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1. Abstrakt
Jedním z cílů současné vědy je snaha nalézt nové způsoby léčby nádorových
onemocnění, které jsou co nejvíce šetrné k pacientovi a zároveň co nejefektivnější
v ničení nádorových buněk. Slibnou možností jsou metody založené na navázání
cytostatik k polymernímu nosiči, který omezuje jejich nepříjemné vedlejší efekty, a dále
metody používající specifické směrování cytostatika pouze k nádorovým buňkám
pomocí různých směrujících struktur. Práce popisuje výzkum a vývoj konjugátů na bázi
poly[N-2-(hydroxypropyl)-metakrylamidu] (PHPMA), které se používají jako
polymerní nosiče cytostatik. Zmíněny jsou jak konjugáty nesměrované, tak i konjugáty
obsahující určitou směrující strukturu, která rozpoznává antigen exprimovaný buď čistě
selektivně, nebo alespoň částečně selektivně na nádorových buňkách. Dále jsou
rozebrány možnosti použití imunomodulace, jež by mohly léčbu polymerními
konjugáty potenciovat. Jedná se zejména o použití selektivní stimulace různých
subpopulací T a NK lymfocytů prostřednictvím imunokomplexů: interleukin-2/antiinterleukin-2 monoklonální protilátka, aplikace interleukinu-12, blokace CTLA-4
molekuly či selektivní deplece T regulačních buněk.

Abstract
The development of new cancer therapy methods is one of the main challenges
of a current biomedical research. One of the promising approaches is based on usage of
synthetic polymers as a drug carriers. Drugs are covalently bound to the polymeric
backbone through defined sidechains. Such conjugates usually possess better
characteristic than a parental free drug, like better solubility, decreasing toxic side
effects and improving of pharmacokinetics. Drug-polymer conjugates can be further
targeted to the tumor cells by various targeting moieties. This review describes a
development of synthetic water-soluble conjugates based on poly[N-2(hydroxypropyl)-methacrylamide] (PHPMA) which are used as polymeric carriers of
cytostatic drugs. Both non-targeted and targeted conjugates are discussed. Some
immunomodulatory approaches which could potentiate treatment by polymeric
conjugates by boosting anti-cancer immune response are also described in this review.
These approaches include, but are not limited to selective stimulation of different T cell
subsets and NK cells with interleukin-2/anti-interleukin-2 monoclonal antibody immune
complexes, aplication of interleukin-12, blocking of CTLA-4 molecule or selective
depletion of T regulatory cells.

2. Klíčová slova
nádorová onemocnění, polymerní konjugáty, PHPMA, imunomodulace, interleukin-2,
T regulační buňky
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3. Seznam zkratek
ABC
ADCC
ADEPT
anti-IL-2 mAb
APC
BCRP
BimAb
CD122
CD132
CD25
CTL
CTLA-4
EPR
FACS
Foxp3
GITR
GM-CSF
i.p.
i.v.
IFN-α
Ig
IL
IL-2
IL-2R
mAb
MDR
MHCgp
MP
MRP1
NK
PHPMA
s.c.
TCR
TH
Treg
VEGF

ATP-binding cassette
Antibody-dependent cellular cytotoxicity
Enzym-mediated prodrug therapy
Monoklonální protilátka se specifitou k interleukinu-2
Antigen-presenting cell
Breast cancer resistance protein
Bispecifická protilátka
β řetězec receptoru pro interleukin-2 a interleukin-15
Společný cytokinový receptor γc
α řetězec receptoru pro interleukin-2
Cytotoxický T lymfocyt
Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4
Enhanced permeability and retention effect
Fluorescent-activated cell sorting
Forkhead box P3, transkripční faktor
Glucocorticoid-induced TNF receptor
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
Intraperitoneálně
Intravenózně
Interferon-α
Imunoglobulin
Interleukin
Interleukin-2
Receptor pro interleukin-2
Monoklonální protilátka
Multidrug resistance
Major histocompatibility complex glycoprotein
Memory phenotype
Multidrug resistance-associated protein 1
Natural killer
Poly[N-2-(hydroxypropyl)-metakrylamid]
Subkutánně
T-cell receptor
Helper T cell
T regulační buňky
Vascular endothelial growth factor

5

4. Úvod
V naší populaci je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí u dospělých.
Každý třetí obyvatel České republiky onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ni zemře.
Léčitelnost závisí na mnoha faktorech - zejména je to histologický typ nádoru, jeho
rozsah, včasná diagnostika a celkový stav nemocného. Tak jako u jiných vážných
chorob, samozřejmě i zde jsou v případě pozdě rozpoznaných a pokročilých nádorů
možnosti účinné léčby velmi omezené.
S tímto problémem se setkáváme například u rakoviny prsu. Ačkoli oproti jiným
ekonomicky vyspělým státům nepatří výskyt této nemoci v České republice
k nejvyšším, úmrtnost vyšší je. Hlavní příčinou je skutečnost, že vysoké procento
nemocných přichází k lékaři s pokročilou chorobou. Nejinak je tomu i v případě
rakoviny tlustého střeva, v jejímž výskytu dlouhodobě obsazuje Česká republika
1. místo v Evropě.
V současné době jsou používány tři hlavní metody léčby zhoubných nádorů, a to
chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie. Mezi lokální léčbu spadá chirurgie a
částečně i radioterapie, zatímco chemoterapie je systémovou léčbou. Lokální a
systémový přístup se často kombinuje k docílení co nejlepších výsledků. Například
radioterapii lze použít ke zmenšení objemu nádoru před chirurgickým zákrokem. Také ji
lze aplikovat po operaci například v kombinaci s chemoterapií. Tento postup se používá
pro eliminaci zbytkové nádorové choroby, která je příčinou relapsů onemocnění. Přesto
nejsou v mnoha případech tyto postupy dostatečně účinné. Dalším problémem mohou
být významné toxické vedlejší účinky cytostatik.
Jedním z cílů současné vědy je tedy snaha nalézt takové způsoby léčby
nádorových onemocnění, které by byly co nejšetrnější k pacientovi a zároveň co
nejefektivněji eradikovaly nádor. Mezi tyto metody můžeme zařadit například genovou
terapii, která je založena buď na vnášení specifických genů do nádorových buněk nebo
naopak na potlačení exprese jiných specifických genů s cílem navodit apoptózu či
potlačit maligní fenotyp nádorových buněk. Jinou možností jsou metody založené na
transportu cytostatik polymerními nosiči, které omezují jejich nepříjemné vedlejší
efekty. Tento přístup je možné dále vylepšit směrováním těchto konjugátů specificky
k nádorovým buňkám. Velmi významné jsou také různé způsoby imunomodulací
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podporujících protinádorovou odpověď imunitního systému. Některé léky založené na
těchto metodách jsou již používány v praxi či jsou ve fázi klinického testování.
Tato práce se zabývá jedním z nejčastěji používaných polymerních nosičů
cytostatik,

a

tím

je

poly[N-2-(hydroxypropyl)-metakrylamid]

