klinická
onkologie
4/2003

ROâNÍK 16

15. srpna 2003

VYDÁVÁ
âESKÁ LÉKA¤SKÁ
SPOLEâNOST J. E. PURKYNù
IâO 444359
V NAKLADATELSTVÍ
ApS BRNO, spol. s r. o.
IâO 543535
REDAKCE:
MasarykÛv onkologick˘ ústav Brno
Îlut˘ kopec ã. 7
656 53 Brno
Sekretáﬁ redakce:
ing. Zdenûk Bou‰a
Grafická a technická úprava:
Bohuslav Havlíãek
Tiskne Moravská typografie, a. s.
Brno, Moravské námûstí 13
IâO 15549763
Vychází 6krát roãnû
Roãní pﬁedplatné 180 Kã
pro studenty LF 90 Kã
Expedici na základû roãní objednávky
vyﬁizuje redakce
Ministerstvo kultury âR
MK âR 5158
ISSN 0862-495 X
INTERNET – vstupní adresa:
http://www.linkos.cz
INDEXED IN EXCERPTA MEDICA

âASOPIS âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
A SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOâNOSTI
THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK
ONCOLOGICAL SOCIETIES
VEDOUCÍ REDAKTOR:

REJTHAR ALE·

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
REDAKTORA:
V¯KONN¯ REDAKTOR:

KOZA IVAN
FAIT VUK

REDAKTO¤I:
MAYER JI¤Í
âOUPEK PETR
HÁJEK ROMAN

KOCÁK IVO
VALÍK DALIBOR
ÎALOUDÍK JAN

REDAKâNÍ RADA:
ADAM ZDENùK, Brno
BABU·ÍKOVÁ OLGA, Bratislava
BEDNA¤ÍK OTAKAR, Brno
BE·KA FRANTI·EK, Ostrava
BILDER JOSEF, Brno
âOUPEK PETR, Brno
DRBAL JOSEF, Brno
ECKHARDT SANDOR, Budape‰È
FAIT VUK, Brno
HÁJEK ROMAN, Brno
JURGA LUDOVIT, Trnava
KALLAY JOZEF, Bratislava
KAU·ITZ JURAJ, Bratislava
KLASTERSK¯ JAN, Brusel
KLENER PAVEL, Praha
KOCÁK IVO, Brno
KOUTECK¯ JOSEF, Praha

KOVA¤ÍK JAN, Brno
KOZA IVAN, Bratislava
MAYER JI¤Í, Brno
MECHL ZDENùK, Brno
NùMEC JAROSLAV, Brno
ONDRU· DALIBOR, Bratislava
PAâOVSK¯ ZDENùK, Brno
PLE·KO IVAN, Bratislava
PETRUÎELKA LUBO·, Praha
REJTHAR ALE·, Brno
SPURN¯ VLADIMÍR, Brno
UJHÁZY VILIAM, Bratislava
VORLÍâEK JI¤Í, Brno
VYZULA ROSTISLAV, Brno
WAGNEROVÁ MÁRIA, Ko‰ice
ÎALOUDÍK JAN, Brno

OBSAH

4 / 2003

Pﬁehled
Doubek M., Mayer J.
Filgrastim a akutní myeloidní leukemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Soumarová R., Perková H., Bartlová R., Tichá H., ·eneklová Z
Konformní plánování intersticiální brachyterapie s yvyuÏitím 3D plánovací konzoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kuncová J., Mandys V., Heráãek J., Luke‰ M., Zachoval R.
V˘znam alterací adhezivních molekul CD44 v maligním chování nádorÛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Vorlíãek J.
VyuÏití rituximabu v léãbû chronické lymfatické leukemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
PÛvodní práce
Feltl D.
Potﬁebujete radioterapii v léãbû Hodgkinovy choroby? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Kocáková I., ·pelda S., Kocák I., Gálobvá M., Vetchá H., Kováﬁová M., Lakom˘ R., âaÀková L., Zvaríková M.
Irinotekan/cisplatina jako chemoterapie II. linie v léãbû metastatického adenokarcinomu Ïaludku a gastroezofageální junkce – pilotní studie . . . 187
Kazuistika
·terfanková I., Du‰an D., Fabián J.
Transplantácia srdca od darcu s melanómom. Ako ìalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Zprávy
·imíãková M.
Z 20. Mezinárodní konference o lidsk˘ch nádorov˘ch markerech 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Informace
– knihy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 195 198
Onkologické spoleãnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

CONTENTS
Reviews
Doubek M., Mayer J.
Filgrastim in acute myeloid leukaemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Soumarová R., Perková H., Bartlová R., Tichá H., ·eneklová Z
Three dimensional conformal planning of intersticial brachytherapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kuncová J., Mandys V., Heráãek J., Luke‰ M., Zachoval R.
Significance of CD44 adhesion molecules alteration in the malignant behaviour of tumors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Mayer J., Doubek M., Brychtová Y., Vorlíãek J.
Rituximab in chronic lymphocytic leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Original publications
Feltl D.
Radiotherapy in the treatment of Hodghkin’s disease-do we need it at all? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Kocáková I., ·pelda S., Kocák I., Gálobvá M., Vetchá H., Kováﬁová M., Lakom˘ R., âaÀková L., Zvaríková M.
Irinotecan/cisplatin in the second line chemotherapy of metastatic gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma – pilot study . . . . . . . . 187
Case Report
·terfanková I., Du‰an D., Fabián J.
Heart transplantation from the donor with melanoma. What should be the next step? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Report
·imíãková M.
20th International Conference on Human Tumor Markers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Notification
– book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 195 198
Oncological association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

pﬁehled
FILGRASTIM A AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMIE
FILGRASTIM IN ACUTE MYELOID LEUKAEMIA
DOUBEK, M., MAYER, J.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO
Souhrn: Klinické studie s filgrastimem a dal‰ími kolonie stimulujícími faktory jsou provádûny uÏ více neÏ 10 let. Tyto látky
byly u pacientÛ s akutní myeloidní leukemií zkou‰eny proto, aby redukovaly procento závaÏn˘ch infekcí po chemoterapiích.
Randomizované studie potvrdily, Ïe aplikace filgrastimu vede ke sníÏení rizika infekce po chemoterapii. Druh˘m dÛvodem
k podávání kolonie stimulujících faktorÛ u nemocn˘ch s akutní myeloidní leukemií byl „priming“ leukemick˘ch blastÛ – zv˘‰ení úãinnosti chemoterapie. Filgrastim byl podáván pﬁed a bûhem chemoterapie, aby do‰lo ke zv˘‰ení citlivost leukemick˘ch
blastÛ na léãbu. V˘sledky randomizovan˘ch studií ale zatím nepotvrdili úãinnost této strategie. U pacientÛ s akutní myeloidní leukemií je filgrastim úspû‰nû pouÏíván i pﬁi mobilizaci krvetvorn˘ch bunûk periferní krve. Podávání filgrastimu u nemocn˘ch s akutní myeloidní leukemií je bezpeãné.
Klíãová slova: filgrastim – akutní myeloidní leukemie
Summary: Clinical trials of filgrastim and other colony-stimulating factors have been conducted for over 10 years. These
agents were hypothesized to reduce rates of infection in the initial weeks after administration of chemotherapy in acute myeloid
leukaemia patients. Large randomized trials has reported that a decrease in infection occurs as a result. The second major use
of filgrastim has been in priming acute myeloid leukaemia blasts to the cytotoxic actions of chemotherapy. Filgrastim has been
administered before and during chemotherapy with the aim to increase the number of leukaemic blasts in cell cycle and enhance
their responsiveness to chemotherapy. The results of several randomized trials do not justify application of this strategy. In
acute myeloid leukaemia patients, filgrastim is successfully used in peripheral blood stem cells mobilisation as well. Filgrastim
administration is safe in acute myeloid leukaemia patients.
Key words: filgrastim – acute myeloid leukaemia

