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Seznam použitých zkratek:
6-MNA – kyselina 6-metoxy-2-naftylacetilová
ALT – alanin transaminása
AST – aspartát transaminása
ADD-V (study group) - adjunctive diclofenac with verteporfin (study group)
ARM – věkem podmníněná makulopatie
BMI – body-mass index
BCVA – nejlépe korigovaná zraková ostrost
CATT – comparisons of age-related macular degeneration treatments trials
CFH - komplement faktor H
CMT – centrální makulární tloušťka
CNV – choroideální neovaskularizace
COX – cyklooxigenása
ETDRS - early treatment diabetic retinopathy study
Fag – fluorescenční angiografie
FDA – úřad pro kontrolu léčiv USA (food and drug administration)
GFR – glomelural filtration rate (hodnota glomelurální filtrace)
HIF – hypoxia inductable faktor
IL – interleukin
IVTA – intravitreální triamcinolon
kb- kilobáze
kDa - kilodalton
log MAR – logaritmus nejmenšího úhlu rozlišení
NSIAD – nesteroidní protizánětliví lék
MAC - membrane attack complex (complex atakující membrány)
MAP kinaza - Mitogen-activated protein kinases (mitogenem aktivovaná
protenová kináza)
5

MMP - matrixové metalloproteinázy
NF-κB – nuclear factor kappa B
OCT – optická koherentí tomografie
PDT – fotodynamická terapie
PEDF - pigment epithelium-derived factor (růstový faktor derivovaný
pigmentovim epitelem)
PGs – prostaglandiny
PlGF – placentární růstový faktor
POHS – oční histoplasmový syndrom
SUSAR –suspected unexpected serious adverse reaction (předpokládaná
neočekávan vážná nežádoucí reakce)
RA – revmatoidní artritida
RNA – ribonukleová kyselina
RPE – retinální pigmentový epitel
TAP - treatment of age-related macular degeneration with photodynamic
therapy
TGF-β – transforující růstový factor beta
TNF – tumor nekrotisující faktor
TSP - trombospondin
TTT – transpupilární termoterapie
TXs - tromboxany
VEGF - vaskulární endotelový růstový faktor
VEGFR – receptor vaskulárního endotelového faktoru
VIP - verteporfin therapy of subfoveal choroidal neovascularization in
pathologic myopia
VPMD - věkem podmíněné makulární degenerace
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Úvod
Věkem podmíněná makulární degenerace
Věkem

podmíněná

makulární

degenerace

je

nejčastější

příčinou

slepoty

v průmyslově rozvinutých zemích u pacientů starších 50 let.1,2,3,4,5,6,7 Předpokládá
se, že jen ve Spojených státech amerických má v současnosti 1,75 milionu lidí
pokročilou formu VPMD a dalších 7,3 milionu pacientů má lehčí formy tohoto
onemocnění. S fenoménem stárnutí populace by počet pacientů ze závažným typem
onemocnění měl dosáhnout 3 milionů pacientů.8 Riziko VPMD se zvyšuje s věkem.
Dle Framingham eye study je incidence VPMD ve věkové skupině 65-74 let 6,4 %,
zatímco u pacientů starších 75 let se incidence zvyšuje až na 19,7 %.9
Dělení VPMD na časnou formu, tzv. věkem podmíněnou makulopatii, a pozdní
formu, vlastní věkem podmíněnou makulární degeneraci, vychází z ARM
Epidemiological Study Group.

10,11

Časná forma věkem podmíněné makulopatie je

charakterizována měkkými drúzami a abnormalitami pigmentového listu sítnice. Do
pozdní formy věkem podmíněné makulární degenerace patří geografická atrofie
retinálního pigmentového epitelu, ablace retinálního pigmentového epitelu,
choroidální neovaskularizace a fibrózní jizvení makuly. 10
Klasicky se VPMD dělí na suchou a vlhkou formu. Suchá forma je častější,
představuje přibližně 90 % všech případů VPMD. Tato forma je charakteristická
přítomností drúz Bruchovy membrány a změnami na úrovni pigmentového listu
sítnice. Drúzy Bruchovy membrány jsou diferencovány na dva základní typy.
Rozlišujeme tvrdé drúzy a měkké drúzy. Tvrdé drúzy bývají žluté barvy, velikostně
menší, jejich okraje jsou ostře ohraničené. Histologicky mají povahu hyalinního
materiálu. Důležitým faktem je, že tvrdé drúzy nepředstavují zásadní rizikový faktor
pro zvrat suché formy věkem podmíněné makulární degenerace ve formu vlhkou.
12,13

Měkké drúzy bývají žlutobělavé barvy, velikostně větší, jejich okraje méně

zřetelné a mívají tendence ke vzájemnému splývání. Hovoříme o obrazu
konfluentních drúz. Histologicky jsou tvořeny kolagenním materiálem a lipidovými
deposity. Dále byla v drúzách prokázána přítomnost proteinů komplementu,
modulátorů komplementu a sérové proteinázy HRTA1.4,14,15,16,17,18,19,20 Měkké drúzy
představují zásadní rizikový faktor pro zvrat suché formy ve formu vlhkou,
pravděpodobně na podkladě rozdílného složení, ale přesný patologický mechanismus
7

tohoto zvratu nebyl doposud přesně popsán. Pokud jde o změny na úrovni
pigmentového listu sítnice, v počátečních stádiích suché formy VPMD pozorujeme
jen změny v pravidelnosti rozložení pigmentu na úrovni pigmentového listu.
Sledujeme, že na některých místech pigmentového listu dochází k fokální
hypertrofii, jiná místa jsou hypopigmentována. S postupem času se rozvíjí plošná
atrofie pigmentového listu makuly, přes niž bývají dobře diferencovatelné velké
cévní kmeny choroidey. Suchá forma věkem podmíněné makulární degenerace však
není komplikována makulárním edémem a hemoragiemi.
Vlhká forma představuje asi 10 % všech případů VPMD a podle Bresslera a kol. 21 a
Fingera a kol.

22, 23

90 % legální slepoty. Vlhká forma VPMD je charakterizována

přítomností subretinální neovaskulární membrány. Klinický obraz vlhké formy je
typický přítomností všech změn, které jsou u formy suché, tedy přítomností drúz
Bruchovy membrány, obvykle měkkými, přesuny pigmentu až atrofií na úrovni
pigmentového listu sítnice, ale navíc přítomností makulárního edému a makulárními
hemoragiemi, typicky uloženými subretinálně. Vzácně, při masivním krvácení, může
krev proniknout ze subretinálního prostoru přes sítnici až do sklivce a vzniká
hemoftalmus. V pozadí makulárního edému a subretinálních hemoragií jsou
novotvořené cévy, které vyrůstají z choroidey, prorůstají Bruchovou membránou a
zůstávají pod pigmentovým listem sítnice, nebo prorážejí pigmentový list sítnice a
prorůstají do subretinálního prostoru makuly. Tyto novotvořené cévy jsou
doprovázeny při svém růstu vazivem a celkově vytvářejí vazivově cévní formaci,
kterou označujeme termínem subretinální neovaskulární membrána (viz kapitola
CNV). Obraz může být komplikován serózním odchlípením pigmentového listu
sítnice, které se projevuje jako kruhovitá nebo oválná elevace žlutavé nebo
žlutooranžové barvy a výrazných okrajů. Často se vytvoří nad subretinální
neovaskulární membránou nebo při jejích okrajích. Konečným výsledkem procesu je
fibrózní jizvení makuly. Jedná se o fibrovaskulární jizvu, která nahrazuje zevní
senzorickou sítnici a pigmentový list makuly, která je umístěna mezi choroideou a
sítnicí. Je složená z různého množství fibrovaskulární a fibrocelulární proliferace,
hyperplazie pigmentového epitelu, exudace a serózního nebo hemoragického
odchlípení sítnice a pigmentového epitelu.
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Závažnost onemocnění je stupňována i

faktem, že onemocnění je často bilaterální, byť stranově asymetrické. Udává se, že
pokud je jedno oko postiženo nástupem vlhké formy VPMD, pravděpodobnost
postižení druhého oka se s každým rokem zvyšuje o deset procent. 24
8

Etiologie a patofyziologické změny při VPMD nejsou doposud objasněny.
V současné době se předpokládá, že v patologickém mechanismu je zahrnuto
následujících 6 procesů, které se podílejí na vytvoření drúz, jakožto základního
příznaku onemocnění. 1) zvýšení odbourávání zevních segmentů světločivých
buněk, 2) zhoršení funkce RPE, 3) oxidativní postižení volnými kyslíkovými
radikály, 4) stárnutí (strukturální změna) struktur Bruchovy membrány, 5) zhoršení
prostupu materiálu z Bruchovy membrány do choriokapilaris, 6) poškozující
aktivace imunitního systému.

25

Podíl jednotlivých procesů onemocnění a jejich

eventuelní korelace s klinickým obrazem je zcela nejasná, stejně jako přesné
molekulární pochody na pozadí přechodů mezi různými klinickými stádii.
Stárnutí je nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku VPMD. Kouření bylo
prokázáno jako nejvýznamnější ovlivnitelný rizikový faktor. Dle Smithe a kol.
zvyšuje dvojnásobně riziko vzniku onemocnění, pravděpodobně na základě zvýšení
oxidativního stresu.

26

Dále byla prokázána souvislost se vznikem VPMD u

nadměrného vystavení očí slunečním paprskům, abúzu alkoholu, systémové
hypertenze, zvýšené hladiny sérového fibrinu, diety bohaté na tuky, vysokého BMI
a barvy duhovky. 26,27,28,29,30,31 Naopak přírodní antioxidanty jako zinek, karotenoidy,
vitamíny A a E jsou prokázanými protektivními faktory vzniku VPMD.

26,27,28

Epidemiologické studie prokázaly vyšší incidenci VPMD u kavkazské rasy oproti
ostatním etnikům. 32,33
Na rozvoji VPMD mají významný podíl genetické faktory. Dlouhou dobu je znám
fakt, že výskyt VPMD v rodině je rizikovým faktorem.

34,35,36

Studie ukázaly vyšší

riziko incidence VPMD u monozygotních dvojčat v porovnání s dvojčaty
dizygotními.37,38,39,40,41 Nedávno se podařilo odhalit genetické polymorfizmy
v genech kódujících komplementový faktor H, komplementový faktor B a
komplementový faktor C3, které jsou silnými prediktory vzniku VPMD.
42,43,44,45,46,47,48,49,50

Za nejvýznamnější polymorfizmus je v současnosti považována

záměna tyrozinu za histidin na pozici 402 ve výsledném proteinu, který je kódován
genem pro komplementový faktor H (CFH Y402H). Tento polymorfismus zvyšuje
riziko vzniku VPMD 2 až 4x u heterozygota a 3 až 7x u homozygota. 42,43,51 Ačkoliv
není doposud přesně znám mechanismus, jehož změny v komplementovém systému
vedou u pacienta ke vzniku VPMD, předpokládá se, že deregulace v počátku
komplementové kaskády vede k imunopatologické odpovědi, jejímž výsledkem je
akumulace detritu v oblasti Bruchovy membrány. Stále otevřenou otázkou zůstává
9

spouštěcí signál komplementového systému, jelikož je člověk během života vystaven
mnoha imunitním stimulům. Někteří autoři předpokládají existenci jednoho
spouštěcího stimulu (například infekce), zatímco jiní se kloní k hypotéze sumace
několika vzájemně nezávislých stimulů.