(PHPMA),

československý patent vyvinutý na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
Nastíněny budou i některé imunomodulace, jež by mohly léčbu založenou na
takovýchto polymerních konjugátech podpořit.

5. Nové možnosti chemoterapie
Hlavním problémem nádorové chemoterapie je celá řada toxických vedlejších
účinků cytostatik. Jejich nespecifické působení postihující neselektivně všechny
proliferující buňky tak může vést k vážnému poškození zdravých tkání. Nejčastěji
bývají postiženy buňky hematopoetické řady, gastrointestinální systém a gonády.
U různých cytostatik však existují i další typy toxicity, příkladem je kardiotoxicita
antracyklinových léčiv [1].
Dalším úskalím, se kterým se klasická chemoterapie potýká, je navození
rezistence u nádorových buněk vůči používaným cytostatikům. Tento jev se nazývá
mnohočetná léková rezistence (MDR, Multidrug Resistance) a je obvykle zajišťována
silnou expresí ABC (ATP-binding cassette) transportérů, jakými jsou například
P-glykoprotein, BCRP protein (Breast cancer resistance protein) či MRP1 protein
(Multidrug resistance-associated protein 1). Ty umožňují nádorovým buňkám efektivně
se zbavovat xenobiotik. Po určité době tak přestává být aplikace cytostatik účinná [2].
Nově studované metody mají za úkol potlačit tyto nedostatky. Cílem je tedy
snížit systémovou toxicitu léčiv jejich směrováním do míst patologického procesu a
současně omezením jejich působení ve zdravých tkáních.
Jednou z možností jak snížit nežádoucí toxicitu cytostatika a omezit MDR efekt
je využití nosičů cytostatik ve formě struktur jakými jsou např. liposomy [3],
nanočástice [4] nebo syntetické vodorozpustné polymery [5].
Dalším trendem ve vývoji léčiv je snaha doručit cytostatikum k nádorovým
buňkám specificky na základě jejich povrchových struktur. V této souvislosti se využívá
řada struktur fungujících jako směrující ligandy. Jsou to například hormony, růstové
faktory, lektiny, sacharidy, transferrin a především monoklonální protilátky [6, 7].
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Výhodou takto směrovaných léčiv oproti klasické chemoterapii je zvýšená specifita
účinku cytostatik na nádorové buňky.
5.1

Polymerní léčiva
Polymery používané jako nosiče léčiv jsou jak přirozené, tak i syntetické. Tyto

vodorozpustné polymery jsou používány jako nosiče různých nízkomolekulárních
farmak, nukleových kyselin či proteinů (enzymů, hormonů, cytokinů), proto musí
obsahovat takové funkční skupiny, které umožní jejich kovalentní navázání. Zároveň by
taková vazba měla být hydrolyticky či enzymaticky biodegradovatelná a umožnit tak
kontrolované uvolnění cytostatika v cílové tkáni [8].
Velkým problémem dlouhotrvající terapie farmakologicky aktivními proteiny
jako jsou enzymy, protilátky nebo imunotoxiny je jejich imunogenicita. Imunitní reakce
proti nim vyvolaná může vést k vážným komplikacím, které mohou vyústit až ve fatální
anafylaktickou reakci. I v případě kdy nedochází k takto vážným projevům, samotný
fakt, že imunitní reakce vede k rychlému odstranění antigenu z těla, způsobuje mnoho
obtíží. Rychlost eliminace aktivní látky vzrůstá s jejím opakovaným podáním a vede tak
k potřebě zvyšovat aplikované dávky léčiva k dosažení požadovaného terapeutického
efektu. Proto další výhodou, kterou představuje vazba biologicky aktivní látky na
polymerní nosič, je snížení její imunogenicity a prodloužení poločasu setrvání
v krevním oběhu [5, 9].
Jelikož je polymerní nosič podáván pacientovi, neměl by ho žádným způsobem
poškozovat. Neměl by tedy být toxický, nesmí se akumulovat v organismu a je-li
metabolizován, neměly by být toxické ani jeho metabolity. Dále musí být
biokompatibilní, stabilní a schopný navázat účinné množství biologicky aktivní látky
[5].
5.1.1

Poly[N-2-(hydroxypropyl)-metakrylamid] (PHPMA)
Jedním z často používaných syntetických nosičů je poly[N-2-(hydroxypropyl)-

metakrylamid] (PHPMA). Hydrofilní řetězec PHPMA nenese žádné funkční skupiny,
které by umožňovaly kontrolované navázání a uvolnění léčiva, případně směrující
struktury. Proto se používá modifikovaný kopolymerní PHPMA řetězec nesoucí krátké
postranní oligopeptidické sekvence zakončené reaktivní 4-nitrofenylesterovou skupinou
(ONp), pomocí které mohou být na daný kopolymer navázané potřebné molekuly
obsahující -NH2 skupiny [10].
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Konkrétním příkladem je preparát, ve kterém je na PHPMA pomocí
tetrapeptidické spojky GlyPheLeuGly navázán doxorubicin, jedno z nejpoužívanějších
cytostatik v současné klinické praxi. Je označovaný jako PK1 (viz Obr. 1) a ve Velké
Británii prochází klinickým testováním [11]. Cytostatikum kovalentně navázané na
polymerní nosič tetrapeptidickou spojkou se stává biologicky neaktivním a netoxickým.
Tento konjugát je stabilní během transportu krevním řečištěm. Zároveň díky
štěpitelnosti

tetrapeptidické

spojky

intracelulárními

lysosomálními

proteázami

umožňuje uvolnění cytostatika v cílové nádorové buňce [12].