Úvod
JiÏ pﬁed nûkolika desítkami let bylo známo, Ïe krvetvorba je
ﬁízena specifick˘mi faktory ovlivÀujícími zrání a diferenciaci
krevních bunûk. Tyto faktory byly postupnû poznávány a syntetizovány.
Rekombinantní neglykozylovan˘ granulocytární kolonie stimulující faktor (G-CSF) – filgrastim – byl syntetizován v letech
1984 – 1986 (74). Souhlas k rutinnímu podávání filgrastimu
pacientÛm po chemoterapii byl dán v roce 1991 ve Spojen˘ch
státech (86).
Kromû filgrastimu je pouÏívána i druhá forma rekombinantního G-CSF, glykozylovan˘ G-CSF – lenograstim, kter˘ byl
v Evropû registrován o dva roky pozdûji neÏ filgrastim. Lenograstim se v úãinnosti nijak od filgrastimu neli‰í (86).
Filgrastim je nyní pouÏíván k rychlej‰ímu obnovení krvetvorby u pacientÛ po chemoterapiích, po transplantacích kostní dﬁenû, pﬁi sbûru hematopoetick˘ch kmenov˘ch bunûk z periferní
krve (peripheral blood stem cells, PBSC) nebo v terapii nûkter˘ch neonkologick˘ch krevních nemocí jako aplastické anémie ãi chronick˘ch neutropenií. Dosud není zcela jasné a pevnû urãené postavení filgrastimu v terapii akutní myeloidní
leukemie (AML).
Filgrastim
Filgrasim je glykoprotein o molekulární hmotnosti pﬁibliÏnû
20 kDa. Je produkován makrofágy, buÀkami stromatu kostní
dﬁenû, endoteliemi a fibroblasty (1). Úlohu filgrastimu v obranû proti bakteriální infekci ukazuje obrázek 1.
Struktura filgrasimu je znázornûna na obrázku 2.
Farmakologie a farmakokinetika filgrastimu byla studována
na hlodavcích, primátech i zdrav˘ch dobrovolnících a pacien-

tech (33, 80). Podle tûchto studií má lék stál˘ a dobﬁe predikovateln˘ farmakologick˘ profil, dává-li se podkoÏnû nebo
intravenóznû (86).
My‰i s deficitem endogenního G-CSF trpí chronickou neutropenií (49). MnoÏství endogenního G-CSF v krvi vzrÛstá pﬁi
infekci nebo u jedincÛ s neutropenií zpÛsobenou jin˘mi faktory neÏ nedostatkem endogenního G-CSF (18).
Filgrasim selektivnû a specificky stimuluje proliferaci a diferenciaci neutrofilních prekurzorÛ (85). Filgrastim úãinkuje
stejnû u mlad˘ch zdrav˘ch dobrovolníkÛ i jedincÛ vy‰‰ího
vûku (42).
Lék se váÏe se na specifick˘ receptor (viz dále). Gen kódující
G-CSF se nachází na dlouhém rameni 17. chromozomu
(17q21-23) (86).
Jediná podkoÏní aplikace filgrastimu v dávce 10 µg/kg vede
k maximálnímu vzestupu sérové koncentrace této látky za 2 –
4 hodiny po podání. Podání je provázeno dvojvrcholov˘m vzestupem absolutního poãtu neutrofilÛ. Jeden vzestup nastává
bûhem 2 - 4 hodin po aplikaci, dal‰í pak za 1 – 2 dny po podání G-CSF. Maturace neurofilÛ je zkrácena z 5 dní na 1 den (51,
86). Nûkteré studie ukazují, Ïe po aplikaci filgrastimu nastává iniciálnû pﬁechodn˘ pokles cirkulujících neutrofilÛ. Tento
jev je podle v‰eho dán adhezí neutrofilÛ k endotelu (10, 86).
Klinick˘ efekt filgrastimu je dán jeho pÛsobením na buÀky
neutrofilní linie. Objevily se ale také zprávy, Ïe lékem mohou
b˘t stimulovány i progenitorové buÀky, ãili blasty (61).
Po podání filgrastimu onkologick˘m nemocn˘m v dávce 11,5
µg/kg formou tﬁicetiminutové intravenózní infúze byla dosaÏena maximální sérová koncentrace 384 ng/ml. Hladina léku
se vrací k normû po 14 aÏ 18 hodinách od podání (86). Lék se
po subkutánní aplikaci vstﬁebává velmi rychle, takÏe není rozKLINICKÁ ONKOLOGIE
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Obr. 1. G-CSF (filgrastim) a bakteriální infekce. • Obr. 2. Schematické znázornûní struktury filgrastimu. Filgrastim je glykoprotein skládající
se ze ãtyﬁ antiparalelních α helixÛ oznaãen˘ch A, B, C a D. Pát˘ helix, E, je krátk˘. Helixy jsou spojené jednou krátkou a dvûma dlouh˘mi smyãkami.
âísla udávají poﬁadí aminokyselin. Podle: Welte a kol., 1996.

díl v rychlosti dosaÏení maximálních sérov˘ch koncentrací po
intravenózním ãi podkoÏním podání (59). Biologická dostupnost filgrastimu podávaného v mal˘ch dávkách (1 µg/kg) zdrav˘m dobrovolníkÛm byla 53 %. Pokud je lék podáván v dávkách terapeutick˘ch, jeho biologická dostupnost vzrÛstá nad
80 % (90).

G-CSF-R je transmembránov˘ glykoprotein o molekulární
hmotnosti pﬁibliÏnû 130 kDa (1). Extracelulární oblast G-CSFR má ‰est strukturních domén (1, 48). Na transmembánovou
doménu G-CSF-R navazuje cytoplazmatická ãást, která obsahuje dvû velmi konzervativní oblasti homologní s ostatními
typy cytokinov˘ch receptorÛ typu I. Filgrasim se váÏe na GCSF-R extracelulárnû v oblasti tzv. F-G kliãky (1). Mutace
v extracelulárních oblastech G-CSF-R mohou vést k závaÏn˘m klinick˘m projevÛm. Byl napﬁíklad popsán pﬁípad tûÏké
kongenitální neutropenie, která nebyla léãitelná podáním filgrastimu (84).
G-CSF-R tvoﬁí po navázání ligandu, podobnû jako receptor
pro erytropoetin, homodimery (viz obrázek 3). Heterodimery

Receptor pro filgrastim
Receptor pro filgrastim (G-CSF-R) je zástupcem superodiny
cytokinov˘ch receptorÛ typu I. G-CSF-R je exprimován dominantnû na povrchu bunûk neutrofilní ﬁady. Poãet receptorÛ pro
filgrastim na povrchu bunûk se zprvu zvy‰uje s maturací buÀky, nejvíce je jich na promyelocytech, posléze mírnû klesá (1,
86). Na povrchu jednoho neutrofilního granulocytu v periferní Obr. 3. Schéma pﬁenosu signálu prostﬁednictvím G-CSF receptoru (G-CSF-R). Navázání G-CSF
tvorbu homodimerÛ G-CSF-R, která je následována aktivací ﬁady cytoplazmatick˘ch signálkrvi je 1000 – 2000 G-CSF- zpÛsobuje
ních proteinÛ, které pak ovlivÀují proliferaci, diferenciaci a/nebo pﬁeÏívání buÀky. BlíÏe viz text. Podle:
R (36). G-CSF-R mÛÏe b˘t pﬁíto- Akbarzadeh a Layton, 2001.
men i na krvetvorn˘ch kmenov˘ch buÀkách (i na leukemick˘ch
blastech), dále je slabû zastoupen
na povrchu krevních destiãek i na
endoteliích, placentû a na mnoha
fetálních orgánech (1, 57). Hlavní funkcí G-CSF-R je pﬁenos signálÛ ovlivÀujících prolifreaci,
diferenciaci a pﬁeÏívání buÀky
(1).
Gen pro G-CSF-R se nachází na
krátkém rameni 1. chromozomu
(1p35-p34.3) (86). G-CSF-R byl
studován pﬁedev‰ím na my‰ím
modelu. My‰í gen pro G-CSFR vykazuje 72% shodu v poﬁadí
nukleotidÛ s lidsk˘m G-CSFR genem a my‰í G-CSF je, co se
t˘ká poﬁadí aminokyselin, s lidsk˘m G-CSF shodn˘ ze 62 %
(1). Lidsk˘ receptor pro filgrastim má 5 izoforem, coÏ je dáno
rÛzn˘mi moÏnostmi sestﬁihu
mRNA pro G-CSF-R (48). Fyziologick˘ v˘znam izoform GCSF-R není dosud objasnûn (1).
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tvoﬁí napﬁíklad receptor pro interleukin-2, jiné komplexy receptor pro interleukin-6 (1).
Filgrastim je hlavním regulátorem granulopoézy in vivo. Stimuluje proliferaci, diferenciaci a pﬁeÏívání granulocytÛ. Stimuluje i jejich uvolÀování z kostní dﬁenû (1, 9). Tyto jeho úãiny jsou zprostﬁedkovány G-CSF-R a signálními drahami, které
na G-CSF-R navazují. Po navázání ligandu je G-CSF-R fosforylován (na tyrozinech). Tím je iniciována kaskáda fosforylace dal‰ích proteinÛ. U zral˘ch neutrofilÛ jde o tyrozinkinázy
Lyn a Syk, serinové/treoninové kinázy ERK1, ERK2 a MEK
a dále o regulátory transkripce Stat3 a c-rel. V pﬁípadû proliferujících bunûk jsou fosforylovány Janus tyrozikinázy (Jak1,
Jak2 a Tyk2) ãi transkripãní faktory Stat1, Stat3 a Stat5 (1).
Zkratka Stat znamená signal transducer and activator of transcription. Pﬁenos signálu z G-CSF-R do nitra buÀky je znázornûn na obrázku 3. Jak kinázy pﬁedstavují jednu z nejdÛleÏitûj‰ích signálních drah. Jak1 deficitní my‰i zmírají v prenatálním
období (1). Zajímavé ale je, Ïe Ïádná z Jak deficitních my‰í
nevykazuje defektní odpovûì na podávání filgrastimu. Jejich
role v pﬁenosu signálu z G-CSF-R je pravdûpodobnû redundantní (23). Kromû Jak/Stat cesty pﬁenosu signálu hraje velmi
v˘znamnou roli v pﬁenosu informace z G-CSF-R je‰tû cesta
Ras/MAPK (1). MAPK je mitogen-activated protein kinase.
Inhibiãní vliv na pﬁenos signálu z G-CSF-R má napﬁíklad SH2obsahující inositol fosfatáza (Ship) ãi supresory signální transdukce Socs inhibující cestu Jak/Stat (76).
Otázkou funkce neutrofilÛ stimulovan˘ch G-CSF nebo GMCSF bez ohledu na jejich absolutní poãet se zab˘vala ﬁada prací. Filgrastim in vitro i in vivo stimuluje schopnost adherence
neutrofilÛ, fagocytózu, baktericidní schopnosti granulocytÛ,
zvy‰uje expresi Fcγ imunoglobulinového receptoru a podílí se
na zv˘‰ení produkce reaktivních forem kyslíku. Pozitivní
ovlivnûní chemotexe filgrastimem není zcela jednoznaãné (75,
79).