52

Identifikací patologie komplementového

systému ve vývoji VPMD se ukázal zánět jako významný faktor v patogenezi
VPMD.

53,54

Dá se předpokládat, že do budoucna budou odhaleny další geny

zapojené do patogeneze VPMD a u v současné době známých genů bude odhalena
jejich funkce. Všechny tyto střípky mozaiky nám umožní složit celkový komplexní
obraz patogeneze VPMD a možná umožní léčbu podstaty tohoto složitého
onemocnění.

Choroideální neovaskularizace
Choroideální neovaskularizací rozumíme růst novotvořených krevních cév z oblasti
choroidey do subretinálního prostoru. Ačkoliv název a základní definice poukazuje
pouze na vaskulární složku, CNV je přesněji definována jako růst aberantní tkáně
složené z endotelových a imunitních buněk, na kterém se podílí angiogeneze a zánět.
55

CNV představuje konečné stadium mnohých makulárních onemocnění. Prakticky

každý patologický proces, který poškozuje Bruchovu membránu, může být
komplikován vznikem CNV. Nejčastější příčinou vzniku CNV je VPMD, u které
vznik a růst CNV značí přechod do exsudativní formy tohoto onemocnění. Dalšími
možnými příčinami CNV jsou traumata, záněty, degenerativní procesy zadního pólu
při těžké myopii či angioidních pruzích a také CNV vzniklé po laserové
fotokoagulaci sítnice. 56
Klinicky se CNV dělí na 4 podtypy při angiografické klasifikaci vycházející ze
studie TAP. 57
1. klasická CNV - membrány, jejichž okraj je v celém rozsahu jednoznačně
diferencovatelný
2. převážně klasická CNV - membrány, u nichž je dobře diferencovatelný
okraj, tedy klasická složka membrány větší než 50 %, ale menší než 100 %
celé plochy neovaskulární membrány
3. minimálně klasická CNV- membrány, u nichž je dobře diferencovatelný
okraj, tedy klasická složka membrány menší než 50 %, ale větší než 0 %
10

celé plochy neovaskulární membrány
4. okulní CNV - membrány, které fluorescenční angiografie nedokáže
z hlediska jejich lokalizace a rozsahu diferencovat, na fluoroangiogramu
pozorujeme jen sáknutí barviva z nejasného zdroje
Patologická

klasifikace

dle

Gasse

definuje

3

typy,

které

korespondují

s angiografickou klasifikací: 58
1. Typ 1 - CNV neproráží RPE a reprezentuje okultní CNV
2. Typ 2 – CNV proráží RPE do subretinálního prostoru a reprezentuje
klasickou CNV
3.

Typ 3 – CNV roste jak v prostoru pod PRE, tak v subretinálním prostoru
a klinicky jde o převážně klasickou či minimálně klasickou CNV dle
podílu jednotlivých složek

U chirurgicky extrahovaných CNV na podkladě VPMD byla prokázána přítomnost
buněk vaskulárního systému – endotelové buňky, pericyty, prekurzory pericytů a dále
významná část buněk imunitního systému – lymfocyty, granulocyty a makrofágy.
Dále byla prokázána přítomnost buněk RPE, gliálních buněk a fibroblastů.

59

Prostá

morfologická struktura CNV ukazuje na velký význam imunitních procesů při vývoji
CNV. Přesné buněčné složení je závislé na etiologii a dynamickém stavu CNV.
Přirozený průběh CNV lze rozdělit do tří stádií, při kterých probíhají rozdílné
molekulární procesy. Přesné ohraničení jednotlivých stádií je ovšem neostré a mnohé
molekulární procesy probíhají ve více stádiích CNV. V mnoha případech můžeme
dokonce pozorovat různá stádia vývoje v rámci jedné CNV. Iniciální stádium CNV,
při kterém nastává proliferace a migrace endotelových buněk skrz Bruchovu
membránu. Aktivní stádium, při kterém neovaskulárně imunitní komplex roste do
své definitivní velikosti, a nakonec, z doposud ne zcela jasných důvodů, projde CNV
fibrotickou přestavbou v involučním stádiu.

58

Různá stádia vývoje CNV mají

rozdílnou morfologickou a patofyziologickou charakteristiku. Rozdílná molekulární
charakteristika vede k rozdílné účinnosti současné terapie v jednotlivých stádiích
CNV. Naneštěstí naše současné diagnostické možnosti nedovolují precizní rozdělení
CNV z časového hlediska.

60

Dle mého názoru za mnohými našimi současnými

neúspěchy v léčbě CNV na podkladě VPMD (ale i CNV jiné etiologie) stojí právě
drobné

diference

morfologie

a

patofyziologické

charakteristiky.

Dokonalé
11

porozumění molekulární podstatě CNV a možnost klinického rozlišení jednotlivých
stádií in vivo je předpokladem individualizace terapie, která je nezbytná pro finanční
zefektivnění léčby. Na tomto místě je dobré zmínit, že provedení PDT představuje
arteficielní „vynulování“ vývoje CNV a eventuelní reaktivace membrány s novým
růstem projde modifikovaně všemi vývojovými stádii.

61

Tato problematika bude

podrobněji diskutována později.

Iniciální stadium CNV
V iniciálním stádiu vývoje CNV dochází k založení novotvořených cév procesem
angiogeneze, který postupně přechází do stádia vyzrávání cév v procesu zvaném
vaskulogeneze. Do tohoto procesu je zapojeno velké množství růstových faktorů,
cytokinů, interleukinů a buněčných elementů, jejichž základní přehled zde uvádím.
Vaskulární endotelový růstový faktor – molekula VEGF představuje centrální
proangiogenní faktor vaskulární složky CNV. Molekula VEGF-A (v literatuře i mém
dalším výkladu označován pouze jako VEGF) představuje růstový faktor ze
společné genové rodiny s dalšími faktory PlGF, VEGF–B, VEGF-C, VEGF-D,
VEGF-E.

62

Na cílové buňce VEGF působí přes své receptory VEGFR

s tyrosinkinázovou aktivitou. VEGFR-1, který, ačkoliv je popsán již od roku 1995,
nemá stále jasně popsanou funkci. VEGFR-2 je dle současných znalostí považován
za hlavní mediátor angiogenní, mitogenní a permeabilní aktivity VEGF. Poslední
v současnosti známý receptor, VEGFR-3 je identický s neuropilinem-1. Funkčně jde
o koreceptor hlavního receptoru VEGFR-2. Patologické zvýšení exprese VEGF je
spouštěno

ve stavu tkáňové hypoxie. Tkáňová

hypoxie

vede k aktivaci

transkripčních regulátorů z rodiny HIF, které svou aktivitou zvyšují transkripci genu
VEGF. Imunohistochemická analýza prokázala přítomnost HIF-1alpha a HIF-2alpha
ve tkání chirurgicky extrahovaných CNV.

63

Ačkoliv hypoxie představuje hlavní

spouštěcí mechanismus aktivace HIF, jak bude popsáno v pozdějších kapitolách
věnovaným COX-2, nejde zdaleka o mechanismus jediný. Základní protein VEGF je
post-translačně procesem alternativního rozstřihu rozdělen na isoformy, které se
označují dle počtu aminokyselin v proteinovém řetězci. V současnosti je popsáno 6
hlavních isoforem VEGF proteinu (VEGF 121, VEGF 164, VEGF 189, VEGF 206 a
rozštepové varianty VEGF 165 - VEGF 110, VEGF 119).

64

Samotný alternativní
12

rozstřih představuje velmi komplexní molekulární proces, jehož regulace není
doposud příliš popsaná. Detailní popis současného poznání tohoto procesu přesahuje
cíl této práce, ale dle mého názoru v sobě ukrývá odpovědi na rozdílný klinický
účinek jednotlivých anti-VEGF preparátů (viz kapitola: Léčba CNV). Zdrojem
VEGF u pacientů s VPMD byla prokázána řada buněk – endotelové buňky, pericity,
gliové buňky, Műllerovy buňky, gangliové buňky, fotoreceptory a RPE. 65, 66, 67,68, 69
Přítomnost VEGF byla imunohistochemicky prokázána v CNV a také u pacientů
s exsudativní VPMD byla prokázána jeho zvýšená hladina ve sklivci.70,71,72,73,74
VEGF je prokázán jako spouštěcí mechanismus počátku růstu CNV. Vliv VEGF
přesahuje do růstové fáze, ve které dochází ke zvětšování vaskulární složky
mitogenním vlivem VEGF. V posledním involučním stádiu dochází k útlumu
aktivity VEGF doposud ne zcela jasným mechanismem.

55

Kromě iniciální

angiogeneze má VEGF svůj vliv i v procesu vaskulogeneze. VEGF funguje jako
chemoatraktant pro prekurzory endotelových buněk, které mobilizuje do místa
hypoxie a iniciuje jejich dělení,

75

dále stimuluje expresi MMP v endotelových

buňkách 76 a je prokázaným chemoatraktantem pro makrofágy. 77
Makrofágy – představují důležitý buněčný element ve vývoji CNV. Jejich přítomnost
je prokázána v 95 % všech chirurgicky extrahovaných CNV. 78 Makrofágová deplece
u experimentálních zvířat vede k signifikantnímu zmenšení velikosti CNV.

79

Chemoatrakce makrofágů do místa CNV je zprostředkována molekulou VEGF a
vaskulárním adhezním proteinem–1, který je exprimován na povrchu endotelových
buněk. Doposud není jednoznačně prokázáno, zda porušení Bruchovy membrány je
způsobeno produkcí makrofágových elastáz, nebo zda makrofágy vcestují do míst
porušené Bruchovy membrány sekundárně po jejím primárním poškození aktivitou
vaskulární složky CNV.