Obr. 1: Molekulární struktura PK1 (převzato z Vasey, aj. 1999).

Přestože tyto konjugáty neobsahují žádnou nádorově specifickou směrující
strukturu, jsou pasivně akumulovány v místě solidního nádoru díky zvýšené
prostupnosti konjugátu do nádorové masy a jeho zadržování v tumoru. Tento jev je
označován jako EPR efekt (Enhanced permeability and retention effect). EPR efekt je
pasivní akumulace makromolekul v nádorech založená jednak na porušenému cévnímu
epitelu a dále také na značně omezené lymfatické drenáži. Dolní limit pro EPR efekt byl
stanoven na 40 kDa; molekuly větší než 40kDa jsou akumulovány, zatímco molekuly
menší než 40 kDa jsou z nádoru podstatně rychleji odstraněny [13].
Imunogenicita homopolymeru PHPMA bez postranních oligopeptidických
řetězců byla testována v různých myších inbredních kmenech a bylo zjištěno, že
PHPMA není v žádném z nich rozpoznáván jako cizorodá makromolekula. Připojení
postranního oligopeptidického řetězce uděluje kopolymeru určitý stupeň imunogenicity,
9

nicméně vyvolává pouze velmi slabou T-independentní protilátkovou odpověď, která je
namířena proti postranním řetězcům. Intensita odpovědi je závislá na vlivu mnoha
faktorů, mezi které patří molární hmotnost, množství a povaha postranních řetězců nebo
genetický profil příjemce [5, 14].
PHPMA jako polymerní nosič také vykazuje schopnost snižovat protilátkovou
odpověď proti proteinům včetně imunoglobulinů, které jsou na něj připojené.
Mechanismus redukce této imunogenicity není přesně známý. Nicméně neimunogenní
PHPMA by jednoduše mohl antigenní determinanty maskovat a prostorově tak
omezovat jejich přístupnost [5].
Rovněž byly sledovány účinky dlouhodobého podávání extrémně vysokých
dávek PHPMA a jeho kopolymerů na imunitní systém organismu. Ukazuje se, že
nedochází k ovlivnění fagocytické aktivity periferních krevních leukocytů, nedochází
k poškození kmenových buněk kostní dřeně, neaktivuje se alternativní ani klasická cesta
komplementu a nedochází ani k inhibici schopnosti protilátkové odpovědi na
T-dependentní a T-independentní antigeny [15].
5.2

Směrovaná léčiva
Objevením technologie monoklonálních protilátek (mAb) [16] bylo umožněno

jejich využití při léčbě nádorových onemocnění. Zpočátku však měla jejich aplikace jen
nízký

terapeutický

efekt.

Důvodem

bylo

použití

nemodifikovaných

myších

monoklonálních protilátek, které vykazovaly v lidském organismu vysokou
imunogenicitu. Postupně proto byly vyvinuty částečně humanizované či zcela
humanizované monoklonální protilátky [17, 18]. Později také byly identifikovány
některé povrchové struktury nádorových buněk, jakými jsou receptory cytokinů či
růstových faktorů, které slouží jako cíle pro mAb.
Jedním z možných uplatnění mAb je vytvoření takzvaných imunotoxinů či
radioimunotoxinů. Toxin nebo radionuklid je spojen s protilátkou specifickou
k antigenu, který je exprimován nádorovými buňkami. Tímto způsobem dochází
k vylepšení cytotoxické aktivity toxinu nebo radioizotopu jeho směrováním k vybraným
cílovým buňkám. Stejným způsobem mohou být na protilátku napojena i běžně užívaná
cytostatika, například doxorubicin.
V případě radioimunotoxinu může být problémem dlouhé přetrvávání mAb
s připojeným radioizotopem v séru a tím vystavení zdravých orgánů radiační expozici.
Proto se někdy používá metoda při níž se odděluje podání protilátky od dodání
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radionuklidu. Příkladem je připojení streptavidinu na mAb směrovanou proti nějaké
struktuře na povrchu nádorových buněk. Po aplikaci takovéto protilátky následuje
vyčištění její nenavázané formy z organismu a podání biotinu s připojeným
radionuklidem. Tato malá cytotoxická molekula se rychle dostává k nádoru, kde je
zachycena díky vazbě biotin-streptavidin, případně je vyloučena močí [19].
Protilátka, jako směrující struktura, může také specificky k nádorovým buňkám
přinášet enzym, který je schopen vytvořit z netoxického proléčiva aktivní léčivo. Po
aplikaci proléčiva je tedy vytvořeno aktivní léčivo v místě patologického procesu. Tím
dochází ke snížení vedlejší toxicity aktivního léčiva. Tato metoda se nazývá „Enzymmediated prodrug therapy“ (ADEPT) [20].
5.2.1

Směrovaná léčiva na bázi PHPMA
Monoklonální protilátka ovšem nemusí vázat cytotoxickou agens přímo. Může

být spojena s nosiči cytotoxických molekul, jakými jsou například liposomy či
vodorozpustné polymerní nosiče a jakým je i PHPMA. Zároveň jako směrující struktury
nemusí fungovat pouze monoklonální protilátky, ale i hormony, růstové faktory,
lektiny, sacharidy nebo transferrin [6, 7].
Klasická struktura směrovaných polymerních léčiv na bázi PHPMA je
připravována aminolytickou reakcí reaktivních skupin multivalentního PHPMA
kopolymeru s -NH2 skupinami na molekule protilátky. Značné množství lysinových
zbytků poskytujících -NH2 skupinu na molekule protilátky spolu s velkým počtem
reaktivních skupin na PHPMA kopolymeru vede ke vzniku vysokomolekulárních
prostorových sítí tvořených vzájemně provázanými kopolymery a protilátkami (klasická
struktura, viz Obr. 2). Později vyvinutý typ struktury směrovaných polymerních léčiv na
bázi PHPMA se nazývá hvězdicový. Tento konjugát je lépe charakterizovaný, protože
v něm PHPMA kopolymer nesoucí příslušné množství léčiva obsahuje pouze jednu
reaktivní skupinu na svém konci a váže se tak na aminoskupinu pouze jedné molekuly
protilátky (hvězdicová struktura, viz Obr. 2) [21].
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Obr. 2: Klasická a hvězdicová struktura PHPMA konjugátů (převzato z Kovář, aj. 2002).