(24). Jednou z prvních prací vûnující se stimulaci filgrastimem
v hematoonkologii je práce Sheridana a kol. (70), kteﬁí tímto
lékem stimulovali pacienty s nemyeloidními malignitami ‰patné prognózy.

Terapeutické uÏití filgrastimu
Aãkoli podle studií in vitro není filgrastim tak siln˘m stimulantem granulopoézy jako GM-CSF ãi interleukin-3, v˘sledky klinick˘ch studií ukazují, Ïe in vivo jsou jeho úãinky s uveden˘mi cytokiny plnû srovnatelné (1). Proto je filgrastim
v klinice hojnû pouÏíván. Bodey a kol. (7) z MD Anderson
Cancer Center ve své pﬁelomové práci prokázali uÏ v roce 1966,
Ïe závaÏné bakteriální infekce (hlavnû gram-negativní bakteriémie) se objevují pﬁedev‰ím u nemocn˘ch s akutní leukemií,
kteﬁí mají ménû neÏ 100 granulocytÛ v 1 µl periferní krve. TûÏká neutropenie, která trvá déle neÏ 3 t˘dny je velk˘m nebezpeãím rozvoje Ïivot ohroÏující infekce. Z tohoto poznatku je
zﬁejmé, jak dÛleÏitá mÛÏe b˘t aplikace filgrastimu neutropenick˘m nemocn˘m. Argumentem pro uÏívání filgastimu je
i jeho nízká toxicita (29).
Filgrastim je pouÏíván v terapii mnoha chorob. Je podáván
pacientÛm s chronick˘mi neutropeniemi – cyklická, idiopatická, tûÏká kongenitální (41, 67, 86), od roku 1991 je úspû‰nû dáván po chemoterapiích u pacientÛ se solidními tumory ãi
lymfoidními malignitami (2, 19, 29, 43, 79, 86), mÛÏe b˘t souãástí terapie tûÏké aplastické anémie (21), byl zkou‰en u pacientÛ s AIDS a bakteriálními infekcemi (39) nebo u nemocn˘ch
s mykózami, po transplantaci jater, s ARDS ãi u septick˘ch
pacientÛ (86). Filgrasimem lze navodit zlep‰ení parametrÛ
krevního obrazu pacientÛ s myelodysplastick˘mi syndromy
(21, 86). Filgrastimu a AML budou vûnovány dal‰í odstavce.
Samozﬁejmostí je dnes jiÏ pouÏití filgrastimu k mobilizaci a získání ‰tûpu PBSC. Multilineární pﬁíhojení PBSC po vysokodávkované chemoterapii je rychlej‰í neÏ pﬁihojení krvetvorn˘ch bunûk z kostní dﬁenû. Mobilizaci PBSC je rutinnû
provádûna buì samotn˘m rÛstov˘m faktorem krvetvorby nebo
rÛstov˘m faktorem doplÀujícím podání chemoterapie. Filgrasimem lze stimulovat zdravé dárce PBSC (73) a samozﬁejmû
i pacienty s hematologick˘mi ãi nehematologick˘mi chorobami. První zprávu o takovéto mobilizaci podal Dührsen a kol.

Akutní myeloidní leukemie a filgrastim
Klinické studie s filgastimem a ostatními cytokiny v terapii
AML uÏ jsou provádûny více neÏ 10 let.
Aãkoliv bylo prokázáno, Ïe filgrastim urychluje restituci krvetvorby po myelosupresivní léãbû, jeho pouÏití u pacientÛ
s AML bylo donedávna pﬁedmûtem sporÛ. Odpovûdi na mnoho otázek se je‰tû stále hledají a tûÏko odhadnout, zda bude
nûkdy vysloven definitivní závûr (29, 64, 71). In vitro totiÏ
mÛÏe filgrastim stimulovat rÛst klonu leukemick˘ch bunûk
(81). In vivo v‰ak tyto obavy nakonec potvrzeny nebyly (29,
52). Americká spoleãnost Food and Drug Administration
dokonce zpoãátku odmítala pouÏívání filgrastimu u pacientÛ
s AML (29).
Rozhodnutí podávat filgrastim pacientÛm s AML má nûkolik
rovin. Nezanedbateln˘ je jiÏ zmiÀovan˘ fakt, Ïe filgrastim urychluje obnovu krvetvorby po chemoterapii („recovery“ neutrofilÛ zkracuje prÛmûrnû o 2 – 5 dní) (25). Dal‰í rovinu pﬁedstavuje skuteãnost, Ïe rÛstové cytokiny krvetvorby
pravdûpodobnû mohou zv˘‰it citlivost nádorov˘ch blastÛ k chemoterapeutikÛm (priming) (8, 12, 25, 32). RÛstové cytokiny
krvetvorby by mohly zv˘‰it poãet blastÛ v S-fázi bunûãného
cyklu ãi ovlivnit pro- a antiapoptotické proteiny buÀky (25).
Dále zvy‰ují napﬁíklad inkorporaci cytosinarabinosidu do DNA
blastÛ (40, 79). Jiné práce naopak ukazují, Ïe filgrastim sniÏuje tvorbu cytosinarabinosid trifosfátu, aktivního metabolitu
cytosinarabinosidu, v leukemick˘ch buÀkách (30, 31), ale zvy‰uje tvorbu aktivního metabolitu fludarabinu (31). Dlouho se
jiÏ spekuluje i o tom, Ïe filgrastim by mohl obnovit zastavenou
maturaci leukemick˘ch blastÛ (79). V‰echny tyto poznatky si
vyÏadují dal‰í v˘zkum (32). DÛvody, proã by mohly b˘t rÛstové cytokiny krvetvorby u nemocn˘ch s AML podávány jiÏ
bûhem chemoterapie, jsou uvedeny v tabulce 1.
První klinické studie zab˘vající se podáním cytokinÛ bûhem
nebo po chemoterapii pacientÛ s AML se objevují poãínaje
rokem 1990.

Toxicita a bezpeãnost filgrastimu
Toxicita filgrastimu u pacientÛ s AML stála ve stﬁedu zájmu
nûkolika studií. Závûr v‰ech prací zní, Ïe toxicita filgrastimu
je nízká. âastûj‰í (u 10 – 20 % pacientÛ) jsou jen bolesti svalÛ a kostí. Raritní jsou lokální koÏní zmûny v místû aplikace.
Mohou se vyskytnout elevace sérov˘ch hladin alkalické fosfatázy a kyseliny moãové (22, 63, 79, 86). Viz dále.
Pomûr cena/prospûch pﬁi uÏití filgrastimu
Na téma cena/prospûch filgrastimu bylo publikováno nûkolik
sdûlení. Nûkterá z nich se t˘kají pﬁímo pacientÛ s AML. Bennett a kol. (5) nezjistili Ïádn˘ zásadní rozdíl v cenû terapie star‰ích pacientÛ s AML dostávajících po chemoterapii placebo nebo
filgrastim. ·lo o pacienty zaﬁazené do studie Godwina a kol.
(35). PrÛmûrná cena terapie nemocného dostávajícího placebo
byla 49 693,- $, prÛmûrná cena terapie pacienta dostávajícího
filgrastim byla jen nepatrnû vy‰‰í: 50 593,- $. Ti samí autoﬁi
dokonce pﬁi anal˘ze nákladÛ terapie nemocn˘ch zaﬁazen˘ch do
studie Roweho a kol. (68), jedné studie jednoznaãnû prokazující prospûch podávání rÛstového faktoru krvetvorby (konkrétnû
GM-CSF) nemocn˘m s AML po chemoterapii, zjistili, Ïe cena
terapie ve skupinû dostávající placebo byla o nûco vy‰‰í neÏ cena
terapie ve skupinû dostávající GM-CSF (40 722,- $ versus
38 412,- $)(6).
Vût‰ina dal‰ích prací zamûﬁen˘ch na anal˘zu cena/prospûch
podávání rÛstov˘ch faktorÛ krvetvorby u pacientÛ s hematologick˘mi malignitami pﬁi‰la také k závûru, Ïe podávání tûchto preparátÛ pﬁiná‰í nejen klinick˘, ale i ekonomick˘ benefit
u mlad˘ch i star‰ích pacientÛ (6, 54).
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Tab. 1. DÛvody podávání rÛstov˘ch cytokinÛ krvetvorby u nemocn˘ch s AML bûhem chemoterapie.
Zv˘‰ení pﬁechodu bunûk z G0 fáze do G1 a S fáze bunûãného cyklu
Zv˘‰ení intracelulární inkorporace ARA-C trifosfátu
Zv˘‰ení cytotoxicity chemoterapie
Zv˘‰ení chemoterapií navozené apoptózy
Zv˘‰ení hladiny topoizomerázy II
Downregulace MDR-1