80

Makrofágová aktivita v CNV je udržována pomocí

pozitivní autokrinní zpětnovazebné kličky. Makrofágy produkují TNF – alpha a IL-1,
jehož vlivem je stimulována produkce VEGF, a dále protein kolonizující monocyty
v buňkách RPE, pod jehož vlivem dochází k vcestování nových makrofágů do místa
CNV. 55
Cytokiny – vzhledem k prokázané přítomnosti IL-2, IL-6 a IL-10 v CNV lze
předpokládat jejich zapojení do patologického procesu. Přesný význam těchto
cytokinů však doposud nebyl zjištěn. 81,82,83
13

Růstové faktory

55

- značné množství růstových faktorů (kromě VEGF) má

prokázaný vztah k CNV. Insulin – like growth factor je mediátorem anabolické a
mitogenní aktivity růstového hormonu. NO je signální molekula s vasodilatačním a
vasopermeabilním efektem. Experimentální modely prokázaly pozitivní efekt
potlačení produkce NO na růst CNV. 84 Angiostatin a endostatin jsou růstové faktory
s přirozenou antiangiogenní aktivitou. U PEDF jde o přirozený antiangiogení faktor
produkovaný buňkami RPE. Periokulární injekce adenovirového vektoru PEDF
u myších a prasečích modelů vedla k inhibici růstu CNV.85

Aktivní stadium
Aktivní stádium růstu CNV je charakterizováno postupným zvětšováním
choroidálního neovaskulárního komplexu především na základě zapojení zánětlivých
elementů. VEGF stále zůstává hlavním promoterem vaskulárního růstu, ovšem
postupným vyzráváním novotvořených cév jeho význam klesá. V tomto stádiu
startují další procesy, vaskulogeneze a fibrotizace, ve kterých se do vývoje CNV
zapojují další molekulární mechanismy, které postupně přebírají vedoucí úlohu na
úkor signální cesty VEGF.
MMP – molekuly matrixové metalloproteinázy degradují extracelulární matrix,
struktury Bruchovy membrány, a touto aktivitou vytvářejí prostor pro růst CNV.
Imunohistochemické studie potvrdily přítomnost MMP jak ve sklivci pacientů
s exsudativní VPMD, tak v chirurgicky extrahovaných CNV.

86,87

Další studie

prokázaly horší schopnost vytváření laserem indukovaných CNV u experimentálních
zvířat s genovým deficitem MMP. 88
Angiopoetin 1 a 2 – působí přes svůj receptor Tie-2 na strukturální změny cévní
stěny v procesu vaskulogeneze. Angiopoetin 1 má zásadní roli při strukturální
stabilizaci cévní stěny. Angiopoetin 2 působí ve spolupráci s VEGF při remodelaci
cévních struktur. 89,90
TGF - beta – je růstový faktor, jehož produkce začíná v aktivním stádiu a pokračuje
ve stádiu involučním. TGF-beta indukuje fibrotickou přestavbu CNV, která
14

v involučním

stádiu

vede

k fibrotické

remodelaci

celého

choroidálního

neovaskulárního komplexu do podoby neaktivní jizvy. 91
PDGF-B – růstový faktor, jehož vlivem dochází k růstu pericytů cévních stěn.
Význam PDGF-B roste v pozdějších fázích vývoje CNV, kdy dochází k vyzrávání
cév CNV. PDGF-B je v současnosti považován za hlavní vhodnou molekulu pro
cílenou biologickou léčbu jako adjutant s anti-VEGF preparáty. Zvířecí modely
potvrzují vyšší účinnost společné blokace VEGF a PDGF-B ve srovnání se samotnou
blokací VEGF. 92
Komplementový systém – nedávné studie prokázaly význam komplementového
systému, zvláště MAC při vývoji CNV. MAC je svou schopností penetrace
buněčných stěn důležitý při uvolňování růstových faktorů. Vzhledem k rychlosti a
relativně velkému objemu uvolněných růstových faktorů je komplement významným
regulátorem mikroprostředí CNV vhodného pro růst.93 Tyto poznatky podtrhují
význam imunitního systému v patogenezi VPMD.

Involuční stadium
Involuční stádium vývoje CNV je charakterizováno utlumením angiogenní a
proteolytické aktivity. V tomto stádiu dochází k úplnému utlumení produkce VEGF
na podkladě obnovení normoxie. Vedoucí úlohu přebírá molekula TGF-beta, která je
hlavním promotérem fibrotizace.80 Přesné molekulární mechanismy tohoto stádia
ovšem stále zůstávají neodhaleny.
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Současná léčba CNV
Možnosti terapie CNV procházejí v poslední době v souvislosti s rozvojem poznatků
molekulární biologie CNV dynamickým vývojem. Zavedení biologické léčby
kompletně změnilo léčebné postupy. V současnosti je anti-VEGF terapie metodou
volby u převážné většiny CNV různé etiologie. Ačkoliv ostatní metody ztratily svůj
nedávný význam, bylo by dle mého názoru chybou jejich význam zatracovat.
Vzhledem ke komplexnosti a složitosti patofyziologie CNV, samotná anti-VEGF
terapie nemůže (a naše zkušenosti to potvrzují) být metodou definitivního vyřešení
problému CNV. Přes výrazný posun k podstatě onemocnění stále zůstává anti-VEGF
terapie léčbou symptomatickou, která má z podstaty věci své limity. Výzkum
v oblasti optimalizace léčebných schémat zůstává důležitý vzhledem k významné
ekonomické náročnosti biologické léčby.

Anti-VEGF terapie
Specifická blokace angiogenních faktorů byla v terapeutické souvislosti poprvé
zmíněna již v roce 1971. 94 Praktického klinického využití tato myšlenka dosáhla až
na počátku 21. století s rozvojem poznatků molekulární biologie a genetiky.
Vzhledem ke klíčovému postavení VEGF v patogenezi CNV (viz kapitola:
Choroideální neovaskularizace) byla molekula VEGF brzy identifikována jako
vhodný kandidát cílené biologické léčby. Cílená anti-VEGF terapie ovlivňuje nejen
růst patologické cévní tkáně, ale také permeabilitu novotvořených cév, čímž redukuje
edém neuroepitelu, který u pacientů významně přispívá ke zhoršené zrakové ostrosti.
V současnosti jsou k dispozici tři anti-VEGF preparáty – pegaptamib sodný
(Macugen), ranibizumab (Lucentis) a bevacizumab (Avastin). Použití preparátu
Avastinu v oční indikaci je široce rozšířeno i přes primární určení pro onkologickou
intravenózní léčbu. V roce 2011 byly publikovány výsledky velké studie CATT.100
Studie neprokázala žádný bezpečnostní rozdíl intravitreálního použití preparátu
Avastin v porovnání s Lucentisem. Tyto výsledky přinesly dlouho předpokládaný
důkaz o prakticky identické účinnosti obou preparátů.
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Ranibizumab (Lucentis)
Ranibizumab (Lucentis) je humanizovaný fragment monoklonální myší protilátky
(fragment je odvozen od bevacizumabu, který je celou protilátkou) a blokuje
všechny isoformy VEGF. Ranibizumab prošel mnoha klinickými studiemi, které
detailně popisují jeho klinickou účinnost a bezpečnostní profil. Lucentis je schválen
k intravitreální aplikaci v indikaci exsudativní VPMD americkým Úřadem pro léčiva
a potraviny (FDA) od roku 2006. Pilotní studie ANCHOR a MARINA 96,97 prokázaly
účinnost preparátu při pravidelném měsíčním podání u klasické CNV. Primárním
cílem obou studií bylo zjistit počet pacientů, kteří ztratí méně než 3 řádky na ETDRS
optotypu po roce léčby.
Studie MARINA porovnávala účinnost 0,5 mg nebo 0,3 mg intravitreálně podaného
preparátu Lucentis proti injekci placeba u minimálně klasické či okultní CNV.
Základním vstupním kritériem byla centrální zraková ostrost 6/60 a lepší na ETDRS
optotypu. Méně než 3 řádky na ETDRS optotypu ztratilo 94,5 % pacientů ve skupině
s 0,3 mg Lucentisu, 94,6 % pacientů ve skupině s 0,5 mg Lucentisu naproti 62,2 %
pacientů léčených placebem. Průměrný výsledek ve skupině 0,5 mg byl zisk 7,2
písmene na ETDRS . Ve skupině 0,3 mg se průměrně pacienti zlepšili o 6,4 písmena,
zatímco v placebové skupině došlo ke zhoršení o 10,4 písmene ETDRS.
Studie ANCHOR byla téměř identickou studií se stejnými vstupními kriterii stran
nejlépe korigované zrakové ostrosti. Porovnávala 0,3 mg a 0,5 mg intravitreálně
podaného preparátu Lucentis proti PDT u pacientů s převážně klasickou CNV. V této
studii došlo ke ztrátě méně než 3 řádků na ETDRS optotypu u 94,3 % pacientů
léčených 0,3 mg Lucentisu, 96,4 % pacientů léčených 0,5 mg Lucentisu. Ve skupině
s PDT bylo obdobného parametru dosaženo u 64,3 % pacientů. Průměrný výsledek
ve skupině 0,5 mg Lucentisu byl zisk 11,5 písmene na ETDRS, ve skupině léčených
0,3 mg Lucentisu se průměrně pacienti zlepšili o 8,5 písmene ETDRS. Skupina
pacientů léčených PDT skončila s výsledkem 9,5 písmene ETDRS.
Obě studie potvrdily dobrý bezpečnostní profil intravitreálního podání preparátu
Lucentis. V průběhu obou studií bylo zaznamenáno pouze minimální množství
očních i systémových komplikací léčby.
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Pegaptanib sodný (Macugen)
Pegaptanib sodný (Macugen) je anti-VEGF aptamer, RNA oligonukleotid, blokující
pouze VEGF isoformu 165, která byla identifikována jako nejdůležitější při růstu
patologické CNV.
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Macugen se stal prvním anti-VEGF preparátem, který dostal

schválení FDA pro intravitreální léčbu CNV na podkladě VPMD. Základní
terapeutický efekt byl popsán ve studii VISON. 98
Studie VISION porovnávala efekt tří různých dávek pegaptanibu 0,3 mg, 1,0 mg,
3,0 mg s placebem při ročním sledování. Interval intravitreálních injekcí pegaptanibu
je 6 týdnů vzhledem k mírně rozdílné farmakokinetice v porovnání s ranibizumabem
a bevacizumabem. Důležitým rozdílem oproti studiím s preparátem Lucentis bylo
vstupní kritérium stran nejlépe korigované zrakové ostrosti, která byl ve studii
VISION 3/60 a lepší při vyšetření na ETDRS optotypu. Dále je potřeba zdůraznit, že
ve studii VISION nebyl vstupně rozlišen typ CNV. Po ročním sledování ztratilo
méně než 3 řádky ETDRS optotypu 70 % pacientů ve skupině léčené 0,3 mg
preparátu Macugen v porovnání s 55 % pacientů v placebo skupině. Nebyl
zaznamenán žádný rozdíl v závislosti na dávce podaného Macugenu, proto byla
nejnižší dávka 0,3 mg určena jako nejvhodnější. Průměrná ztráta vidění po ročním
sledování byla 6 písmen ETDRS ve skupině s 0,3 mg preparátu Macugen a v placebo
skupině 15 písmen ETDRS. Studie prokázala efekt při zpomalení přirozeného
průběhu exsudativní VPMD. Ačkoliv studie VISION měla výrazně benevolentnější
vstupní kritéria v porovnání s ostatními studiemi, jeví se pegaptanib sodný jako méně
účinný. Zůstává otevřenou otázkou, zda jeho místo nezůstane v indikacích, které
svou podstatou potřebují méně agresivní antiangiogenní účinek, jako například
ablace pigmentového listu sítnice, spolehlivá data ovšem doposud chybí.