Cílem takovéto afinitní terapie není pouze akumulace léčiva v místě
patologického procesu, ale také omezení jeho toxických efektů vůči normální tkáni.
Proto bylo na myším modelu studováno, jaký má kopolymer PHPMA s navázaným
doxorubicinem a protilátkou vliv na aktivně se dělící hematopoetické buňky kostní
dřeně ve srovnání s volným doxorubicinem. Bylo zjištěno, že volný doxorubicin je
vysoce toxický a v dávce 0,25 mg rozdělené do tří po sobě jdoucích podání způsobil
70% depleci sledovaných buněk. Oproti tomu škodlivý efekt kopolymeru byl podstatně
nižší, protože zničil pouze 13% kmenových buněk. Zároveň byla histologickým testem
thymu, jater, sleziny, srdce a ledvin sledována systémová toxicita protilátkou
směrovaného PHPMA s navázaným doxorubicinem. Hyperplazie, výrazné podráždění
Kuppferových buněk v játrech a kardiotoxicita byly pozorovány pouze po podání
volného doxorubicinu. Směrovaný konjugát nevykazoval žádný takový patologický
efekt [12, 22].
Poté, co se konjugát dostane do těla příjemce, je pasivně akumulován v nádoru
díky EPR efektu. Tento efekt se uplatňuje u nesměrovaných i směrovaných konjugátů
[13]. Mechanismus vstupu do buňky se ale u obou typů konjugátů liší. Zatímco
nesměrovaný konjugát je buňkou přijímán pouze pinocytózou, směrovaný konjugát
vstupuje

do

buňky

receptorem

zprostředkovanou
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endocytózou.

Receptorem

zprostředkovaná endocytóza zajišťuje specifitu směrovaného konjugátu, protože pouze
buňky exprimující příslušný receptor se mohou stát cílem jeho cytotoxické aktivity.
Konjugát směrovaný lidským nespecifickým imunoglobulinem vstupuje do buňky buď
pouze pinocytózou nebo i receptorem zprostředkovanou endocytózou v závislosti na
obsahu přirozených protinádorových protilátek. Existuje mnoho faktorů, které účinnost
receptorem zprostředkovaného vstupu konjugátu do buňky ovlivňují. Jsou to například
afinita směrující struktury, hustota cíleného antigenu na nádorové buňce nebo typ cílové
buňky. Poté, co se internalizovaný konjugát dostane do lysozómu, je z něj vlivem
lysozomálních proteáz léčivo uvolněno. Vlastní léčivo se tedy v krevním oběhu
pohybuje ve formě neaktivního proléčiva, které se aktivuje až v lysozómech cílových
buněk [7].
Specifickou monoklonální protilátkou směrovaný PHPMA s navázaným
doxorubicinem představuje velmi účinnou léčbu experimentálních nádorových modelů.
V případě myšího nádorového modelu B-buněčné leukémie BCL1, B-buněčného
lymfomu 38C13 nebo T-buněčného lymfomu EL-4 vykazuje léčba až 100% účinnost.
Ukazuje se, že kromě cytostatické a cytotoxické aktivity má směrovaný konjugát na
rozdíl od volného léčiva

i aktivitu imunomobilizační. Při testování této

imunomobilizační schopnosti byla myším vyléčeným pomocí směrovaného konjugátu
podána letální dávka stejných nádorových buněk jako při první inokulaci. Tyto myši
byly ponechány bez další léčby. U re-inokulovaných myší byl růst nádoru podstatně
pomalejší, nádory se objevily později a významně se prodloužila i doba přežití.
Například léčba BCL1 leukémie směrovaným klasickým konjugátem je úspěšná
přibližně z 80% a až 90% těchto vyléčených myší vykazuje dlouhotrvající systémovou
protinádorovou imunitu. Zdá se, že bezprostředně po injikování směrovaného konjugátu
je vzhledem k vysoké koncentraci léčiva jeho hlavní aktivita cytostatická a cytotoxická.
Nicméně pozdější nízká hladina cirkulujícího konjugátu mobilizuje obranné
mechanismy organismu [23, 24].
V rámci paliativní experimentální terapie lidských pacientů byly testovány
směrované PHPMA konjugáty obsahující lidský imunoglobulin a antracyklinové
cytostatikum doxorubicin [25].
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6.

Nádorová imunoterapie
Hlavním cílem nejrůznějších imunomodulací využívaných či testovaných pro

imunoterapii nádorů je zapojení imunitního systému do léčby nebo podpoření jeho slabé
aktivity [26].
6.1

Využití cytokinů v imunoterapii
Cytokiny jsou solubilní proteiny či glykoproteiny sekretované buňkami

imunitního systému. Některé cytokiny mají podobu membránové formy a jsou
zakotvené

v cytoplazmatické

membráně.

Působí

autokrinně,

parakrinně

nebo

endokrinně jako regulátory imunity, a to jak vrozené tak adaptivní. V nádorové terapii
se obvykle cytokiny využívají k posílení imunity. Často působí v kaskádách a pro
některé děje je nezbytně nutné jejich spolupůsobení. Také proto je aplikace jednotlivých
cytokinů jen výjimečně efektivní [26].
Mezi cytokiny, které lze při léčbě nádorových onemocnění s různou mírou
efektivity použít, patří například IFN-α (Interferon-α) nebo IL-2 (Interleukin-2).
Cytokin IFN-α, který stimuluje makrofágy a NK buňky, se uplatňuje mimo jiné v léčbě
melanomu [27], je přímo toxický pro některé typy leukémií [28] a je i součástí léčby
s AIDS spojeného Kaposiho sarkomu [29]. IL-2 je uplatňován v terapii maligního
melanomu a nádoru ledvin [30]. Jejich aplikace je často spojena s jinou léčbou, nebo je
využívána jako adjuvantní terapie po radikální léčbě.
6.1.1