Ohno a kol. (63) publikovali v roce 1990 v˘sledky randomizované prospektivní studie zab˘vající se úãinností a bezpeãností filgrastimu po standardní chemoterapii u 108 pacientÛ
s refrakterní nebo relabovanou AML. Filgrastim v dávce 200
µg/m2/den byl podáván od druhého dne po ukonãení chemoterapie do vzestupu leukocytÛ nad 1,5 x 109/l. Filgrastim
o t˘den zkrátil „recovery“ neutrofilÛ ve srovnání se skupinou
nemocn˘ch, kteﬁí filgrastim nedostávali. Incidence febrilní
neutropenie filgrastimem ovlivnûna nebyla, ale incidence prokázan˘ch infekcí byla ve skupinû pacientÛ dostávajících filgrastim sníÏena. Procento remisí AML po terapii se ve skupinû pacientÛ léãen˘ch filgrastimem neli‰ilo od pacientÛ
ostatních.
Podobné v˘sledky lze pﬁi terapii filgrastimem po chemoterapiích oãekávat i u star‰ích nemocn˘ch s AML (8).
Ohno a kol. (64) se dále zab˘vali otázkou, zda podávání filgrastimu nemocn˘m s AML jiÏ pﬁed chemoterapií a dále v jejím
prÛbûhu mÛÏe vést ke zv˘‰ení úãinnosti léãby stimulací „klidov˘ch“ leukemick˘ch bunûk. Tato studie prokázala rychlej‰í obnovení krvetvorby u filgrastimem léãen˘ch nemocn˘ch,
av‰ak incidence febrilní neutropenie byla stejná. Kompletní
remise dosáhlo 50 % pacientÛ léãen˘ch filgrastimem a 37 %
léãen˘ch placebem. Tento rozdíl ale nebyl statisticky signifikantní. PﬁeÏití bez pﬁíznaku nemoci u pacientÛ dostávajících
filgrastim nebylo zlep‰eno.
Estey a kol. (27) studovali, zda filgrastim aplikovan˘ pﬁed,
v prÛbûhu a po chemoterapii s fludarabinem a cytosinarabinosidem u pacientÛ s novû diagnostikovan˘mi AML nebo myelodysplastick˘mi syndromy (MDS) ovlivÀuje poãet kompletních remisí, infekcí, restituci krvetvorby a pﬁeÏití nemocn˘ch.
Celkem byly analyzovány v˘sledky terapie 112 pacientÛ. Vesmûs ‰lo o pacienty staré s negativními prognostick˘mi faktory. Tato studie neprokázala, Ïe by filgrastim pﬁedstavoval pro
tyto nemocnû zlep‰ení prognózy.
V˘sledky tûchto prací potvrzují i dal‰í sdûlení (86).
Pacienti s AML, kter˘m se nemoc vrátila po alogenní transplantaci kostní dﬁenû mají velmi ‰patnou prognózu. Jen men‰inû z nich ustupuje nemoc po podání dal‰í chemoterapie
a témûﬁ nikdo dlouhodobû nepﬁeÏívá. Giralt a kol. (34) proto
sledovali, zdali mÛÏe filgrastim u tûchto nemocn˘ch stimulovat normální krvetvorbu. Filgrastim (5 µg/kg/den) byl podáván sedmi Ïenám, kter˘m AML relabovala do 360 dnÛ po alogenní transplantaci krvetvorn˘ch bunûk. Tﬁi z nich dosáhly
hematologické a cytogenetické remise. Autoﬁi práce se proto

domnívají, Ïe filgrasim mÛÏe b˘t efektivní u urãité skupiny
pacientÛ s ãasn˘m relapsem AML po alogenní transplantaci
krvetvorn˘ch bunûk. Interperetaãní potíÏe mÛÏe ale ãinit fakt,
Ïe za 7 – 14 dní po nasazení filgrastimu byl vysazen cyklosporin a steroidy. K remisím mohlo proto dojít v dÛsledku vysazení imunosuprese a potenciaci úãinku ‰tûpu proti leukemii.
Godwin a kol. (35) neprokázali studií na 234 nemocn˘ch
s AML vliv filgrastimu podávaného s a po chemoterapii na
poãet dosaÏen˘ch kompletních remisí. Ke stejnému v˘sledku
dospûli i japon‰tí autoﬁi, kteﬁí podávali filgrastim po indukãní
terapii pacientÛm s novû diagnostikovanou AML. V˘sledky
léãby tûchto nemocn˘ch byly srovnávány se skupinou dostávající placebo. Celkem bylo analyzováno 270 nemocn˘ch.
Poãty kompletních remisí, pravdûpodobnost pûtiletého pﬁeÏití bez pﬁíznaku nemoci a celkové pﬁeÏití obou skupiny pacientÛ nebylo statisticky rozdílné (82).
K rozdíln˘m zji‰tûním naopak dospûli Dombret a kol. a Ogata
a kol. Dombret a kol. (22) srovnávali filgrastim s placebem
podávané 173 pacientÛm s AML léãen˘m chemoterapií. Zjistili, Ïe nemocní, jimÏ byl filgrastim podáván, dosáhli vy‰‰ího
poãtu kompletních remisí (70 % remisí u nemocn˘ch léãen˘ch
filgrastimem a 47 % remisí ve skupinû dostávající placebo).
Ogata a kol. (60) publikovali, Ïe filgrastim podávan˘ pacientÛm s AML spolu s postremisní chemoterapií pﬁiná‰í nemocn˘m s AML benefit. Filgrastim sniÏoval toxicitu konzolidaãní
léãby sloÏené z cytosinarabinosidu, daunorubicinu, 6-merkaptopurinu a prednisolonu, a také prodluÏoval trvání kompletních
remisí. ·lo v‰ak o pilotní studii jen na 26 nemocn˘ch.
V˘sledky podobnû postaven˘ch studií s GM-CSF dospûly
k podobnû nejednoznaãn˘m v˘sledkÛm (79). Shrnutí závûrÛ
nûkolika studií fáze III studujících roli rÛstov˘ch faktorÛ krvetvorby (zejména GM-CSF) shrnuje tabulka 2.
Vliv rÛstov˘ch faktorÛ krvetvorby na zlep‰ení celkového pﬁeÏití nemocn˘ch s AML tedy jednoznaãnû prokázán nebyl (38, 82).
Studiemi, jejichÏ v˘sledek jednoznaãnû prokazuje pozitivní vliv
rÛstového faktoru krvetvorby na celkové pﬁeÏití nemocn˘ch nebo
pﬁeÏití bez pﬁíznaku nemoci jsou práce Roweho a kol. (68) (pozitivní vliv GM-CSF) a práce Kerna a kol. (46) (pozitivní vliv filgrastimu). ProdlouÏení celkového pﬁeÏití nemocn˘ch s AML
publikované v práci Roweho a kol. je ale nutné pﬁiãíst zejména
sníÏení mortality na infekãní komplikace. Jen v jediné studii (93)
bylo pﬁeÏití nemocn˘ch s AML dostávajících rÛstov˘ faktor krvetvorby (GM-CSF) krat‰í neÏ v kontrolní skupinû. MoÏné pﬁíãiny rozdílÛ v˘sledÛ studií zab˘vajích se rolí rÛstov˘ch faktorÛ
krvetvorby v terapii AML uvádí tabulka 3.
Dovolují v‰ak tyto ne zcela jasné závûry vyﬁadit filgrastim
z terapie AML? Na tuto otázku je tﬁeba odpovûdût, Ïe ne. Je
potﬁeba dal‰ích studií. VÏdyÈ mnoho z tûch dosud publikovan˘ch bylo provádûno zejména na star‰ích pacientech nebo na
pacientech s rezistentními chorobami, coÏ jejich v˘sledky
nepochybnû poznamenalo (79). V souãasné dobû se tak mnoÏí zprávy o chemoterapeutick˘ch reÏimech doplnûn˘ch o filgrastim a jejich úãinnosti v terapii AML. Pol‰tí autoﬁi (66) publikovali zprávy o úãinnosti reÏimu CLAG (kladribin +
cytosinarabinosid + filgrastim) v terapii rezistentní AML, kter˘m lze navodit 50 % kompletních remisí. Nemálo zpráv bylo

Tab. 2. Shrnutí v˘sledkÛ studií fáze III zab˘vajících se podáváním rÛstov˘ch faktorÛ krvetvorby s chemoterapií u novû zji‰tûn˘ch AML.
Studie

Typ CSF

Toxicita
CSF

Stimulace
leukemického
klonu

„Recovery“
polymorfo-nukleárÛ

Poãet
kompletních
remisí

Celkové pﬁeÏití

CALBG - Stone a kol. (77)

GM-CSF

NE

NE

ZKRÁCENO

NEOVLIVNùN

NEOVLIVNùNO

Witz a kol. (81)

GM-CSF

NE

NE

ZKRÁCENO

NEOVLIVNùN

NEOVLIVNùNO
NEOVLIVNùNO

Zittoun a kol. (91)