Bevacizumab (Avastin)
Bevacizumab (Avastin) je monoklonální protilátka, která blokuje všechny isoformy
VEGF (fragment protilátky s vazebným místem je ranibizumab). Preparát Avastin
byl v roce 2004 schválen pro intravenózní léčbu metastatického kolorektálního
karcinomu. Intravitreální aplikaci bevacizumabu v léčbě CNV na podkladě VPMD
poprvé popsal Avery a kal.
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v roce 2006. Vzhledem k ceně preparátu Avastin se

použití v této indikaci rozšířilo v celém světě i přes absenci prospektivní
18

multicentrické studie. V květnu roku 2011 se situace v tomto smyslu změnila
s publikací studie CATT.
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Studie byla na rozdíl od většiny ostatních financována

nikoliv z prostředků farmaceutického průmyslu, ale Amerického národního
zdravotního úřadu. Cílem studie bylo přímé srovnání účinnosti preparátu Lucentis a
Avastin v léčbě CNV na podkladě exsudativní VPMD po roce léčby. Zařazeni byli
pacienti s nejlépe korigovanou zrakovou ostrostí 20/320 a lepší, na podkladě všech
podtypů CNV bez předchozí terapie. Porovnáváno bylo podávání obou preparátů
v měsíčním intervalu a podávání podle potřeby, celkem tedy 4 skupiny pacientů.
Primárním cílem bylo zjištění průměrné změny nejlépe korigované zrakové ostrosti
po 1 roce léčby. Pacienti léčení 1,25 mg Avastinu s měsíčním podáním získali
v průměru 8 písmen ETDRS v porovnání se ziskem 8,5 písmena u pacientů léčených
0,5 mg měsíčně podaného preparátu Lucentis. Obdobně ve větvi porovnávající léčbu
podle potřeby bylo dosaženo zisku 5,9 písmene ETDRS ve skupině s Avastinem
proti průměrnému zisku 6,8 písmene ETDRS ve skupině s Lucentisem. Studie
neprokázala žádný statisticky signifikantní

rozdíl účinnosti obou preparátů a

zároveň stejný bezpečnostní profil.
Přestože studie CATT přinesla dlouho očekávaný silný důkaz o efektivitě a
bezpečnosti preparátu Avastin při intravitreálním podání, zůstává (a zřejmě zůstane)
jeho použití i nadále v režimu „off-label“.

Fotodynamické terapie
Fotodynamické terapie s verteporfinem (Visudine) se po svém zavedení stala široce
používanou

metodou

v

léčbě

pacientů

se

subfoveolární

choroideální

neovaskularizací na podkladě věkem podmíněné makulární degenerace. V našem
písemnictví se o použití PDT v léčbě VPMD poprvé zmiňuje Souček a kol..
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Při

PDT dochází k selektivnímu zničení cév CNV pomocí fototrombózy. Tento proces je
spuštěn fotoaktivací intravenózně podané látky Verteporfin, která následně
produkuje volné kyslíkové radikály a jiné oxidační metabolity. Fotoaktivaci zajišťuje
netermální diodový laser o vlnové délce 689 nm. Uvolnění volných kyslíkových
radikálů a oxidačních metabolitů vede ke zničení přilehlých endotelových buněk.
Zničení endotelových buněk následně vede k trombóze a uzavření lumina cévy.
Nedávný vývoj na poli anti-angiogenní terapie namířené proti vaskulárnímu
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endotelovému faktoru vedl ke změně léčebného schématu. Vzhledem k nižší
účinnosti v léčbě CNV na podkladě VPMD se PDT stala důležitou součástí
kombinovaných léčebných postupů. (viz.kapitola kombinovaná terapie) Klinický
efekt PDT při VPMD byl popsán ve studii TAP. 57
Studie TAP porovnávala efekt PDT s Verteporfinem proti PDT s placebem (dextrosa)
u pacientů se subfoveolární CNV na podkladě VPMD. Hlavními vstupními kritérii
byla plošná velikost léze do 5400 µm a nejlépe korigovaná zraková ostrost 6/60 a
lepší. Po ročním sledování došlo ke ztrátě méně než tří řádků na ETDRS u 61 %
pacientů s Verteporfinem v porovnání s 46 % pacientů s placebem. Rozdíl byl ještě
výraznější při analýze podskupiny s klasickou či převážně klasickou CNV (67 %
proti 39 %). Po roce léčby byla v průměru potřeba 3,5 opakování PDT. 57

Efekt PDT na změny mikroprostředí CNV
Ačkoliv se v době zavedení PDT do klinické praxe předpokládalo, že PDT má
selektivní efekt pouze na patologické novotvořené cévy, následné studie ukázaly, že
PDT

ovlivňuje

expresi

angiogenních

a

zánětlivých

faktorů.

102,103,104

Histopatologické studie prokázaly, že k uzavření lumina cévní složky CNV dochází
již 3. den po provedené PDT.
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V nadcházejícím časovém období do 1 měsíce po

PDT byla histopatologicky prokázána výrazná vasoproliferativní a zánětlivá buněčná
aktivita v místě původní CNV, která odpovídá klinickému pozorování reaktivace
CNV u přibližně 50 % pacientů.
Provedením PDT se zvýší exprese základního angiogenního faktoru VEGF na
podkladě následné hypoxie po PDT. Byla prokázána zvýšená exprese MMP-2 a
MMP-9 zapojených do růstové fáze CNV. Dále dochází k snížení exprese
přirozených antiangiogenních faktorů PEDF a endostatinu. K významným změnám
dochází v oblasti buněčné infiltrace a signalizace v rámci zánětlivé reakce po
provedení PDT. Histopatologické práce prokázaly bezprostřední snížení počtu
makrofágů a leukocytů přítomných v místě CNV po PDT. V korelaci s počtem
infiltrovaných buněk je prokázána nižší exprimace adhezivní molekuly Thy-1 na
povrchu endotelových buněk. Exprese molekuly Thy-1 je markerem aktivity TNFalfa a IL-1, protože jeho exprese je pod jejich přímým autokrinním vlivem. Ve
druhém týdnu po provedené PDT dochází k výrazné infiltraci postiženého místa a
zároveň zvýšení aktivity zánětlivých faktorů.
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(dynamika exprese jednotlivých
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faktorů viz: kapitola přílohy obr.1)
Provedení PDT vede pravděpodobně k převodu CNV komplexu do “hypotetického
času 0” a výše zmíněné molekulární procesy jsou obrazem přirozeného průběhu
rozvoje CNV. Jde jen o hypotézu, v současnosti nelze jednoznačně vyloučit možné
modifikace v porovnání s počátečním stavem přirozeného průběhu vývoje CNV.
Zmíněné procesy jsou předpokladem použití antiangiogenní a protizánětlivé terapie
po provedené PDT v léčbě CNV.

Kombinované terapeutické přístupy
Kombinované přístupy k terapii CNV předpokládají potenciaci pozitivních účinků
různých terapeutických modalit. Kombinovaná terapie je známa z mnoha jiných
medicínských oblastí, jako antihypertenzní terapie a onkologická léčba.
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Z oftalmologie známe podobnou strategii například při terapii glaukomu. Praktické
použití kombinované terapie v léčbě CNV přineslo zavedení PDT. V současnosti
nejčastěji termínem “kombinovaná terapie“ označujeme kombinaci PDT s následnou
intravitreální aplikací anti-VEGF preparátu či kortikoidu, případně obou současně.
V předchozím textu jsem popsal dynamické změny, ke kterým dochází po provedení
PDT v oblasti CNV. Cílem současného kombinovaného přístupu je eliminovat
negativní dopad těchto změn. Předpokládá se, že účinek intravitreálně podaných
léčiv je největší v počátku vývoje CNV. Jak již bylo několikrát zdůrazněno, dle
současných poznatků dojde provedením PDT k arteficielnímu navození počátečního
stádia CNV. Klinické studie zkoumající kombinace PDT s aplikací kortikoidu či PDT
však ukazují přibližně stejný účinek v porovnání s monoterapií. Budoucnost
kombinované terapie je ovšem dle mého názoru ve vytvoření léčebných schémat,
která budou reflektovat patofyziologické změny v průběhu “vyzrávání CNV” a tím
optimalizovat účinek a spotřebu biologických preparátů. V ještě vzdálenější
budoucnosti předpokládám navíc ještě individualizaci terapie s ohledem na
genetickou výbavu individuálního pacienta. K tomuto optimálnímu cíli ovšem vede
ještě dlouhá cesta, při které musíme objasnit mnohé doposud neznámé
patofyziologické a genové mechanismy CNV.
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PDT + intravitreální kortikoid
Nejčastěji intravitreálně aplikovaným kortikoidem je v současnosti triamcinolon
acetazolamid. Jde o krystalický kortikoid se střední dobou účinku, který vykazuje
antiangiogenní aktivitu. Triamcinolon acetazolamid nespecificky potlačuje produkci
růstových faktorů a cytokinů zapojených do procesu vývoje CNV. Detaily všech
molekulárních pochodů nejsou doposud objasněny, ale pilotní studie kombinace PDT
s triamcinolonem ukázaly slibné výsledky v redukci počtu potřebných opakování. 106
Výrazná nespecifičnost kortikoidů způsobuje poměrně výrazné vedlejší účinky, které
představují značnou překážku pro jejich masové rozšíření. Při intravitreálním podání
jde především o elevaci nitroočního tlaku a kataraktogenní účinek. Přesná data
o klinických účincích kombinace PDT s triamcinolonem nejsou vzhledem k absenci
velké prospektivní studie k dispozici. Zkušenosti se opírají o data získaná z většího
počtu menších studií.

107

Chan a kal.

108

prezentoval prospektivní studii srovnávající

účinek PDT v kombinaci s IVTA proti monoterapii PDT. Ve studii byli zařazeni
pacienti se všemi typy CNV. Po roce léčby došlo ve skupině s kombinací PDT +
IVTA ke zhoršení nejlépe korigované zrakové ostrosti v průměru z 0,88 log MAR
(41 písmen ETDRS) na 0,95 log MAR (38 písmen ETDRS). Ve skupině
s monoterapií byl pokles výraznější z průměrných 0,79 log MAR (45 písmen
ETDRS) na 1,09 log MAR (31 písmen ETDRS). Studie neprokázala statisticky
signifikantní rozdíl v počtu potřebných opakování PDT, i když ve skupině
s kombinovanou terapií byla průměrná potřeba nižší (1,5 opakování proti 1,96
opakování). Autoři uvádí elevaci nitroočního tlaku s nutností antiglaukomatozní
terapie u 33,3 % pacientů v kombinované skupině. K progresi katarakty došlo u
26,3 % faktických pacientů a u 15,8 % pacientů byla v roční sledovací době potřeba
chirurgická terapie katarakty.