Interleukin-2
IL-2 je cytokin, který řídí proliferaci a expanzi aktivovaných T lymfocytů. IL-2

také ovlivňuje cytolytickou aktivitu NK buněk a taktéž může být utilizován
B lymfocyty. IL-2 působí přes IL-2 receptor (IL-2R), jehož formy se liší podle toho,
které komponenty jsou exprimovány na buněčném povrchu. Vysokoafinitní receptor
(Kd~10pM) pro IL-2 je trimer a skládá se z α řetězce (CD25, IL-2Rα), β řetězce
(CD122, IL-2Rβ) a společného cytokinového receptoru γc (CD132). Se střední afinitou
váže IL-2 dimerní receptor (Kd~1nM), složený z CD122 a CD132. Nízkou afinitu
k IL-2 pak má i samotný CD25 (Kd~10nM), který se však neúčastní signální transdukce
[31].
Formu receptoru vážící IL-2 se střední afinitou exprimují paměťové CD8+
T buňky (MP CD8+CD44hiCD122hi, Memory phenotype) a NK buňky. Vysokoafinitní
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formu receptoru exprimují pak aktivované T buňky a T regulační (Treg) buňky (CD25+
CD4+ Foxp3+), přičemž Treg buňky se vyznačují, mimo jiné, konstitutivní expresí CD25
[32].
IL-2 je produkován především aktivovanými T buňkami. Rozpoznání daného
komplexu MHCgp s navázaným peptidem přes receptor TCR a koreceptor CD4 nebo
CD8 (vazba na MHC II, respektive MHC I) poskytuje T lymfocytu tzv. signál jedna.
Pro plnou funkční aktivaci T lymfocytu je však zapotřebí ještě signál dvě, někdy
označovaný jako kostimulační signál a ten je zprostředkován vazbou CD80/86 na
T kostimulační receptor CD28. Tyto dvě signální dráhy dohromady velmi silně
stimulují sekreci IL-2. TCR signalizace zároveň indukuje expresi CD25, který na
naivních T buňkách chybí. Produkovaný IL-2 je následně využíván jako autokrinní
růstový faktor, dokud tyto T buňky vlastní kompletní vysokoafinitní receptor nebo je
v prostředí utilizovatelná koncentrace IL-2. IL-2 signalizace zároveň udržuje vysokou
hladinu CD25 a zajišťuje tak pozitivní zpětnou vazbu [33].
Rovnovážná hladina IL-2 je in vivo příliš nízká k stimulaci paměťových CD8+
T buněk a NK buněk, ale je dostatečná a zároveň nezbytná pro přežití Treg buněk.
Jak je vidět, IL-2 hraje v imunitním systému různorodé role. Na jedné straně
stimuluje expanzi (expanze = proliferace - buněčná smrt) aktivovaných T buněk a NK
buněk a na straně druhé podporuje supresorovou aktivitu Treg buněk a účastní se tak
zajištění periferní tolerance [32].
Právě díky svým silným stimulačním účinkům na aktivované T buňky a NK
buňky, byl IL-2 schválen pro léčbu maligního melanomu a nádoru ledvin [30], jak již
bylo zmíněno výše. Bohužel jeho aplikace má i své nevýhody. Hlavními problémy jsou
jeho krátký poločas a vážná toxicita spojená s aplikací vysoké dávky IL-2 [34, 35].
Navíc se v klinických testech ukázalo, že jeho protinádorová účinnost je významně nižší
než se předpokládalo [36]. Existuje více cest, jak tyto problémy překonávat. Jeden
přístup vychází z využití genové terapie. Nádorové buňky jsou transfekovány tak, aby
samy produkovaly IL-2. Na mnoha experimentálních nádorových modelech bylo
ukázáno, že takové nádorové buňky jsou schopny vyvolat efektivní protinádorovou
odpověď [37]. Jiným přístupem je metoda založená na protilátce specifické k určitému
nádorovému antigenu, která má svůj C-konec těžkého řetězce připojený na N-konec
IL-2. Tyto fúzní proteiny se nazývají imunocytokiny. Jejich výhodou je tedy směrování
cytokinu a zároveň také delší poločas eliminace [38].
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6.1.1.1 Využití imunokomplexů IL-2/anti-IL-2 mAb
Zcela novou metodou zlepšující a modulující IL-2 aktivitu in vivo, je využití
imunokomplexů složených z IL-2 a anti-IL-2 mAb, které vykazují schopnost selektivně
stimulovat proliferaci definovaných subpopulací T buněk [39].
Při pokusech na myším modelu se ukázalo, že k proliferaci T buněk vede nejen
podání rekombinantního myšího IL-2, ale i IL-2 mAb [40]. Aplikace samotného IL-2
vedla k mírné proliferaci CD8+ T buněk in vivo, a to speciálně MP CD8+CD44hiCD122hi
buněk. Naproti tomu stimulace naivních T buněk definovaných nízkou expresí CD122 a
CD44 byla nulová. Proliferace MP CD8+ buněk dokonce nastala po injikování anti-IL-2
mAb, konkrétně myší anti-IL-2 mAb S4B6. Tento efekt byl pozorován i v IL-15-/myších, což vylučuje, že IL-15, který kontroluje přežívání MP CD8+ buněk in vivo [41],
by byl v tomto případě efektortovým cytokinem proliferace. Naopak při blokování
CD122 receptoru monoklonální protilátkou k žádné proliferaci nedošlo a to ukazuje, že
tato molekula je pro stimulaci dělení esenciální [39].
Při podání anti-IL-2 mAb IL-2-/- myším stimulace proliferace také selhala a
v IL-2+/- myších byla značně redukována. Tato zjištění podporují domněnku, že
navzdory neutralizující funkci in vitro, S4B6 mAb in vivo podmiňuje nárůst biologické
aktivity v organismu přítomného IL-2 vůči MP CD8+ buňkám, a to pravděpodobně díky
formaci imunokomplexů. K potvrzení této teorie byly provedeny pokusy, při kterých
byly myším denně podávány IL-2 i anti-IL-2 mAb. Výsledná proliferace MP CD8+ byla
mnohonásobně intenzivnější oproti hodnotám původní stimulace pozorované po podání
buď samotného IL-2 nebo samotné anti-IL-2 mAb. Aplikace IL-2 i anti-IL-2 mAb
současně vedla sedmý den léčby k velkému (>100krát) nárůstu celkového množství MP
CD8+ buněk ve slezině a lymfatických uzlinách se zřetelným zvětšením těchto orgánů.
Zároveň vzrostlo (20-30krát) i množství jiných CD122hi buněk, a to NK buněk.
Proliferace nastala i při denním injikování již předem smíchaného IL-2 s anti-IL-2 mAb
v molárním poměru 2:1. Nicméně dokonce i jedno podání způsobilo významnou
expanzi MP CD8+ buněk. Stejně jako v případě anti-IL-2 mAb S4B6 byla pozorována
proliferace i při použití myší anti-IL-2 mAb JES6-5 spolu s rekombinantním myším
IL-2 a lidské anti-IL-2 mAb MAB602 spolu s rekombinantním lidským IL-2.
Jinak tomu bylo při aplikaci anti-IL-2 mAb JES6-1. Komplex IL-2/JES6-1 nemá
žádný efekt na proliferaci CD122hi MP CD8+ buněk. Nicméně aplikace komplexu
IL-2/JES6-1 vedla k určité expanzi jiné IL-2 responsivní populace, a to CD25+ CD4+
Foxp3+ Treg buněk. Zdá se tedy, že protilátka S4B6 se váže na jiné místo v molekule
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IL-2 než protilátka JES6-1. Ukazuje se, že S4B6 mAb se váže na IL-2 takovým
způsobem, že brání v navázání IL-2 na CD25, ale nepřekáží vazbě k CD122 (důležitá
pro stimulaci MP CD8+). Naopak JES6-1 mAb se na IL-2 váže tak, že výrazně zhorší
přístup CD122.
Důvod, proč jsou komplexy IL-2/anti-IL-2 mAb in vivo tak účinné, není zatím
přesně vysvětlen. Bylo zjištěno, že vazba protilátky zvyšuje poločas života IL-2 in vivo,
i když biologický čas komplexu je poměrně krátký (přibližně 4 hodiny). Dále se
ukázalo, že použití pouze fragmentů monoklonálních protilátek F(ab)2 bylo mnohem
méně stimulující než použití intaktní mAb. To by mohlo znamenat, že komplexy
IL-2/anti-IL-2 mAb se váží na buňky přes jejich Fc část a že tento efektivní způsob
prezentace IL-2 může být důvodem, proč jsou komplexy mnohem více účinné in vivo
než in vitro. Navíc se ukazuje, že tento jev není omezený pouze na IL-2/anti-IL-2 mAb,
ale lze ho pozorovat i při použití jiných komplexů, jako jsou například IL-4/anti-IL-4
mAb či IL-7/anti-IL-7 mAb.
Komplexy IL-2/anti-IL-2 mAb by mohly být užitečné na jedné straně
v nádorové imunoterapii (v případě expanze MP CD8+ buněk) a na straně druhé v léčbě
autoimunitních onemocnění (v případě expanze Treg buněk) [39].
6.1.2