GM-CSF

NE

ANO

NEOVLIVNùNO

SNÍÎEN

ECOG - Rowe a kol. (68)

GM-CSF

NE

NE

ZKRÁCENO

NEOVLIVNùN

ZLEP·ENO

Büchner a kol. (12)

GM-CSF

NE

NE

ZKRÁCENO

ZV¯·EN

NEOVLIVNùNO

Dombret a kol. (22)

G-CSF

NE

NE

ZKRÁCENO

ZV¯·EN

NEOVLIVNùNO
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Tab. 3. Pﬁíãiny diskrepancí v˘sledkÛ klinick˘ch studií hodnotících
vliv rÛstov˘ch faktorÛ krvetvorby na terapii AML. Podle: Geller,
2002.
Rozdíln˘ vûk pacientÛ ve studiích
Rozdílné chemoterapie
RÛzná pokroãilost choroby
Rozdílné typy AML (de novo, sekundární, relabované)
Rozdíln˘ „timing“ podávání rÛstov˘ch faktorÛ
RÛzn˘ stupeÀ hypolázie kostní dﬁenû
Aplikace rÛzn˘ch rÛstov˘ch faktorÛ

napsáno o efektu reÏimu FLAG (fludarabin + cytosinarabinosid + filgrastim) nebo FLAG-Ida (FLAG + idarubicin) v terapii rezistentních nebo relabovan˘ch AML. Tûmito reÏimy lze
navodit u více neÏ 50 - 70 % nemocn˘ch kompletní remisi
nemoci (16, 26, 69). Podobn˘mi reÏimy jsou chemoterapie
FLANG (FLAG + mitoxantron), úãinná v terapii rezistentních
AML i blastick˘ch zvratÛ chronické myeloidní leukemie (56),
S-HAM (vyskokodávkovan˘ cytosinarabinosid a mitoxantron)
+ filgrastim (46) ãi chemoterapie kombinující vysokodávkovan˘ cytosinarabinosid, idarubicin a filgrastim, jejíÏ efekt byl
ovûﬁen zejména u de novo AML (4). Nejde ale, bohuÏel, o studie randomizované. Filgrastim lze bezpeãnû pouÏít u pacientÛ s AML i k urychlení obnovy krvetvorby po autologní transplantaci krvetvorn˘ch bunûk (3).
Byly dokonce publikovány ojedinûlé zprávy, Ïe samotn˘ filgrastim bez podání chemoterapie mÛÏe navodit kompletní
remisi nûkter˘ch AML (hypoplastická AML, AML s t(8;21))
(28, 78).
VyuÏití filgrastimu pﬁi získání autologního ‰tûpu krvetvorn˘ch bunûk u nemocn˘ch s akutní myeloidní leukemií
O poãáteãní nedÛvûﬁe k podávání filgrastimu u pacientÛ s AML
jsme se jiÏ zmínili. Navíc také nepanuje úplná shoda v tom, kter˘ pacient s AML by mûl b˘t léãen transplantací krvetvorn˘ch
bunûk a kter˘ ne, ãi kter˘ nemocn˘ s AML by mûl b˘t adeptem
transplantace autologní a kter˘ alogenní. Jsou pﬁípady, kdy rozpory nejsou, je ale mnoho nemocn˘ch, u kter˘ch je rozhodování nesnadné (13, 20, 50). Mnohdy není jednoduché ani interpretovat v˘sledky statistick˘ch anal˘z terapie AML (87).
U dospûl˘ch byly v posledních 10 letech publikovány v˘sledky nûkolika velk˘ch prospektivních studií srovnávajících chemoterapii, autologní a alogenní transplantaci kostní dﬁenû
u pacientÛ s AML. ·lo o studie skupin The European Organization for Research and Treatment of Cancer – Gruppo Italiano Malattie Ematologiche Maligne dell Adulto (EORTCGIMEMA), The Groupe Ouest d’etudes de leucemies Aigues
Myeloblastiques (GOLEAM), The Medical Research Council (MRC) a US Intergroup (14, 15, 17, 37, 92).
Ve svûtle publikovan˘ch dat se zdá, Ïe u pacientÛ s AML lze
filgrastim bezpeãnû podat jako stimulaci pﬁed sbûrem autologního ‰tûpu PBSC. V˘tûÏnost takového sbûru by mûla pﬁev˘‰it v˘tûÏnost pﬁi odbûru kostní dﬁenû, z ãehoÏ by posléze mûl
pramenit v˘znamn˘ prospûch pro pacienta zkrácením období
do pﬁihojení krvetvorn˘ch bunûk po jejich autologní transplantaci, a tedy sníÏením v‰ech komplikací, které dlouhodobé
obnovování krvetvorby provází (11). Lze také pﬁedpokládat,
Ïe ‰tûp získan˘ stimulací filgrastimem a odebran˘ z periferní
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krve bude ménû kontaminován leukemick˘mi blasty neÏ v pﬁípadû kostní dﬁenû. Mobilizace filgrastimem a sbûr autologních
PBSC je úspû‰nû provádûn u pacientÛ s akutní lymfoblastickou leukemií a nyní ãastûji i u nemocn˘ch s chronickou myeloidní leukemií (45).
O vyuÏití filgrastimu pﬁi mobilizaci pﬁed sbûrem autologních
PBSC u nemocn˘ch s AML v první kompletní remisi nemoci je ãastûji referováno pﬁedev‰ím v posledních letech. Schiller a kol. (72) provedli sbûr periferních krvetvorn˘ch bunûk
u 17 star‰ích pacientÛ (medián vûku 63 let) s AML po konzolidaãní chemoterapii vysokodávkovan˘m cytosinarabinosidem (2 g/m2 kaÏd˘ch 12 hodin po dobu 4 dní) a mitoxantronem (10 mg/m2 3 dny), která byla následována denní
aplikací filgrastimu v dávce 5 µg/kg. Medián proveden˘ch
separací byl 5. Celkem bylo získáno 1,18 x 106/kg CD34+
bunûk (medián), rozpûtí 0,34 – 30,9 x 106/kg. Chemoterapie
byla metodou in vivo ãi‰tûní ‰tûpu. Po následné autologní
transplantaci po reÏimu s cyklofosfamidem a celotûlov˘m ozáﬁením dlouhodobû pﬁeÏívá 53 % nemocn˘ch. Dlouhodobû
je v celkové remsi AML 41 % nemocn˘ch. V˘raznûj‰í toxicita autologní transplantace byla zaznamenána jen u 3 pacientÛ, z nichÏ zemﬁel jedin˘. Linker a kol. (50) léãili 128
nemocn˘ch s AML, kteﬁí dosáhli první remise po indukci konzolidaãní chemoterapií vysokodávkovan˘m cytosinarabinosidem (2 g/m2 kaÏd˘ch 12 hodin po dobu 4 dní) a etoposidem
(40 mg/m2 4 dny). Od ãtrnáctého dne po zahájení chemoterapie bylo zahájeno podávání filgrastimu v dávce 5 µg/kg/den
a byl proveden sbûr PBSC. Bûhem konzolidace zemﬁel 1 pacient. Medián posbíran˘ch CD34+ bunûk byl 14 x 106/kg, coÏ
mnohonásobnû pﬁevy‰uje v˘tûÏnost odbûrÛ krvetvorn˘ch
bunûk z kostní dﬁenû! Celkem 117 pacientÛ bylo následnû
autolognû transplantováno. Kalkulované pûtileté pﬁeÏití bez
pﬁíznaku nemoci je 55 % pro v‰echny nemocné a dokonce
73 % pro nemocné s pﬁíznivou cytogenetikou.
Podobné v˘sledky jako ukazují tyto práce jsou uvedeny i v dal‰ích publikacích (44, 53, 65, 83). Autologní transplantace
PBSC by nemûla zhor‰ovat pﬁeÏití nemocn˘ch s AML ve srovnání s autologní transplantací kostní dﬁenû (83, 89). Právû naopak (47, 55). PBSC mohou b˘t sbírány uÏ po první konzolidaci nebo aÏ v rámci pozdûj‰ích konzolidaãních chemoterapií.
Zdá se, Ïe lep‰í je varianta druhá. Více konzolidaãních chemoterapií má vût‰í antileukemick˘ efekt. Nerandomizované
studie naznaãují, Ïe dlouhodobé pﬁeÏití bez pﬁíznaku nemoci
je v tomto pﬁípadû zlep‰eno a kontaminace ‰tûpÛ leukemick˘mi buÀkami je skuteãnû men‰í (11, 55, 58).
Jak uÏ bylo uvedeno, filgrastim lze bezpeãnû pouÏít u pacientÛ s AML i k urychlení obnovy krvetvorby po autologní transplantaci krvetvorn˘ch bunûk. Je-li podáván ode dne +1 po transplantaci ãi aÏ ode dne +5 není podle v‰eho rozhodující (3).
Kromû filgrasimu je ke stimulaci pacientÛ s AML uÏíván i GMCSF, stem cell factor nebo interleukin-3 (11).
Závûr
Podávání flgrastimu nemocn˘m s AML, vãetnû stimulaãní aplikace pﬁed sbûrem autologních PBSC, je bezpeãné. Pacientovi
s AML by mûlo pﬁiná‰et i prospûch. V˘tûÏnost sbûru autologních krvetvorn˘ch bunûk získan˘ch stimulací filgrastimem pﬁevy‰uje v˘tûÏnost pﬁi odbûru kostní dﬁenû. Proto lze oãekávat
zkrácení období do pﬁihojení krvetvorn˘ch bunûk po jejich pﬁípadné autologní transplantaci, a tedy sníÏení v‰ech komplikací, které dlouhodobé obnovování krvetvorby provází.
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KONFORMNÍ PLÁNOVÁNÍ INTERSTICIÁLNÍ BRACHYTERAPIE
S VYUÎITÍM 3D PLÁNOVACÍ KONZOLY
THREE DIMENSIONAL CONFORMAL PLANNING OF INTERSTICIAL
BRACHYTHERAPY
SOUMAROVÁ R.1, PERKOVÁ H.1, BARTLOVÁ R.2 ,TICHÁ H.2, ·ENEKLOVÁ Z.1
1
2