PDT + intravitreální anti-VEGF
Nástup anti-VEGF terapie znamenal otevření možnosti kombinace PDT s cílenou
biologickou léčbou. Primární motivací použití této kombinace byla potřeba
zefektivnění léčby, která v monoterapii dosahuje vysokých nákladů. (viz. kapitola:
Ekonomické aspekty terapie VPMD). Klinické vlastnosti kombinace PDT
s preparátem Lucentis (ranibizumab) byly hodnoceny ve velkých klinických
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studiích. První byla studie FOCUS, která porovnávala účinnost kombinace PDT
s lucentisem proti monoterapii u pacientů s převážně klasickou CNV. PDT bylo
provedeno na počátku studie 7 dní před zahájením měsíčního intravitreálního
podávání preparátu Lucentis. PDT bylo v dalším průběhu prováděno v tříměsíčním
intervalu, pokud byla přítomna aktivita CNV při vyšetření fluorescenční angiografií..
Po ročním sledování dosáhli pacienti zařazení do větve s kombinovanou terapií
v průměru zisku 4,9 písmena ETDRS. Pacienti léčení monoterapií PDT se po ročním
sledování v průměru zhoršili o 8,2 písmene ETDRS. Ztráty méně než 15 písmen
ETDRS dosáhlo v kombinované skupině 90,5 % pacientů a 67,9 % pacientů
léčených PDT monoterapií. 109
Další studie porovnávaly účinnost kombinace proti monoterapii anti-VEGF.
SUMMIT byla studie, která měla 3 části - evropskou část MONT BLANC,
americkou část DENALI a asijskou část EVEREST. Do studie byli zařazeni pacienti
se všemi typy CNV na podkladě VPMD. V evropské větvi (MONT BLANC) dosáhli
pacienti zlepšení v průměru o 2,5 písmene ETDRS, pokud byli léčeni kombinací, a
průměrně 4,4 písmene, pokud byli léčeni monoterapií anti-VEGF. Po roce studie
nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v počtu potřebných dávek anti-VEGF
preparátu v obou skupinách. 110

Triple terapie (PDT +anti-VEGF + kortikoid)
V roce 2007 zavedl Augustin a kol. kombinaci PDT s následnou intravitreální
aplikací preparátu Lucentis a Dexametason.111 Pilotní nekomparitivní studie 104
pacientů se všemi typy CNV léčených touto širokou kombinací, která působí třemi
různými mechanismy, prokázala efekt trojkombinace. Po čtyřicetitýdenním sledování
došlo ke zlepšení centrální zrakové ostrosti o 8,9 písmene ETDRS. Pro preciznější
popis klinického efektu je nutné provést další studie s delší sledovací dobou, které
potvrdí slibné prvotní výsledky.
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Ostatní možnosti léčby CNV
Následující přehled ukazuje dnes již víceméně historické metody, jejichž vliv byl
zkoumán před érou anti-VEGF. Vzhledem k malému efektu v porovnání s antiVEGF terapií jde o okrajové metody, ale v budoucnu nelze vyloučit určitou
renesanci některých postupů u pacientů s nízkou odpovědí na anti-VEGF terapii. 112
Laserová fotokoagulace – studie MPS prokázala efekt laserové fotokoagulace
v léčbě extrafoveolárních CNV. Po 5letém sledování mělo ztrátu 6 a více řádků
ETDRS 48 % pacientů ve srovnání s 62 % u neléčených očí. 113
TTT – transpupilární termoterapie, metoda, do které byly po jejím nástupu vkládány
naděje, se dnes necelých 10 let po zavedení ocitá v propadlišti dějin. Transpupilární
termoterapie je léčebná metoda využívající k uzávěru subretinální neovaskulární
membrány diodový laser, který je zdrojem světla o vlnové délce 810 nm. Předností
světla této vlnové délky je, že se jen v malé míře absorbuje v xantofylu makuly,
hemoglobinu a pigmentovém epitelu, dále šetří transparentní struktury oka i sítnici.
Energie světla této vlnové délky je maximálně absorbována v cévnatce, čímž je
umožněna léčba z choroidei vyrůstajících subretinálních neovaskulárních membrán.
Studie TTT4CNV neprokázala signifikantní přínos v léčbě okultní a minimálně
klasické CNV. Po roce sledování byla ztráta více než 3 řádků ETDRS prokázána
u 56,8 % pacientů léčených TTT a u 57,9 % neléčených pacientů. 114
Radioterapie – radioterapie externím zdrojem záření neprokázala ve studii Radiation
therapy for age related macular degeneration statisticky významný efekt. 115
Steroidní terapie – kortikoidy mají kromě antiedematozního efektu také
antiangiogenní efekt. V současnosti je jejich použití v léčbě CNV omezeno téměř
výhradně na použití v kombinaci s jinými preparáty a metodami (viz. kapitola:
Kombinovaná terapie CNV). Ve fázi klinického testování jsou další steroidy,
u kterých je zvýrazněna anti-angiogenní aktivita a potlačeny nežádoucí efekty.
Chirurgická léčba CNV – patří mezi experimentální léčebná schémata a vzhledem
k technickým komplikacím a vysokým nárokům na erudici personálu nepatří
k rutinním postupům. Dle některých autorů však stále mají své místo v léčbě CNV
zvláště u pacientů, kteří nereagují na biologickou terapii. 112
Chirurgická extrakce subfoveolárních membrán byla popsána deChuanem a
Machemerem. Jejich technika velké retinotomie byla později zdokonalena Tomasem,
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který původní techniku modifikoval. V roce 1991 použil extrakci CNV při POHS
s použitím malé sklerotomie. Tato technika se používá dodnes, ačkoliv dnes je její
použití spíše raritní. Problémem chirurgické extrakce CNV jsou četné pooperační
komplikace, k nejvýznamnějším patří subretinální krvácení, recidiva CNV a
progrese retinální atrofie RPE a choroidei.
výsledky

submakulární

chirurgické

56

Studie SST navíc nepotvrdila lepší

extrakce

proti

neinvazivní

laserové

fotokoagulaci. 117
Technika makulární translokace spočívá v posunu neurosenzorické sítnice fovey do
nové lokalizace se zdravým retinálním pigmentovým epitelem, Bruchovou
membránou a choriokapilaris. Vlastní technika operace spočívá v provedení pars
plana vitrektomie a následném posunu makuly po 360 stupňové retinotomii
v periferii sítnice, nebo jako limitovaná makulární translokace bez retinotomie, ale
s resekcí skléry. Po sutuře vzniklého okénka se makula posune do místa s ještě
zdravým pigmentovým epitelem sítnice. 117,118,119,120,121

Budoucnost léčby CNV
S rozvojem poznání molekulárních mechanismů CNV dochází k odkrývání cílů
možných terapeutických zásahů. Je třeba si uvědomit, že molekula VEGF
představuje pouze jednu z mnoha molekul zapojených do procesu rozvoje a růstu
CNV. Jak již bylo popsáno, dnes víme, že klíčovou roli hraje pouze v první a možná
v druhé fázi vývoje CNV. Samotná blokace buněčného signálu je v současnosti
možná na čtyřech základních úrovních. Zaprvé blokací transkripce v buněčném jádře
– dnes pomocí small interfering RNA (siRNA). Druhou úroveň představuje dnes
široce

používaná

extracelulární

blokace

vlastního

proteinu

(ranibizumab,

bevacizumab, pegaptanib sodný). Dále je možná blokace receptoru na cílové buňce
(VEGF-trap terapie) a poslední postreceptorová blokace tyrosinkinázy vlastního
receptoru (např. PTK 787).

114

Z výše uvedených fakt vyplývá, že naše současná

biologická léčba představuje pouze špičku ledovce a pravděpodobně v budoucnosti
dojde k individualizaci léčebných schémat nejen podle typu CNV, ale i genetické
predispozice pacienta. 122
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Ekonomické aspekty léčby VPMD
Moderní biologická a fotodynamická terapie přináší ekonomické limity do léčby
VPMD.
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Základní registrační studie s preparátem Lucentis zavedly měsíční

intervaly v dávkování. Vzhledem k ceně intravitreální dávky preparátu Lucentis
léčba představuje výrazný ekonomický problém pro všechny země světa včetně těch
nejvyspělejších. Cena zachování řádku nejlépe korigované zrakové ostrosti
u pacienta s diagnózou VPMD je v současnosti přibližně 12násobkem ceny
zachování řádku u pacienta s odchlípením sítnice.
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Cena anti-VEGF terapie je

významným motivem klinického výzkumu při optimalizaci postupů a zvyšování
efektivnosti léčby. Produktem této strategie jsou studie PrONTO

124

a PIER

125

a dá

se říci, že i celá koncepce kombinované terapie má částečně ekonomické kořeny.
Celá situace je navíc komplikována širokou oblibou používání preparátu Avastin,
který se používá v režimu “off-label“. Cena preparátu je přibližně desetinová při
obdobné účinnosti (viz studie CATT kapitola 1.3.1.3 Bevacizumab – Avastin). Další
teoretické a klinické studie v této oblasti jsou nutné ke zvýšení efektivity terapie a
jejímu zlevnění. Klinický výzkum je ovšem v současnosti v drtivé většině financován
ze zdrojů farmaceutického průmyslu.
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Cyklooxygenása-2
Cyclooxygenáza je membránový enzym zapojený do metabolické přeměny kyseliny
arachidonové na prostaglandiny a tromboxany. COX má v této metabolické cestě
klíčový význam, protože katalyzuje první dva kroky v následném metabolickém
řetězci. V prvním kroku řetězce dochází vlivem enzymu COX k cyklizaci a oxidaci
arachidonové kyseliny na cyklický hydroxyperoxid PGH2. PGH2 je v dalším kroku
redukován COX na PGG2.