Interleukin-12
Slibným cytokinem pro nádorovou terapii je také IL-12, který vyvolává různé

imunomodulační protinádorové efekty. IL-12 je produkován dendritickými buňkami,
makrofágy a aktivovanými B buňkami. Indukuje expresi efektorových funkcí
u aktivovaných CD8+ T lymfocytů a NK buněk a má vliv na množství vytvořených
paměťových CD8+ T lymfocytů [42, 43]. Dále podporuje rozvoj TH1 typu odpovědi
(Type 1 helper T cells) a inhibuje TH2 (Type 2 helper T cells). Tímto mechanismem
preferuje vznik cytotoxických T lymfocytů (CTL) hrajících v protinádorové imunitní
odpovědi zásadní roli. Naopak zabraňuje produkci TH2 cytokinů, jakými jsou například
IL-4, IL-5, IL-10, které mají na vznik CTL spíše inhibiční efekt [44]. Zároveň IL-12
působí také jako antiangiogenní faktor [45].
6.2

Využití monoklonálních protilátek v imunoterapii
Objev technologie monoklonálních protilátek [16] inicioval velký zájem o jejich

využití v nádorové imunoterapii. Ačkoli jejich aplikace zcela nesplnila původní
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očekávání, potenciál této metody je natolik velký, že je jí stále věnována obrovská
pozornost.
Pokud jsou protilátky směrovány proti strukturám samotných nádorových buněk,
může být mechanismů akce takovýchto protilátek hned několik. Jedním z nich je přímá
cytotoxická aktivita protilátek prostřednictvím aktivace signálních cest vedoucích
k smrti nádorových buněk či blokace důležitých růstových faktorů.
Dalším mechanismem je eliminace nádorových buněk díky aktivaci ADCC
(Antibody-dependent cellular cytotoxicity), která je zprostředkovaná NK buňkami a to
na základě rozpoznání Fc částí protilátek, obalujících nádorovou buňku, jejich Fc
receptory [46].
Jinou strategií je použití cytokinů jako je například IL-2, IL-4, IL-12 nebo
GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) připojených k mAb. Tím
se zajistí jejich doručení do místa nádoru, kde mohou tyto cytokiny indukovat
proliferaci NK buněk a T buněk [38].
Další možností je využití takzvaných bispecifických protilátek (BimAb). Tyto
protilátky jsou vybavené dvěma různými vazebnými místy. Přes jedno z nich protilátka
váže efektorovou buňku (například NK buňky či T lymfocyty) a přes druhé je protilátka
směrována na cílovou buňku, tedy na nějaký nádorový antigen. Současný rozvoj této
metody souvisí se zlepšením technologie ex vivo expanze efektorových buněk
imunitního systému. Získané aktivované cytotoxické T lymfocyty s navázanou BimAb
na CD3 molekulu jsou směrovány přímo do místa nádoru. Tato metoda se klinicky
testuje například na rakovině prsu nebo rakovině prostaty [47].
U některých typů nádorů se využívá monoklonálních protilátek jako inhibitorů
neovascularizace. V takovém případě může být cílem těchto monoklonálních protilátek
růstový faktor VEGF (Vascular endothelial growth factor) [48].
Monoklonální protilátky mohou být také směrovány proti takovým molekulám
imunitního systému, které mají inhibiční aktivitu a tudíž protinádorovou odpověď
utlumují. Příkladem je CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4) inhibiční receptor
T-buněk či Treg buňky (CD4+CD25+).
6.2.1