ODDùLENÍ RADIAâNÍ ONKOLOGIE
ODDùLùNÍ RADIOLOGICKÉ FYZIKY
MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV, ÎLUT¯ KOPEC 7, 656 53 BRNO
Souhrn: Cílem konformního plánování intersticiální brachyterapie je moÏné zv˘‰ení dávky v nádorovém loÏisku bez vût‰ího
ozáﬁení okolních zdrav˘ch tkání a struktur. Koneãn˘m dÛsledkem by mûla b˘t lep‰í lokální kontrola onemocnûní a sníÏení
akutních a pozdních neÏádoucích úãinkÛ. V zevní radioterapii je konformní plánování dnes témûﬁ standardem, v brachyterapii
se jedná o rozvíjející se metodu.
Klíãová slova: brachyterapie, intersticiální aplikace, poresekãní brachyterapie, optimalizace, konformita, tﬁírozmûrné plánování
Summary: The aim of conformal interstitial brachytherapy planning is a dose escalation in target volume with minimal
irradiation of surrounding normal tissues. It improves local control of disease and lowers acute and late toxicity. Conformal
planning has become a standard in external beam radiotherapy, but has been developing in brachytherapy.
Key words: brachytherapy, interstitial implants, optimization, conformity, three-dimensional treatment planning

Cílem konformní radioterapie (CRT) (conform = pﬁizpÛsobit) je pﬁizpÛsobit tvar ozaﬁovaného objemu nepravidelnému
tvaru nádorového loÏiska (cílového objemu). V ideálním pﬁípadû lze aplikovat do nádorového loÏiska vysokou dávku záﬁení, jelikoÏ okolní zdravé tkánû jsou mimo ozaﬁovan˘ objem.
Eskalace dávky v cílovém objemu umoÏní zlep‰ení lokální
kontroly onemocnûní aÏ o 20%. U nûkter˘ch nádorÛ mÛÏe zv˘‰ení lokální kontroly vést k prodlouÏení celkového pﬁeÏití pacienta.
Pﬁíãinou vzniku lokální recidivy po pﬁedchozím ozáﬁení mÛÏe
b˘t:
a) Nepﬁesná definice a lokalizace cílového objemu
b) Nepﬁesné nebo nedostateãné dodání dávky záﬁení
Dokonalá detekce nádorového loÏiska zobrazovacími diagnostick˘mi metodami (CT, MRI, PET) s kvalitní prostorovou rekonstrukcí obrazu a propojení diagnostick˘ch a plánovacích pﬁístrojÛ on-line nám dovolí tﬁírozmûrné zobrazení
nádorového loÏiska, okolních zdrav˘ch orgánÛ, i námi zakreslen˘ch cílov˘ch objemÛ. Plánování ozaﬁování s pomocí CT
pﬁístroje je základem tﬁírozmûrného (tzv. 3D) plánování. 3Dplánování je pﬁedpokladem pro konformní radioterapii. Ideální konformní technika má tzv. index konformity IC = 1, kdy
cílov˘ objem je prakticky totoÏn˘ s objemem ozáﬁen˘m.
Zlep‰ení lokální kontroly onemocnûní aplikací vy‰‰í dávky
záﬁení do cílového objemu mÛÏe b˘t také dosaÏeno pouÏitím
brachyterapie (BRT). Slovo pochází ãásteãnû z ﬁeãtiny, kdy
brachys znamená krátk˘ a mluvíme tak o metodû léãby záﬁením, kdy zdroj záﬁení má malou (krátkou) vzdálenost od nádoru resp. jeho lÛÏka. Zdroj záﬁení mÛÏe b˘t umístûn:
a) ve speciálních aplikátorech na povrchu nádoru - technika
muláÏí (napﬁ. koÏní nádory)
b) implantován do nádoru resp. nádorového lÛÏka - intersticiální BRT (napﬁ. sarkomy, nádory prsu)
c) v tûlních dutinách - intrakavitární BRT (napﬁ. gynekologické malignity)
d) v trubicov˘ch orgánech - intraluminární BRT (napﬁ. nádory jícnu, bronchÛ, Ïluãov˘ch cest).
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Tabulka 1. Metody intraoperaãní radioterapie.
zevní radioterapie

ortovoltáÏní fotony (RTG pﬁístroje)
vysokoenergetické elektrony
(lineární urychlovaãe)

permanentní intraoperaãní
implantace

radioizotopy 125I, 103Pd

doãasná intraoperaãní implantace
plastikov˘ch aplikátorÛ
(poresekãní brachyterapie)

HDR afterloading (vysok˘ dávkov˘
pﬁíkon) 192Ir

experimentální pﬁístupy

konkomitantní hypertermie

LDR afterloading (nízk˘ dávkov˘
pﬁíkon) 137Cs
vyuÏití radiosenzibilizátorÛ
fotodynamická terapie

Tabulka 2. V˘hody poresekãní intersticiální brachyterapie.
umístûní aplikátorÛ bûhem operace – pﬁímá kontrola lokalizace
spojení resekãního v˘konu s intersticiální aplikací
(není nutn˘ dal‰í invazivní v˘kon spojen˘ s opakovanou anestézií)
plánování radioterapie po resekãním v˘konu beze spûchu
zahájení radioterapie po obdrÏení definitivní histologie
zahájení radioterapie bez ohledu na zhojení operaãní rány
moÏnost frakcionovaného ozáﬁení
maximální sníÏení radiaãní zátûÏe zdravotnického personálu
umoÏnûné technikou afterloading

Tabulka 3. Principy tﬁírozmûrného plánování brachyterapie.
Zobrazení cílového objemu a dal‰ích anatomick˘ch struktur
Optimalizace prostorové dávkové distribuce
Zobrazení a zhodnocení dávkové distribuce

