyuíva pri lieèbe
hematologických malignít a lymfómov, ako aj vírusových hepatitíd B a C. Jedným z neelaných ved¾ajích úèinkov rIFN-α 2 býva
jeho imunogénnos, ktorá môe zníi teraputický potenciál tohto
lieèiva. Tvorba protilátok voèi rIFN-α 2 u èloveka je komplexný
proces, na ktorom sa zúèastòuje viacero vzájomne sa ovplyvòujúcich èinite¾ov. Faktory podmieòujúce humorálnu odpoveï voèi
rekombinantnému homológu ¾udského IFN-α 2 neboli dosia¾ jednoznaène urèené. Vo veobecnosti rozpoznávame dve skupiny týchto faktorov  exogénne a endogénne (fyziologický stav organizmu). Exogénne faktory urèujú mieru truktúrnej odlinosti rekombinantného proteínu od prirodzeného IFN-α 2. Ich pôsobenie pri
tvorbe terapiou indukovaných protilátok môeme obmedzi výberom vhodného subvariantu rIFN-α 2, správnym skladovaním preparátu, ako aj reimom podávania. Na druhej strane dnený stav
poznania endogénnych faktorov, ktoré pôsobia na úrovni pacientovho organizmu, ete neumoòuje navrhnú úèinné spôsoby ich
eliminácie.*
Práca bola podporená Grantovou agentúrou pre vedu (grant è. 2/503
998 a 5305/005).
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Kniha prof. MUDr. Marie Brodanovej,
DrSc., reaguje na skutoènos, e napriek
tomu, e pacientov s ochorením lèníku a lèových ciest je pomerne ve¾a, e práve s týmito ochoreniami sa ve¾mi èasto stretávajú
prakticky vetci lekári, odborná literatúra
(vèítane ve¾kých monografií) sa tomuto
problému venuje len skromne, skôr ako doplnok pri chorobách peèene, èi tráviaceho
traktu. Autori v predloenej publikácii priblíili danú problematiku doslova up-to-date, zoznamujú èitate¾a s najnovími lieèebnými (endoskpopické a laparoskopické výkony, litotrypsia a disolúcia kameòov) a diagnostickými postupmi (poèítaèová tomografia, magnetická rezonancia, endoskopia).
V knihe sa odráajú klinické skúsenosti s uvedenou problematikou z I. internej kliniky a I. chirurgickej kliniky 1. LFUK v Prahe.

Autori v úvode publikácie pribliujú anatomické a fyziologické poznatky o stavbe a funkcii lèníka, funkcii zvieraèov, úlohe a tvorbe lèe. Po vyetrení lèníku a lèových ciest nasleduje
kapitola cholestáza, ïalej vrodené anomálie lèníka a lèových
ciest a rozsiahla kapitola cholelitiáza. Ïalej nasledujú kapitoly
o zápalových ochoreniach (cholecystitída, cholangitída, primárna
sklerotizujúca cholangitída), komplikácie ochorení lèníka a lèových ciest, nádorové ochorenia, biliárna dyskinéza a postcholecystektomický syndróm. V peciálnej èasti sú podrobne uvedené diagnostické a lieèebné prístupy (farmakologická a chirurgická lieèba). Za kadou kapitolou je vybraná odporuèená literatúra.
Publikácia je spracovaná moderným spôsobom, mnostvo obrazov a tabuliek vhodne dopåòa textové informácie. V závere knihy
je preh¾adný vecný index.
Knihu odporúèame do pozornosti nielen internistom a chirurgom, ale vetkým praktickým lekárom, ktorí sa s ve¾kou skupinou pacientov s ochoreniami lèníka a lèových ciest stretajú
ako prví a poskytujú im prvé oetrenie a usmernenie.
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