CD25+ CD4+ Foxp3+ T regulační buňky
Reaktivita či množství T buněk reagujících na nádor u pacientů s rakovinou

obvykle není dostačující, snahou imunoterapie je tedy tuto imunitní reakci zesílit.
Vzhledem k charakteru nádorových buněk lze nádorovou imunitu částečně považovat za
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autoimunitu. Mechanismy, které udržují imunologickou toleranci k vlastním tkáním,
mohou tedy brzdit účinnost imunity vůči nádorovým buňkám. Ukazuje se, že
významnou roli v tomto směru hrají CD25+ CD4+ Foxp3+ Treg buňky [49]. Tyto buňky
vznikají v thymu jako funkčně odlišná subpopulace T buněk a přetrvávají se stálou
regulační funkcí na periferii. Mimoto byl popsán vznik Treg buněk na thymu zcela
nezávislý, a to z naivních CD4+ prekurzorů [50]. Treg buňky kontrolují autoreaktivní
T lymfocyty a aktivně potlačují jejich aktivaci, expanzi a efektorové funkce. In vitro
pokusy ukázaly, že jakmile jsou Treg buňky jednou aktivovány specifickým antigenem,
potlačují proliferaci nejen T buněk se stejnou antigenní specifitou, ale i T buněk
specifických pro antigeny prezentované stejnou antigen prezentující buňkou (APC).
Přinejmenším in vitro je tato funkce Treg buněk závislá na přímé buněčné interakci mezi
Treg, APC a efektorovou T buňkou.
Treg buňky exprimují transkripční faktor Foxp3, což je doposud jejich jediný
známý identifikační marker neexprimovaný jinými hematopoetickými buňkami. Foxp3
hraje zřejmě roli ve vývoji a zejména funkci těchto buněk. Dalšími molekulami
typickými pro tyto buňky jsou CD25, CTLA-4 a GITR (Glucocorticoid-induced TNF
receptor). CD25 je součást vysokoafinitního receptoru pro IL-2, na kterém jsou Treg
buňky závislé. CD25 je exprimován i aktivovanými CD4+ a CD8+ buňkami. Podání
anti-CD25 mAb, které depletuje populaci Treg buněk, je obvykle účinnější před
injikováním nádorových buněk do modelového organismu, právě kvůli vyhnutí se
možné eliminaci aktivovaných nádor-specifických lymfocytů. Podáním anti-CTLA-4
mAb či anti-GITR mAb dochází nejen k odstranění Treg buněk nebo k zeslabení jejich
aktivity, ale zároveň i k podpoření aktivity efektorových T lymfocytů. Systémová či
lokální aplikace těchto protilátek tedy může protinádorovou imunitní odpověď výrazně
zesílit. Odstraněním Treg buněk je ale zároveň organismus vystaven možnosti vzniku
autoimunitních chorob. Toto nebezpečí je ovšem závislé na stupni a trvání Treg deplece,
věku příjemce nebo způsobu podání monoklonální protilátky. Při správném vyvážení
těchto faktorů se tento způsob imunomodulace zdá být velmi nadějnou alternativou
v léčbě nádorových onemocnění [51].
6.2.2

Receptor CTLA-4
CTLA-4 je inhibiční receptor T lymfocytů, který hraje velkou roli v regulaci

periferní imunitní odpovědi. Tento receptor, stejně jako aktivační receptor CD28, váže
kostimulační molekuly B7 (CD80/86) exprimované antigen prezentujícími buňkami.
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Prostřednictvím CTLA-4 dochází k potlačení aktivace naivních T buněk, či utlumení
buněk již aktivních. Narušení této signální dráhy tedy může vést ke snadnější aktivaci
T lymfocytů a k prodloužení jejich aktivity. Toto může být způsob imunomodulace,
jaký lze využít při stimulaci slabé imunitní odpovědi například v případě reakce
organismu na nádor. Na druhou stranu může vést potlačení takovéto negativní kontroly
ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku vážných autoimunitních poruch [52].
Blokádu CTLA-4 lze provést aplikací monoklonální protilátky proti tomuto
receptoru. Na myších modelech karcinomu tlustého střeva a fibroblastomu vedlo podání
anti-CTLA-4 mAb k odhojení nádoru, navíc byla pozorována dlouhotrvající imunita při
opětném podávání nádorových buněk. Obdobných výsledků bylo dosaženo i u dalších
myších nádorových modelů jako je karcinom prostaty nebo rakovina ledvin. Tento
systém však není zdaleka univerzální, nefunguje například na modelovém systému
B16/F10 melanomu. Toto naznačuje, že blokování CTLA-4 zesiluje slabou imunitní
odpověď organismu vyvolanou nádorem. Vnímavost k CTLA-4 blokádě tedy zřejmě
koreluje s vlastní imunogenicitou nádoru. V případě slabě imunogenních nádorů by
mohlo být využití anti-CTLA-4 mAb významné v kombinaci s jinými způsoby léčby.
Při převedení této strategie do klinických studií se obavy týkaly především
bezpečnosti.