126,127

Tento vysoce nestabilní endoperoxid představuje

substrát pro biosyntézu konečných produktů vlivem specifických TX- či PGsyntetáz. COX má tedy dvojí funkci, cyklooxygenaci a peroxidaci. Vlastní enzym
COX má i dvě aktivní místa. Vzhledem k dvojí funkci enzymu je možné se
v literatuře

setkat

kromě

označení

cyklooxygenáza

výjimečně

s homonymnímy názvy PG-endoperoxid syntetáza, PG G/H-syntezáza nebo PGHsyntetáza.
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V mém dalším textu však vždy budu užívat nejvíce rozšířené označení

cykloxygenáza.
Dosud byly popsány dvě hlavní isoformy cyclooxygenázy: COX-1 a COX-2. Jde
o produkty dvou různých genů. Gen COX-1 je lokalizován na chromozomu 9 a má
délku 22 kb s 11 exony. Gen COX-2 se nalézá na chromozomu 1 s přibližnou délkou
8 kb a 10 exony. Transkripce je spouštěna pomocí transkripčního faktoru NF-κB. 129
COX-1 je glykoprotein s molekulovou hmotností 70kDa a obsahuje 576
aminokyselin. COX-2 je polypeptid se stejnou molekulovou hmotností 70kDa, který
obsahuje 604 aminokyseliny. Proteinová sekvence aminokyselin obou isoforem
odpovídá u jednoho druhu přibližně v 60 %.
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V roce 2002 byla objevena nová

izoforma COX–3. Předpoklad existence třetí isoformy byl formulován během
devadesátých let 20. století vzhledem k určitým vlastnostem COX, které nebyly
vysvětlitelné funkcí COX-1 ani COX-2. Doposud se ví jen velmi málo o funkci
COX-3 a pokračuje debata, zda jde o skutečnou izoformu nebo pouze o sestřihovou
variantu genu COX-1.
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Do budoucna tedy nelze vyloučit existenci dalších

isoforem. Je potřeba zdůraznit, že funkce všech isoforem je stejná a katalyzuje výše
popsaný děj.
Hlavní rozdíl mezi oběma isoformami představuje rozdílné místo exprimace. COX-1
je konstantě exprimována v gastrointestinálním traktu, ledvinách, hladkých svalech
cév a krevních destičkách. COX-1 hraje, přes produkci specifických PGs, roli
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v udržení normální homeostázy orgánových systémů. COX-2 je naproti tomu
exprimována nekonstantně v místech zánětlivé reakce.
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Exprese COX -2 je rychle

spouštěna mnoha různými stimuly, jako jsou růstové faktory a cytokiny zapojené
v procesu zánětu. 133 Tento základní funkční rozdíl ovšem neplatí absolutně a COX-2
má v současnosti prokázané určité homeostatické funkce v ledvinách a nervové
tkáni. 128

Inhibitory COX
Inhibice aktivity enzymu COX je základním mechanismem funkce léků skupiny
NSAID. V současnosti NSAID představují jednu z nejčastěji předepisovaných
lékových skupin. Nejznámějším lékem této skupiny je kyselina acetylsalicylová
(Aspirin), která byla patentována pro klinické použití již v roce 1900. Zajímavostí je,
že použití odvaru z listů vrby k léčbě bolestí hlavy a horečky popisuje ve svých
lékařských spisech již Hippokrates ve 4. století před našim letopočtem. Teprve v roce
1971 popsali současně Vane, Ferreira a Smith134,135,136 mechanismus působení
NSAID ovlivněním produkce PG přes inhibici aktivity COX. Vzhledem k širokému
působení inhibitorů COX na obě formy mají neselektivní blokátory mnoho
vedlejších účinků, jak vyplývá z fyziologické funkce COX-1. Nejproblematičtější a
nejrozšířenější je negativní efekt na žaludeční sliznici se zvýšením rizika vzniku
gastroduodenálního vředu. Objevení isoformy COX-2 a odkrytí rozdílů v biologii
obou isoforem odstartovalo vývoj specifických inhibitorů COX-2.
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Výsledkem

jsou preparáty nazývané koxiby. Koxiby plně splnily očekávání stran své účinnosti a
zároveň i očekávání v oblasti gastroduodenální bezpečnosti.

137

Po uvedení na trh

bylo ovšem identifikováno až 5x vyšší riziko nefatálního infarktu myokardu. 138 Tyto
výsledky, ačkoliv jsou stále předmětem odborné diskuze, zda jde skutečně o “classefekt“ koxibů, vedly ke stažení rofekoxibu (Vigoxx) z trhu a všeobecný ústup od
zavádění koxibů do klinické praxe. V současnosti je v ČR registrován pouze
celokoxib k léčbě RA a osteoartrosy. NSAID se dle afinitního poměru inhibice COX1 a COX-2 dělí na neselektivní, preferenční a selektivní. Selektivita se vyjadřuje
inhibičním poměrem COX-2/COX-1. U neselektivních inhibitorů je tento poměr
přibližně 1 u preferenčních kolem 10 a koxiby mohou dosahovat hodnot až kolem
100. 139,140 (Přehled součastných inhibitorů COX viz. kapitola: Přílohy - Tabulka 3.)
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Pro naši studii jsem vybral nabumeton, lék zařazený mezi preferenčí inhibitory
COX-2. Nabumeton je nesteroidní protizánětlivý lék, který působí cestou svého
aktivního metabolitu kyseliny 6-metoxy-2-naftylacetilové. Nabumeton sám není
kyselý a po absorbci je metabolizován v játrech. V průběhu prvního průchodu se
přemění na aktivní metabolit 6-MNA, který představuje vlastní účinnou látku
inhibující COX-2. Nabumeton se v klinické praxi používá hlavně k redukci bolesti a
zánětu u pacientů s artrosou a revmatoidní artritidou. V porovnání se selektivními
inhibitory COX-2 má nabumeton stejný protizánětlivý a analgetický efekt u pacientů
s revmatoidní artritidou a nebylo popsáno vyšší riziko gastrointestinálních
komplikací.
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Důvodem, proč jsem pro svou studii zvolil preferenční COX-2

inhibitor namísto selektivního, je nižší potenciální riziko kardiovaskulárních příhod.
Toto riziko se jeví ještě výraznější u pacientů ve věkové skupině nad 60 let. 137

Role COX – 2 v patogenezi CNV
COX-2 je v oku konstantně exprimována v buňkách RPE.

142

Fyziologická role

konstantní exprese COX-2 v sítnicových buňkách není doposud zcela objasněna.
Molekula COX-2 byla identifikována jako klíčový faktor zodpovědný za angiogenezi
pod vlivem zánětem indukovaných cytokinů.

143

Byla popsána patogenetická role

COX-2 v angiogenezi neovaskularizací u mnoha sítnicových chorob. 144,145 Dále bylo
publikováno mnoho prací zkoumajících anti-angiogenní efekt různých COX-2
inhibitorů na zvířecích modelech se slibnými výsledky.

145,146,147

Nedávno byla

publikována laboratorní práce potvrzující zvýšení exprese COX-2 v CNV na
podkladě VPMD u lidských pacientů.
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COX-2 má mnoho potenciálních rolí, které

může hrát v patogenezi CNV. V současnosti je osa COX-2 – PGs považována za
hlavní regulátor a amplifikátor exprese VEGF.
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(Schéma viz. kapitola Přílohy -

Obrazek 1.) Jednoznačný funkční vztah osy COX-2 – PGs – VEGF prokázal teprve
v roce 2011 Rezaei a kol..
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Exprese COX-2 snižuje transkripci endogeního anti-

angiogeního faktoru TSP-1 a jeho receptoru CD36, který negativně ovlivňuje
angiogenezi zvýšením aktivity enzymu p38 MAP kinázy.
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Dále je prokázáno, že

exprese COX-2 přímo či nepřímo ovlivňuje produkci mnoha růstových faktorů
(bFGF, HGF, EGF, TNF-β, IL-1, IL-6, PGs), které jsou prokazatelně zapojeny do
patogeneze CNV, ale jejich přesná funkce je stále více či méně nejasná.
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(viz

kapitola: Choroideální neovaskularizace)
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Kombinace PDT a COX-2 inhibitoru
Použití inhibitoru COX-2 po PDT bylo poprvé popsáno Ferrairem et al. v roce 2002
k potenciaci anti-tumorozního efektu. 153 Výrazná transkripce a translace genu COX2 byla prokázána po PDT u různých tumorů.

153,154,155,156

U všech doposud

publikovaných prací bylo in vitro prokázáno, že transkripce genu COX-2 je
spouštěna přes aktivaci NF-κB. Zajímavé je, i když dnes prozatím bez klinického
dopadu, že aktivace transkripčního faktoru NF-κB je u různých tumorů rozdílná.

157

Časové hledisko zvýšení exprese COX -2 po PDT bylo popsáno v několika pracích a
ve všech je prokázána zvýšená exprese přetrvávající u různých buněčných linií po
dobu několika hodin maximálně do 7 dnů po provedení PDT. 153,157,158
Pro všechny výše zmíněné důvody jsem se rozhodl použít COX-2 jako potenciální
terapeutický cíl v léčebné kombinaci s PDT při léčbě CNV. Dávkovací schéma naší
studie, při kterém byl nabumeton podáván po dobu 10 dnů, vychází z výše
zmíněných teoretických prací.

153,157,158

Vzhledem k tomu, že mnou předkládaná

studie je pilotní a podobný design nebyl doposud publikován ani teoreticky ověřován
na zvířecím modelu, vycházíme pouze z dostupných prací z oblasti onkologie. Jsem
si vědom, že existují rozdíly v biologii CNV a tumorů, ale na druhou stranu mnohé
molekulární mechanismy jsou obecné. Jakkoliv jsem se snažil získat co možná
nejpřesnější informace o eventuelní dynamice exprese COX-2 po PDT, je design
limitován úrovní znalostí roku 2007, kdy jsem design připravoval. Na druhou stranu
jsem ale doposud nenarazil na práci, která by vedla k výrazným změnám v mém
pohledu na věc.
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Cíle práce
PRIMÁRNÍ


potvrdit rozdíl efektu perorálně podaného Relifexu (nabumeton) po PDT proti
perorálně podanému placebu po PDT na stabilizaci či zlepšení zrakových
funkcí



potvrdit rozdíl efektu perorálně podaného Relifexu (nabumeton) po PDT proti
perorálně podanému placebu po PDT na změnu centrální makulární tloušťky



zjistit rozdíl v počtu nutných opakování PDT u pacientů léčených Relifexem či
placebem
SEKUNDÁRNÍ



zjistit toleranci a bezpečnost terapie



zjistit rozdíl velikosti makulární atrofie po roční léčbě
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Metoda
Provedl jsem prospektivní, dvojitě zaslepenou, randomizovanou studii porovnávající
efekt kombinace PDT s nabumetonem (Relifex, Meda AB, Solna, Švédsko) nebo
placebem (glukóza). Do studie bylo zahrnuto 60 pacientů s klasickou či převážně
klasickou subfoveolární CNV (dle kritérií studie TAP)

57

na podkladě VPMD bez

předchozí léčby. Vstupní kritéria: 1) klasická či převážně klasická CNV na podkladě
VPMD potvrzená FAG vyšetřením s největším příčným rozměrem do 5400µm, 2)
nejlépe korigovaná zraková ostrost 6/60 a lepší, 3) věk nad 50 let, negativní
anamnéza užívání nesteroidní protizánětlivé léčby, 4) pacienti bez známé alergie na
fluorescein či nabumeton, 5) pacienti bez renální insuficience (definované jako GFR
menší než 90 ml/min/1.73m2), 6) pacienti bez známé hepatální insuficience
(definované jako elevace ALT nad 60U/L a zároveň AST nad 40U/L). V průběhu
studie mohli být pacienti převedeni na jinou léčebnou metodu a tím vyřazeni ze
sledování (prakticky jen anti-VEGF terapie), pokud u nich v průběhu studie došlo ke
zhoršení o více než 15 písmen ETDRS na podkladě přetrvávání aktivity CNV, a nebo
zvětšení léze nad 5400µm v největším příčném rozměru.
Pacienti byli nabíráni postupně v období únor 2008 až říjen 2009. Všichni pacienti
byli podrobně poučeni o průběhu studie a podepsali informovaný souhlas před
vstupem do studie. Studie byla schválena lokální etickou komisí a byla provedena
v souladu se Správnou klinickou praxí a Helsinskou deklarací. Hlavními
sledovanými parametry byla změna BCVA měřená v log MAR, CMT měřená na
OCT a počet potřebných opakování PDT během sledovacího období 12 měsíců.
Vedlejší sledovaný parametr byl počet nežádoucích příhod a SUSAR během
sledovaného období a porovnání rozdílu plochy atrofie RPE po 12 měsících
analyzované metodou popsanou Dewi a kol.