Brachyterapie mÛÏe dosáhnout vy‰‰ího indexu konformity neÏ
zevní radioterapie.
V poslední dobû se dostává do popﬁedí zájmu intraoperaãní radioterapie (IORT) a její specifická forma tzv. poresekãní brachyterapie (tabulka 1). Tyto metody umoÏÀují aplikaci vy‰‰ích dávek záﬁení bûhem operace nebo po skonãení operaãního
v˘konu s minimálním ozáﬁením okolních zdrav˘ch tkání. KaÏdá z metod IORT má svoje v˘hody a nev˘hody. K v‰eobecn˘m
v˘hodám patﬁí jasná lokalizace lÛÏka tumoru pﬁímou vizualizací, moÏnost lep‰í ochrany radiosenzitivních tkání a struktur
(niÏ‰í akutní a pozdní toxicita), moÏnost kombinace se zevní
radioterapií, konkomitantní chemoterapií (CHT), hypertermií
atd. Jedná se téÏ o témûﬁ jedinou moÏnost léãby relapsu onemocnûní v jiÏ ozáﬁeném terénu. V koneãném dÛsledku tento
pﬁístup umoÏÀuje provedení ménû mutilujících a více orgán
zachovávajících v˘konÛ pﬁi stejné lokální kontrole onemocnûní. U lokálnû pokroãil˘ch nádorÛ s omezenou moÏností totální chirurgické resekce zlep‰í lokální kontrolu.
Mezi velmi podstatné v˘hody intraoperaãní implantace s pouÏitím afterloadingov˘ch katetrÛ nebo jehel (poresekãní brachyterapie) patﬁí zejména pﬁesné umístûní aplikátorÛ pod vizuální
kontrolou bûhem operace. Na rozdíl od intraoperaãní radioterapie elektronov˘m svazkem je moÏné provedení frakcionovaného ozáﬁení a zahájení radioterapie aÏ po obdrÏení definitivní
histologie. V neposlední ﬁadû díky afterloadingovému systému
je sníÏena radiaãní zátûÏ o‰etﬁujícího personálu na minimum.
K dal‰ím v˘hodám techniky afterloading patﬁí plánování dávkové distribuce po implantaci bez ãasové tísnû (tabulka 2).
Definice cílového objemu u brachyterapie byla tradiãnû zaloÏena na ortogonálních (dvou na sebe kolm˘ch) RTG snímcích,
které poskytovaly pﬁedstavu o umístûní aplikátoru s rtg kontrastními maketami, ale neumoÏÀovaly prostorové (3D) zobrazení kritick˘ch orgánÛ a struktur. Plánování brachyterapie tak
v˘raznû „pokulhávalo“ za plánováním zevní radioterapie, které jiÏ bylo zaloÏeno na prostorové rekonstrukci na podkladû
CT ﬁezÛ (2). Konformní plánovací systémy pro brachyterapii
vyvinuté v posledních letech umoÏÀují 3D rekonstrukci. Jejich
velkou v˘hodu je pﬁesné plánování optimální dávkové distribuce v cílovém objemu a moÏnost prostorového zobrazení kritick˘ch orgánÛ (tabulka 3).
Konformní intersticiální brachyterapie je s v˘hodou vyuÏívána u karcinomu prsu a u sarkomÛ mûkk˘ch tkání. K dal‰ím
indikacím patﬁí recidivující nádory v oblasti hlavy a krku, nádory CNS, nádory pankreatu.
U první skupiny (nádorÛ prsu a sarkomÛ mûkk˘ch tkání) se
jedná zejména o poresekãní adjuvantní brachyterapii, u ostatních nádorov˘ch lokalit spí‰e o v˘kony paliativní v jiÏ ozáﬁeném terénu.
Poresekãní intersticiální brachyterapie
Po totální exstirpaci tumoru jsou peroperaãnû umístûny do lÛÏka nádoru, oznaãeného klipy, plastikové trubiãky pro intersticiální brachyterapii (obr. 1). Poãet a rozmístûní vodiãÛ závisí
na velikosti ozaﬁovaného loÏiska. Katetry jsou vzdáleny od
sebe 1,0 aÏ 1,5 cm, vzdálenost rovin v pﬁípadû dvourovinné
punktury je téÏ 1,0 aÏ 1,5 cm. Zavedení katetrÛ je provedeno,
tzv.“free hand“ technikou. S ãasov˘m odstupem cca 3 - 5 dnÛ
po v˘konu je provedeno plánovací CT vy‰etﬁení. Vzdálenost
jednotliv˘ch ﬁezÛ je 3 - 5 mm. Tyto skeny jsou on-line pﬁeneseny do plánovacího systému. Systém BrachyVision umoÏÀuje konturování a prostorové zobrazení v‰ech dÛleÏit˘ch tkání a struktur. V kaÏdém ﬁezu jsou téÏ zakresleny aplikátory.
âím je vzdálenost mezi jednotliv˘mi CT skeny men‰í, tím více
prostorová rekonstrukce odpovídá realitû. Cílov˘ objem (lÛÏko nádoru s bezpeãnostním lemem) je v kaÏdém ﬁezu zakreslen na podkladû pﬁedoperaãního CT vy‰etﬁení, umístûní kontrastních klipÛ a aplikátorÛ (obr. 2, 3). Plánovací systém
umoÏÀuje trojrozmûrné znázornûní tvaru cílového objemu
a umístûní vodiãÛ (obr.4, 5). V plánovacím modulu je poté provedena optimalizace dávkové distribuce a stanovení „dwell

Obr. 1: Peroperaãní umístûní vodiãÛ pro brachyterapii.

Obr. 2.: Pﬁedoperaãní CT vy‰etﬁení prsu s nádorov˘m loÏiskem.

Obr. 3: Zakreslení cílového objemu v CT ﬁezu.

time“ – ozaﬁovacích ãasÛ v kaÏdé poloze zdroje (obr. 6, 7).
MoÏnost úpravy ãasÛ v kaÏdé pozici zdroje dává vût‰í klinickou volnost v úpravû dávkové distribuce v cílovém objemu.
PouÏitím tzv. lokálního posunu referenãní izodózy mÛÏeme
pﬁizpÛsobovat tvar ozaﬁovaného objemu objemu cílovému
(konformní „inverzní“ plánování). K ozáﬁení je pouÏíván high
dose rate (HDR) afterloading VariSource firmy Varian.
Po skonãení brachyterapie, zpravidla do 10 dnÛ od resekãního
v˘konu, jsou plastikové trubiãky zcela bezbolestnû odstranûny.
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Obr. 4: Prostorová rekonstrukce cílového objemu (ãervenû) s klipy.

Obr. 6: Dávková distribuce v sagitálním ﬁezu.

Obr. 7: Prostorové rozloÏení dávkové distribuce se zobrazením 100%
(svûtle modﬁe) a 50% (hnûdé) izodózy.

Obr. 5: Prostorové znázornûní cílového objemu (ãervenû) a vodiãÛ pro brachyterapii.

algoritmy: dávka v tzv. referenãním bodû x geometrická optimalizace), ukázala zlep‰ení dávkové distribuce, indexu konformity a podstatnou redukci objemu ozáﬁen˘ch zdrav˘ch tkání
a struktur (5).
Po desetiletí pouÏívan˘ PaﬁíÏsk˘ dozimetrick˘ systém pro
rÛzné nádorové lokality byl vyvinut pÛvodnû pro LDR afterloadingové pﬁístroje a pro HDR aplikace v pﬁípadû ãasové
uniformity („dwell time“) v kaÏdé pozici zdroje (3). MoÏnost trojrozmûrného zobrazení dávkové distribuce poukazuje na limitaci PaﬁíÏského systému. Doporuãení pro rozmístûní aplikátorÛ platí stále (vzdálenost mezi katetry, mezi
jednotliv˘mi rovinami), ale rozloÏení dávky musí b˘t vztaÏeno k nádorovému lÛÏku a ne ke geometrii implantace (4)!
Tím je znaãnû zlep‰ena klinická dostupnost aplikace.
Práce, srovnávající provedení intersticiální implantace dle
PaﬁíÏského dozimetrického systému a konformního dozimetrického systému (pouÏívají rozdílné optimalizaãní

Závûr
S pouÏitím 3D plánovacího systému pro brachyterapii je moÏné
dosáhnout konformního ozáﬁení cílového objemu s minimálním
ozáﬁením okolních zdrav˘ch tkání a struktur. Hlavním pﬁínosem
této metody je moÏnost eskalace dávky v nádorovém loÏisku bez
zv˘‰ení rizika vzniku akutních a pozdních zmûn po ozáﬁení. Díky
tﬁírozmûrnému zobrazení lze lépe plánovat dávkovou distribuci.
Nutn˘m pﬁedpokladem je ov‰em pﬁesné umístûní vodiãÛ pro brachyterapii a pﬁesné stanovení cílového objemu.
Stále ov‰em zÛstává otázkou, zda tyto metody prakticky zlep‰í
léãebné v˘sledky. Teoretické pﬁedpoklady jsou jasné, praktické
ovûﬁení v‰ak bude nutné.
Práce je podpoﬁena grantov˘ch projektem MZ IGA NC7108-3/2002
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V¯ZNAM ALTERACÍ ADHEZIVNÍCH MOLEKUL CD44 V MALIGNÍM
CHOVÁNÍ NÁDORÒ
SIGNIFICANCE OF CD44 ADHESION MOLECULES ALTERATIONS
IN THE MALIGNANT BEHAVIOUR OF TUMOURS
KUNCOVÁ J., MANDYS V., HERÁâEK J., LUKE· M., ZACHOVAL R., URBAN M.
UROLOGICKÁ KLINIKA A ÚSTAV PATOLOGIE 3. LF UK A FNKV PRAHA
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV âR PRAHA
Souhrn: V progresi maligních nádorÛ hrají v˘znamnou úlohu zmûny mezibunûãn˘ch interakcí, jeÏ jsou mimo jiné zaji‰Èovány adhezivními molekulami. Proteiny CD44 skupiny jsou bunûãné adhezivní molekuly, ubikviternû exprimované na bunûãn˘ch membránách mnoha tkání organizmu. Standardní forma i variantní izoformy CD44 jsou kódovány jedním genem a pﬁi
jejich vzniku se zásadním zpÛsobem uplatÀuje mechanizmus variabilního sestﬁihu. CD44 proteiny zaji‰Èují mezibunûãnou adhezi v embryogenezi, hrají dÛleÏitou roli v procesu myelopoeze, lymfopoeze a angiogeneze, v aktivaci a „homingu“ lymfocytÛ
a úãastní se napﬁ. i degradace hyaluronátu. V maligních nádorech není v˘znam alterací proteinÛ skupiny CD44 zcela pﬁesnû
objasnûn, ale jejich exprese a zastoupení variantních izoforem v maligních tkáních jsou nepochybnû odli‰né od tkání nenádorov˘ch. V rÛzn˘ch typech epitelov˘ch nádorÛ byl kromû up- a down-regulace popsán i zmûnûn˘ vzorec exprese variantních
izoforem. Pﬁedkládaná práce shrnuje souãasné poznatky o expresi CD44 molekul v nádorové tkáni a uvádí pﬁehled exprese
CD44 v karcinomu moãového mûch˘ﬁe, ovaria, mléãné Ïlázy, Ïaludku, v renálním a v hepatocelulárním karcinomu, v dlaÏdicobunûãném karcinomu hlavy a krku a v nemalobunûãn˘ch karcinomech plic.
Klíãová slova: CD44, adhezivní molekuly, epitelové nádory, progrese nádorÛ, imunohistochemie.
Summary: Changes of intracelullar interactions which are also mediated by the cell adhesion molecules play an important role
in the progresion of malignant tumours. Proteins of the CD44 family are cell adhesion molecules, which are ubiquitously
expressed on cell membranes of a wide range of tissues. The standard form and it’s variant isoforms are encoded by a single
gene. The mechanism of alternative splicing is crucial for formation of different isoforms. CD44 proteins are responsible for
maintenance of the cell adhesion during embryogenesis, they play an important role at the process of myelopoesis,
lymphopoesis and angiogenesis, in lymhocyte activation and homing and also in hyaluronate degradation. Although the
expression and occurence of variant CD44 isoforms in malignant tissues differs obviously from their expression in nonmalignant tissues, the significance of alterations of these proteins in malignant tumours has not been clearly established yet.
Apart from the up- and down-regulation, changing patterns of variant isoforms expression has been also described in the diverse
types of malignant epithelial tumours. This article summarizes recent findings on the expression of CD44 molecules in
malignant tissues and reviews CD44 expression in carcinomas of urinary bladder, ovarium, mammary gland and stomach, in
renal and hepatocellular carcinoma, squamous carcinoma of head and neck and in non-small cell lung carcinomas.
Key words: CD44, adhesion molecules, epithelial tumours, tumour progression , immunochemistry