Obzvláště

pak

v kontextu

se

zjištěním

výskytu

letálního

lymfoproliferativního syndromu u CTLA-4-/- myší a s pokusy ukazujícími, že aplikace
anti-CTLA-4 mAb může u experimentálních zvířat způsobit autoimunitní choroby
jakými jsou encefalomyelitida či diabetes. Pro klinické studie byla vytvořena plně
humanizovaná protilátka proti lidskému CTLA-4, MDX-010. Při zkouškách MDX-010
na opicích nebyly pozorovány žádné známky autoimunity. Fáze I klinických studií
probíhala na pacientech s metastatickými formami rakoviny prostaty či melanomu,
nereagujících na jiné terapie. U obou typů nádorových onemocnění došlo ke zmenšení
potíží způsobených nádorem a při biopsii melanomu byly prokázány rozsáhlé nekrózy
nádorové masy. U pacientů s rakovinou prostaty nebyly pozorovány příznaky
autoimunity a u pacientů s melanomem se objevovaly pouze mírné vedlejší efekty,
nejčastěji kožní vyrážky. Předpokládá se, že tato metoda by mohla být použita ve
spojení s konvenční léčbou, jakou je chemoterapie či radioterapie [53]. Zároveň by
mohla být užitečná i v kombinaci s jinými terapiemi, tedy i s léčbou využívající
polymerní konjugáty.
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7. Budoucí experimentální práce a navrhované metodiky
Cílem mé budoucí experimentální práce je studium možného použití
imunomodulace pomocí komplexů IL-2/anti-IL-2 mAb při experimentální léčbě nádorů
polymerními léčivy. V naší laboratoři chceme testovat, zda použití vhodné
imunomodulační terapie může zvýšit efektivitu léčby polymerním konjugátem PHPMA,
například v situaci velmi pokročilé progrese nádoru, kdy i polymerní léčiva nemají plný
terapeutický efekt, nebo v případě nádorů málo citlivých na chemoterapii. Dále bude
snahou dosáhnout vysokého stupně rezistence k danému nádoru u vyléčených myší,
tedy vytvořit dostatečné množství paměťových T lymfocytů.
Jako modelové systémy použijeme myší B-buněčnou leukémii BCL1 a myší
melanom B16. V případě BCL1 leukémie bude k léčbě použit konjugát směrovaný
B1 mAb, která rozpoznává idiotyp membránového IgM na BCL1 buňkách a jedná se
tedy o specificky směrovaný konjugát. BCL1 leukémie je velmi chemosenzitivní typ
malignity a jedná se o velmi dobře zavedený model v naší laboratoři. Konjugátem
směrovaným B1mAb jsme schopni vyléčit 80-100% myší s BCL1 leukémií při podání
11. den po inokulaci BCL1 buněk. Jelikož při pozdějším podání konjugátu účinnost
léčby klesá, otestujeme zda aplikace IL-2 ve formě imunokomplexu s S4B6 mAb může
zvýšit účinnost léčby směrovaným polymerním konjugátem i v případě pokročilé
progrese BCL1 leukémie. Naopak melanom B16 je spíše chemorezistentní typ nádoru.
V jeho případě použijeme k léčbě konjugát s polyklonálním IgG, avšak vykazující
vysoký EPR efekt v solidních nádorech. Právě v případě B16 melanomu bude účinná
imunomodulace nutná k úplnému terapeutickému efektu. Z předchozích experimentů
totiž víme, že léčba samotným konjugátem není schopna zcela vyléčit myši s tímto
nádorem, ale pouze zpomaluje růst nádoru a prodlužuje průměrnou dobu přežití.
Dále chceme kombinovat tuto metodu s dalšími možnými imunomodulacemi,
které by mohly zefektivnit účinek léčby. Jedná se například o aplikaci interleukinu-12,
blokaci CTLA-4 molekuly či selektivní depleci Treg buněk.
V projektu budou použity konjugáty PHPMA syntetizované na Ústavu
makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Většina monoklonálních protilátek bude
produkována ve formě ascitu, jen v některých případech budou produkovány in vitro.
Vazba konjugátů na cílové buňky bude testována in vitro. Konjugáty budou přes
-NH2 skupiny na IgG biotinylovány, biotin pak bude detekován streptavidinem
značeným fluorochromem. Následně bude vazba biotinylovaných konjugátů na cílové
buňky sledována pomocí průtokové cytofluorometrie (FACS, Fluorescent-activated cell
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sorting) a bude porovnána s vazbou volné biotinylované mAb. Cytostatický efekt
konjugátu s IgG bude detekován in vitro pomocí metody inkorporace 3H-thymidinu a
bude porovnán s efektem různých koncentrací volného doxorubicinu a na polymeru
vázaného doxorubicinu.
IL-2/S4B6 mAb komplexy budou připraveny in vitro. K S4B6 mAb bude přidán
rekombinantní myší IL-2 v molárním poměru 1:2.
Balbc/c myši budou inokulovány i.p. (intraperitoneálně) BCL1 buňkami (5x105)
a léčba polymerním konjugátem bude aplikována i.v. (intravenózně) nejdříve 11. den po
inokulaci BCL1 buněk a v některých experimentech bude zahájena přibližně až 18.-20.
den. C57/BL6 myši budou inokulovány s.c. (subkutánně) B16 buňkami (1x106) a léčba
polymerním konjugátem bude zahájena 9.-12. den po inokulaci. Imunokomplexy
IL-2/S4B6 mAb budou myším aplikovány i.p. po dobu 3-4 dnů a léčba bude zahájena
24-40 hodin po poslední podané dávce polymerního léčiva.
Pro depleci Treg buněk bude použita anti-CD25 mAb a bude podána 1-2 dny před
zahájením léčby polymerními konjugáty. Deplece CD4+ CD25+ populace bude
sledována pomocí FACS.
Progrese onemocnění bude průběžně pozorována měřením hmotnosti myší
v případě BCL1 leukémie či velikostí nádorů v případě B16 melanomu a sledováním
přežívání myší u obou typů malignit.

8. Závěr
Současná systémová léčba nádorových onemocnění, jakou je chemoterapie, má
u mnoha typů malignit velkou účinnost. Přesto se ale současná chemoterapie může
v mnohém zdokonalit. Vzhledem k závažnosti onemocnění, jakým rakovina bezesporu
je, věda intenzivně pracuje na poznání této nemoci a na dalších možnostech, jak ji léčit.
Objevuje se proto mnoho poznatků v této oblasti, které přináší určitou naději. Některé
z těchto metod jsou natolik efektivní a bezpečné, že se dostávají až do fází klinických
testů a následně do praxe. Bohužel ale i tyto metody mají svá omezení. Fungují často
jen na konkrétní typ malignity a jejich účinnost se omezuje jen na určité procento
pacientů. Snahou tedy je tyto problémy řešit, a to jak vývojem zcela nových přístupů,
zlepšováním efektivity přístupů již zavedených, tak i jejich možnou kombinací. Ve své
bakalářské práci jsem se snažila některé z těchto metod vyvíjených na poli nádorových
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léčiv nastínit a podrobněji popsat směr, jakým se ubíráme v naší laboratoři a kterému se
budu věnovat ve své experimentální práci.
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