159

Výsledky Fag z dvanáctého měsíce

byly podrobeny analýze, při které byla manuálně ohraničena plocha neprosakující
hyperfluorescence. Ohraničení a výpočet plochy byl proveden pomocí programu
Image NET i-base verse 3.8.1 (Topcon, Tokio, Japan). (viz. kapitola přílohy:
Obrázek 5-7)
Sledovací doba studie byla 12 měsíců. V průběhu sledovacího období pacienti
podstoupili 5 vyšetření: při vstupu do studie, v měsíci 3,6,9 a výstupní kontrolu po
12 měsíčním sledování. Při každé návštěvě byla provedena následující vyšetření:
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nejlépe korigovaná zraková ostrost při standardních světelných podmínkách
s použitím ETDRS tabule, OCT (Stratus Carl Zeiss Meditec, Dubline, CA, USA),
Fag, standardní oftalmologické vyšetření na štěrbinové lampě včetně biomikroskopie
fundu, měření nitroočního tlaku Goldmanovým aplanačním tonometrem. PDT
s verteporfinem (Visudyne, Novartis, Basel Švýcarsko) byla provedena u všech
pacientů při vstupu do studie. PDT byla ve všech případech provedena standardními
parametry: 50mJ a trvání 83 sec., velikost stopy přesahující o 100µm největší příčný
průměr CNV. V průběhu následných kontrol byla PDT prováděna pouze tehdy,
pokud přetrvávalo prosakování při Fag vyšetření dle protokolu studie TAP.
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Po

každé provedené PDT užíval pacient 2x denně 500mg nabumetonu nebo placebo
(podle rozdělení do skupin) po dobu 10 dnů. Sledování pacientů v rámci studie
prováděli tři lékaři. V průběhu sledovací doby nedocházelo u pacienta k výměně
lékaře, který sledování zahájil. Tento lékař provedl veškeré diagnostické a
terapeutické procedury v průběhu studie.
Randomizace a maskování bylo provedeno na Ústavu farmakologie Lékařské fakulty
University Palackého. Na konci studie bylo provedeno odmaskování pacientů.
Výsledky byly statisticky zpracovány Ústavem lékařské biofyziky a biostatistiky
Lékařské fakulty University Palackého.

Statistická metoda
Shapiro-Wilkovy testy byly použity pro testování normálního rozložení dat. T-test
(jednoduchý nebo párový) byl použit,

pokud data byla normálně rozložena.

Normální rozložení nebylo prokázáno u měření centrální makulární tloušťky na
OCT. Hodnoty centrální makulární tloušťky proto byly analyzovány pomocí neparametrických testů: Wilcxon signed-rank test a Mann-Whitney U-test. Statistická
signifikance byla stanovena na hodnotu p < 0.05. Program SPSS verze 15. (SPSS
Inc. Chicago, USA) byl použit k analýze statistických dat.
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Výsledky
Ve skupině pacientů léčených nabumetonem studii dokončilo 27 pacientů (90 %),
3 pacienti studii ukončili předčasně v průběhu sledovacího období. Průměrný věk
v této skupině byl 75,7 (SD 7,58) let, z toho bylo 14 žen a 13 mužů (u pacientů, kteří
dokončili studii). Ve skupině s placebem studii dokončilo 28 z 30 pacientů (93 %).
Průměrný věk v placebo skupině byl 72,5 (SD 8,10). Poměr ženy/muži byl 16/12
mezi pacienty, kteří ukončili studii. Tabulka-1 (viz. kapitola: Přílohy) prezentuje
všechny demografické parametry v obou skupinách při vstupu do studie. Mezi
oběma skupinami nebyl zaznamenán statisticky signifikantní rozdíl.

V tabulce 2 (viz. kapitola: Přílohy) jsou prezentovány počty pacientů, kteří prodělali
1, 2, 3 a více opakování. Pro statistické hodnocení rozdílu byl použit Fisherův
exaktní test (p=0.033). Byla prokázána statisticky signifikantně nižší potřeba počtu
opakování PDT ve skupině pacientů léčených nabumetonem.
Pro hodnocení centrální tloušťky makuly byla provedena optická koherentní
tomografie (fast macular scan) u všech pacientů. Za referenční hodnotu byla
považována tloušťka centrálního 1mm pole. Průměrná hodnota (medián) CMT ve
skupině pacientů léčených nabumetonem při vstupu do studie byla 332µm (SD 68
µm) a klesla na hodnotu 220 (209) µm (SD 46 µm) po 12 měsíčním sledování. Ve
skupině s placebem průměrná hodnota CMT klesla z 331 (316) µm (SD 72 µm) na
254 (234) µm (SD 61 µm) během sledovaného období. Došlo ke statisticky
signifikantní redukci CMT v obou skupinách; skupina nabumeton p<0,0001, placebo
skupina p=0,0002 (Wilcoxon signed-rank test, 2-tailed). [viz. kapitola: Přílohy obr.3]
Průměrná hodnota BCVA ve skupině pacientů léčených nabumetonem byla při
vstupu do studie 0,68 log MAR (SD 0,22 log MAR) a vzrostla na hodnotu 0,86 log
MAR (SD 0,41 log MAR) při výstupu po 12 měsících. Tyto hodnoty představují
statisticky signifikantní zhoršení centrální zrakové ostrosti v této skupině; p=0.008
(párový t-test, dvouvýběrový). Průměrná hodnota BCVA ve skupině s placebem
byla při vstupu do studie 0,62 log MAR (SD 0,23 log MAR) a udržela se na hodnotě
0,66 log MAR (SD 0,33) při výstupu po 12měsíčním sledování. V této skupině
nedošlo ke statisticky signifikantní změně BCVA na konci sledovaného období;
p=0.43. (párový t-test, dvouvýběrový). [viz. kapitola: Přílohy obrázek 4]
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Na základě zhoršení BCVA po 12měsíčním sledování jsem provedl analýzu velikosti
atrofie RPE. Velikost window defektu v placebo skupině byla v průměru 3,63 mm2
(SD 1,42 mm2) po 12 měsíčním sledování. Ve skupině pacientů léčených
nabumetonem byla velikost atrofického window defektu 5,28 mm2 (SD 2,33 mm2).
Tento rozdíl byl statisticky signifikantní; p=0,003 (t-test for equality of means) [viz.
kapitola: Přílohy obr.5]
Pět pacientů nedokončilo celé studijní sledovací období. Tři z nich byli ve skupině
s nabumetonem a dva v placebo skupině. Pouze jeden pacient ukončil sledování
z důvodu SUSAR – byl to muž (76 let), který měl nauseu po podání preparátu
nabumeton. Pacient byl vyřazen 3 dny po randomizaci. Jeden pacient ze skupiny
léčené placebem ukončil studii po 6 měsících z osobních důvodů a 3 další (dva
z nabumetonové skupiny a jeden z placebo skupiny) byli převedeni na anti-VEGF
terapii na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře při splnění definovaných podmínek
zhoršení o více než 15 písmen ETDRS na podkladě přetrvávání aktivity CNV.
Data pacientů, kteří nedokončili studii, nebyla použita v konečném hodnocení.
Vzhledem k malému počtu a rozložení do obou skupin neovlivnily cíle studie. Ve
sledovaném období žádný pacient neprodělal oční operaci.
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Diskuze
Výsledky studie ukázaly potenciál kombinace COX-2 s nabumetonem pro redukci
počtu potřebných opakování PDT, ale zároveň došlo ke zhoršení centrální zrakové
ostrosti v porovnání s kombinací PDT a placeba. Ačkoliv součastné výsledky studií
porovnávající účinnost PDT a anti-VEGF preparátu ukazují na vyšší efekt anti–
VEGF terapie

95

VEGF terapii.
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, stále je zde velká skupina pacientů, kteří neodpovídají na antiDle mého názoru tito pacienti mohou mít prospěch z kombinace

PDT s jinou léčebnou metodou, než je anti-VEGF terapie.
Podle mých znalostí je toto první studie hodnotící klinický potenciál kombinace PDT
s perorálně podaným preferenčním inhibitorem nabumeton v léčbě vlhké formy
VPMD. Krátkodobé výsledky adjuvantní topické terapie diklofenakem byly
prezentovány ve studii ADD-V. V této studii bylo zahrnuto 61 pacientů v podobném
designu, jako má mnou prezentovaná studie. Výsledky byly publikovány v roce 2007
161

a neukázaly statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinou pacientů léčených

placebem nebo diklofenakem. Největší slabinou ADD-V studie je pouze krátká
sledovací doba 3 měsíců. Dále zůstává, dle mého názoru, otázkou schopnost
penetrace lokálně podávaného preparátu do makulární oblasti oka.
Efekt kyseliny acetylsalicylové (neselektivní COX inhibitor) se dle doposud
publikovaných výsledků jeví negativní. Ranchod a kol. analyzoval retrospektivně
244 očí pacientů užívajících Aspirin, kteří podstoupili léčbu PDT. Prokázal
statisticky signifikantní zhoršení centrální zrakové ostrosti a vyšší počet potřebných
opakování PDT u pacientů léčených Aspirinem.
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Negativní efekt léčby

neselektivními COX inhibitory se vysvětluje snížením funkce destiček závislém na
metabolismu COX-1.163 Rozdílné výsledky naší studie ve smyslu redukce počtu
potřebných opakování PDT korespondují se studiemi, které ukazují, že nabumeton
funkce destiček ovlivňuje jen minimálně. 164
Neočekávané zhoršení nejlépe korigované zrakové ostrosti ve skupině pacientů
léčených nabumetonem na konci sledovaného období může být vysvětleno
výraznější progresí atrofických změn v této skupině. Analýza potvrdila signifikantní
rozdíl ve velikosti atrofické plochy po 12měsíčním sledování. Dále mé výsledky
ukázaly mírně výraznější, ale statisticky nevýznamné ztenčení centrální makuly ve
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skupině léčených nabumetonem. (viz. kapitola: Přílohy obr. 3) Toto drobné ztenčení
může být opět výsledkem větší atrofie makulární oblasti. Dewi a kol.
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připisuje

makulární atrofii k přirozenému průběhu CNV. Limitem našich výsledků je bohužel
absence hodnocení plochy atrofie před léčbou. Tento parametr je ovšem nemožné
hodnotit vzhledem k přítomnosti edému a hemoragií v oblasti CNV. Nepřímo však
můžeme předpokládat, že vzhledem k stejným vstupním parametrům v obou
skupinách byla přibližně stejná i plocha atrofie při vstupu do studie. Naše klinické
výsledky podporují teoretickou hypotézu publikovanou Houssierem a kol.. 165 Autoři
prezentují vliv snížení exprese COX-2 přes receptor CD36 při progresi makulární
atrofie u hlodavců v hypoxických podmínkách. Jak víme z předchozích kapitol, je
výrazná hypoxie následkem provedení PDT.
Dalším výrazným mediátorem procesu atrofování makulární oblasti může být
molekula VEGF. V předchozích kapitolách jsem popsal těsný vztah COX-2 a VEGF.
Jak víme, suprese COX-2 vede ke snížení exprese VEGF. Je jednoznačně prokázáno,
že VEGF má neuroprotektivní efekt u retinálních buněk v ischemii
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a s tím

spojený efekt na centrální zrakové funkce korelující s poklesem hladiny VEGF.
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Tyto studie zdůrazňují zásadní roli VEGF při hypoxii nejen pro nastartování cévní
proliferace, ale zároveň pro přežití nervových buněk. PDT vede k náhle hypoxii a
změně v mikroprostředí makuly. (viz kapitola Změny mikroprostředí po PDT) Tyto
změny jsou důležité nejen pro zahájení růstu cév do hypoxické oblasti, která
následně vede k obnově normální hladiny kyslíku, ale zároveň pro ochranu extrémně
zranitelných nervových buněk. Tato hypotéza jde přímo proti filozofii nejrozšířenější
kombinované
publikovaných

terapie

PDT

výsledků

a

studií,

anti-VEGF.
které

Při pozorném studiu

porovnávají

anti-VEGF

doposud

monoterapii

s kombinovanou léčbou, je možno si všimnout mírně horších (avšak v drtivé většině
statisticky nesignifikantních) výsledků kombinované terapie v oblasti BCVA. (viz.
kapitola: Kombinovaná terapie) Dle mého názoru jde o klinický efekt této hypotézy,
ale pro definitivní potvrzení by byla vhodná metaanalýza doposud publikovaných
výsledků.
Další potenciální molekula ovlivňující úroveň odumírání nervových buněk je TSP–1.
V předchozím textu jsem se zmiňoval o jeho efektu na receptor CD36 s pozitivním
efektem na antiangiogenezi. (viz. kapitola: Role COX-2 v patogenezi CNV)
Zajímavou otázkou zůstává eventuelní atrofie neuronu přes receptor CD36
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aktivovaný TSP-1. Jak jsem se zmiňoval výše, receptor CD 36 má významnou roli
v procesu makulární atrofie dle Houssiera a kol.. 165 Nedávno byl popsán jiný TSP-1
receptor, CD 47, přítomný na nervových buňkách.
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Přesná role

TSP-1

v patogenezi CNV a jeho efekt na nervové buňky musí být popsán v dalších studiích.
Je vysoce pravděpodobné, že zde existují další doposud neobjevené molekulární
mechanismy, které by mohly vysvětlit neočekávaný výsledek naší studie.
Jsem si vědom limitů studie. Byl v ní zahrnut relativně nízký počet pacientů a
sledovací doba byla pouze 1 rok. Studie ovšem odpověděla na otázky, které jsme si
na jejím počátku položili. Je diskutabilní, zda by preferenční COX-2 inhibitor měl
stejný efekt (pozitivní či negativní) v porovnání s inhibitorem selektivním. Dalším
limitujícím faktorem je design podávání COX-2 inhibitoru po dobu 10 dnů po PDT,
který jsem vytvořil na základě prací z oblasti onkologie. Nelze vyloučit, že optimální
design pro léčbu je mírně odlišný. Na druhou stranu prospektivní design je výhodou
studie. Porovnání s výsledky jiných studií je problematické vzhledem k jednoznačné
preselekční bias po rozšíření dostupnosti anti-VEGF terapie a omezení indikace
PDT. Výsledky odkrývají potenciální klinické limity budoucího použití nabumetonu
v kombinaci s PDT. Na druhou stranu naše studie náhodně potvrdila teoretickou
práci odkrývající důležitou roli COX-2 v patogenezi suché VPMD.
Dále jsou zde další limity vyplývající z rychlého rozvoje v oblasti oftalmologie a
náhodného objevu progrese atrofie. Vzhledem k neočekávanosti tak výrazného
rozdílu nebyl design studie koncipován se zaměřením na tento problém. V dalších
obdobných studiích bych doporučoval použít metodu autofluorescence k přesnější
verifikaci plochy atrofie. Dále bylo limitem použití time-domene OCT přístroje,
které ovšem v počátku studie bylo pro nás jediné dostupné. Technologické limity
neumožňují přesné hodnocení tloušťky (atrofie) neuroepiteliální vrstvy sítnice tak,
jak je možno u současných spektrálních OCT přístrojů. Největší problém představuje
zatlačení metody PDT na “druhou kolej“, v současnosti PDT již představuje
léčebnou metodu druhé volby. Etický aspekt v současnosti znemožňuje zopakování
naší studie u široké skupiny pacientů. Další výzkum klinického použití kombinované
terapie COX-2 inhibitoru a PDT bude limitován pouze na skupinu pacientů
neodpovídajících na léčbu anti-VEGF ( anti-VEGF non-responderů).
Potvrzení významu COX-2 v patogenezi suché formy VPMD u lidí v klinickém
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sledování otevírá novou zajímavou klinickou oblast. Metabolická osa COX-2 – PG
by se mohla v budoucnu stát terapeutickým cílem v léčbě doposud téměř
terapeuticky neovlivnitelné makulární atrofie. Účinek této terapie bude muset projít
ještě dalšími laboratorními studiemi k odkrytí mnoha doposud nepoznaných
mechanismů patogeneze CNV.

Závěr
Práce potvrdila určitý antiangiogenní efekt preferenčního COX-2 inhibitoru
nabumeton podaného perorálně po provedené PDT. Antiangiogenní efekt
nabumetonu byl potvrzen signifikantním snížením počtu potřebných opakování PDT
po ročním sledování u pacientů léčených účinnou látkou. V obou skupinách došlo
k poklesu centrální makulární tloušťky. Po ročním sledování došlo ovšem
k signifikantnímu poklesu nejlépe korigované zrakové ostrosti ve skupině léčených
nabumetonem na podkladě zvětšení makulární atrofie. Výsledky ukazují potenciální
klinické limity kombinace PDT s nabumetonem a tato léčba nemůže být v mnou
popsaném schématu doporučena. Na druhou stranu práce přispívá k potvrzení
molekulárních mechanismů zapojených do procesu makulární atrofie v klinické
praxi. Tyto poznatky by mohly být v budoucnu eventuálně terapeuticky využity
v biologické léčbě geografické atrofie a jiných degenerativních chorob sítnice.
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Přílohy
Tabulka 1 - Demografická data pacientů

a

Průměr (SD)
p
<
0
.
0
5
s
t
a
n
o
v
e
n
a

Počet. muži/ženy

Nabumeton
(n=27)

Placebo
(n=28)

hodnota
pa

13/14

0.694

0.496b

Věk, roky

75.7 (7.6)

Iniciální velikost CNV

2220 (620)

BCVA (logMAR)

0.68 (0.22)

CMT(μm)
Počet artefakických
pac.

332 (68)

12/16
72.5
(8.1)
2290
(540)
0.62
(0.23)
331
(73)

9

7

b
c

0.141

c

0.653

c

0.318

d

0.920

hranicí statistické signifikance
b 2
 Test
c
t Test
d
Mann-Whitney U Test
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Tabulka 2 – Počet potřebných opakování PDT

Počet opakování PDT
1

Skupina NNabumeton
Placebo

Počet
% ve skupině
Počet
% ve skupině

Počet

Total

% ve skupině

>3

2

Total
27

12

12

3

44,4%

44,4%

11,1%

100,0%

8
28,6%

8
28,6%

12
42,9%

28
100,0%

20
36,4%

20
36,4%

15
27,3%

55
100,0%

Chi-Square Tests

Fisher's Exact Test
N of Valid Cases

Value
6,950

Exact Sig.
(2-sided)

,033
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Tabulka 3

Přehled současných inhibitorů COX
neselektivní COX inhibitory
Aspirin
Diklofenac
Ibuprofen
Indometacin
Ketoprofen
Ketorolec
Naproxen
Piroxicam
Sulindec
Tolmetil

preferenční COX-2 inhibitory
Etodolak
Meloxicam
Nabumeton
Nimesulid

selektivní COX-2 inhibitory
Celocoxib
Etoricoxib
Parecoxib
Rofecoxib
Veldecoxib
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Obrázek – 1 Dynamika exprese jednotlivých růstových faktorů a hladiny buněčné
infiltrace v místě CNV po provedené PDT

Volně překresleno - Grisanti S, Tatar O. The role of vascular endothelial growth factor and other endogenous
interplayers in age-related macular degeneration. Prog Retin Eye Res. 2008 Jul;27(4):372-90.
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Obrázek – 2 Schéma působení COX-2 v patogenezi CNV
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Obrázek – 3 Vývoj průměrné centrální tlouštky makuly v průběhu sledovaného
období 12 měsíců. Hodnota standardní chyby průměru je prezentována u každé
hodnoty.
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Obrázek – 4 Vývoj průměrné hodnoty nejlépe korigované zrakové ostrosti
v průběhu sledovaného období 12 měsíců. Hodnota standardní chyby průměru je
prezentována u každé hodnoty.
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Obrázek – 5 Porovnání plochy atrofie po 12měsíčním sledování - box graf

72

Obrázek – 6 Pacient ve skupině léčené kombinací PDT a preparátem nabumeton.
Angiografický nález před zahájením léčby. Převážně klasická CNV s velikostí léze
3200 μm v největším příčném rozměru na levém oku. V dolní polovině léze je patrná
počínající jizevnatá přestavba.

73

Obrázek – 7 Stejný pacient jako na obrázku 6 po 12měsíčním sledování a 2 cyklech
PDT s preparátem nabumeton. Angiografický nález po léčbě. Rozsáhlá atrofická
plocha v centru makuly, centrum bez zjevné aktivity CNV pouze drobná reziduální
aktivita CNV při papilárním okraji.
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Obrázek – 8 Stejný pacient jako na obrázku 6 a 7 po 12měsíčním sledování. Jde
o pacienta, jehož velikost plochy atrofie (window defektu) představuje medián.
Metoda ohraničení atrofické oblasti (windows defektu) s automatickým výpočtem
plochy atrofie programem Image NET i-base verse 3.8.1 (Topcon, Tokio, Japan).
Metoda popsaná v práci: Dewi NA, Yuzawa M, Tochigi K, et al. Effects of
photodynamic therapy on the choriocapillaris and retinal pigment epithelium in the
irradiated area. Jpn J Ophthalmol. 2008 Jul-Aug;52(4):277-81
Oblast původní jizevnaté přestavby i drobná reaktivace při papilárním okraji (viz
obr.6 a 7) je zahrnuta do atrofické oblasti stejně jako u všech ostatních pacientů.
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