Úvod
V prÛbûhu posledních desetiletí byly dosaÏeny v˘znamné
pokroky v poznání molekulárních mechanizmÛ nádorové
transformace bunûk. V nádorech byly charakterizovány alterace ﬁady genÛ, úãastnících se regulací základních bunûãn˘ch
funkcí, jako jsou dûlení, produkce regulaãních a strukturálních
proteinÛ a regulovaná bunûãná smrt. Podle teorie vícestupÀového prÛbûhu kancerogeneze je nahromadûní poruch tûchto
genÛ základní podmínkou pro vznik primárního nádoru. Kromû lokálního pÛsobení primárních nádorÛ má pro osud nemocn˘ch podstatn˘ v˘znam i progrese nádoru, charakterizovaná
jeho prorÛstáním do okolních tkání a zakládáním sekundárních loÏisek - metastáz. Progrese nádorÛ, tj. infiltrativní rÛst
a metastazování, jsou hlavními definujícími znaky nádorÛ
maligních. Ve srovnání se ‰íﬁí poznatkÛ o mechanizmech nádorové transformace buÀky vedoucí ke vzniku primárních nádorÛ jsou informace o molekulárních alteracích, které jsou podkladem progrese nádorÛ, dosud znaãnû omezené. Z tohoto
dÛvodu se znaãná ãást onkologického v˘zkumu soustﬁeìuje
právû na tuto oblast. V souãasné dobû je zﬁejmé, Ïe v progresi nádorÛ hrají - kromû vlastností nádorov˘ch bunûk - v˘znamnou roli poruchy bunûãn˘ch interakcí a pÛsobení nádorov˘ch
bunûk na extracelulární stromální struktury. Tyto procesy jsou
zprostﬁedkovány zejména pÛsobením proteáz produkovan˘ch

nádorov˘mi buÀkami (1) a kvantitativními a kvalitativními
zmûnami adhezivních molekul, lokalizovan˘ch na povrchu
bunûk (2).
Skupina CD44 molekul
Adhezivní molekuly patﬁící do skupiny CD44 jsou struktury
glykoproteinové povahy, exprimované ubikviternû na povrchu bunûk. Podílejí se na zaji‰tûní adhezí mezi buÀkami a extracelulární matrix i mezi buÀkami navzájem. Poprvé byly tyto
glykoproteiny identifikovány na lymfocytech jako molekuly
funkãnû v˘znamné v procesu bunûãné adheze a „homingu“
lymfocytÛ. S postupujícím v˘zkumem CD44 molekul byla
popsána exprese rÛzn˘ch forem CD44 v jednotliv˘ch typech
tkání a bylo rozpoznáno mnoho jejich dal‰ích forem a funkcí,
v˘znamn˘ch mimo jiné i v procesu maligního bujení (3-5).
Struktura
Skupinu CD44 tvoﬁí jednak standardní izoforma molekuly CD44s, jednak variabilní izoformy, jeÏ jsou pov‰echnû oznaãovány CD44v. CD44 protein je kódován genem obsahujícím
2 skupiny exonÛ, lokalizovan˘m na 11. chromozomu v lokusu
11p13 (6). Skupina tzv. standardních exonÛ zahrnuje exony
1-5 a 16-20, které podléhají spoleãnému sestﬁihu, ãímÏ vzniká
transkript, kter˘ následnû kóduje standardní izoformu CD44s.
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Obr. 1: Schéma exonÛ genu CD 44.

CD44 standardní forma (exony 1–5 a 16–20)

Variantní exony (6–15) jsou pﬁi alternativním sestﬁihu vkládány
mezi exony standardní formy v rÛzn˘ch kombinacích.

Skupina variabilních exonÛ je sloÏena z exonÛ 6-15, oznaãovan˘ch také jako v1-v10 (7-9). Vznik variabilních izoforem je
zprostﬁedkován transkripcí, sestﬁihem a následnou inzercí tûchto variabilních exonÛ mezi standardní exony (Obr. 1). Sestﬁih
variabilních exonÛ do v˘sledné mRNA je také oznaãován jako
alternativní sestﬁih. Podle typu zaﬁazeného exonu jsou variabilní izoformy znaãeny ãíslem, napﬁ. CD44v3, CD44v6, atd.
Mechanizmus kontroly alternativního sestﬁihu není dosud
znám, uvaÏuje se napﬁíklad o regulaci CD44 promotoru onkogenem Ras (10,11). Pozoruhodné je, Ïe jednotlivé buÀky pravdûpodobnû vykazují jistou schopnost zmûnit spektrum exprese CD44 podle sv˘ch potﬁeb.
Nejroz‰íﬁenûj‰í formou CD44 glykoproteinÛ je standardní izoforma, CD44s, která je tvoﬁena 363 aminokyselinami. Molekulová hmotnost jejího proteinového jádra (protein core) je 37
kDa. V dÛsledku vazby glykosaminoglykanov˘ch ﬁetûzcÛ
(napﬁ. chondroitinsulfátu ãi heparansulfátu) na toto jádro je
v˘sledná molekulová hmotnost CD44s pﬁibliÏnû 80 kDa (12).
Základní struktura v‰ech molekul CD44 je shodná. Je tvoﬁena
tﬁemi doménami - cytoplazmatickou, transmembránovou
a extracelulární. Cytoplazmatická doména tvoﬁí tzv. C-terminální konec molekuly. Je vysoce konzervativní a je sloÏena ze
72 aminokyselin. Druhá, transmembránová, doména sestává
z 21 aminokyselin, u savãích druhÛ je 100% konzervativní.
Nejvût‰í ãást molekuly CD44 pﬁedstavuje extracelulární doména (tzv. N - terminální konec) tvoﬁená 270 aminokyselinami
s konzervativními i variabilními oblastmi. C terminální konec
je kódován exonem 19 ãi 20, transmembránov˘ segment exonem 18. Variabilní ãást extracelulární domény je dle typu
CD44v kódována variantními exony 6-15 (13). Zmûny struktury i funkce molekul CD44 jsou mimo jiné v˘znamnû ovlivÀovány ‰irok˘m spektrem posttranslaãních úprav, pﬁedev‰ím
N- a O- glykosylací, která modifikuje vazebné charakteristiky rÛzn˘ch izoforem CD44 (13). RÛzné izoformy CD44 vykazují rozdílné vzorce glykosylace. Skuteãnost, Ïe nûkteré izoformy se vyskytují v glykosylované i neglykosylované podobû
nasvûdãuje tomu, Ïe ãást funkcí CD44 nezávisí na vazbû
postranních glykosaminoglykanov˘ch ﬁetûzcÛ. V dÛsledku
glykosylace mÛÏe hmotnost nejvût‰ích molekul CD44 pﬁesahovat 200 kDa. Izoformy o stﬁední velikosti (110-160 kDa)
pﬁedstavují molekuly exprimované pﬁedev‰ím na epiteliálních
buÀkách (14).
Exprese v normálních tkáních
CD44s glykoprotein byl pÛvodnû izolován na hemopoetick˘ch
buÀkách. S postupujícím v˘zkumem bylo v‰ak zji‰tûno, Ïe se
nachází na vût‰inû bunûk rÛzn˘ch tkání (15,16). Je exprimován napﬁ. na buÀkách CNS, epidermis, v játrech, v plicích, pankreatu a na buÀkách mnoha dal‰ích tkání (12,13,17-19). V˘skyt
variabilních izoforem je mnohem ménû roz‰íﬁen˘, neÏ zastoupení CD44s (13,20). Napﬁíklad na epitelov˘ch buÀkách, stejnû jako na buÀkách hemopoetického systému, jsou variabilní
izoformy exprimovány podle vzorce specifického pro danou
tkáÀ. Je tedy pravdûpodobné, Ïe proces alternativního sestﬁihu je velmi striktnû regulován a Ïe právû variabilní izoformy
se specifick˘mi úseky a s omezenou distribucí mají rozdílné,
pﬁídatné funkce ve vztahu k CD44s (12,21). RÛzné formy
CD44v jsou nacházeny napﬁ. na keratinocytech, urotelu, buÀ-
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kách Ïaludeãní sliznice, na aktivovan˘ch lymfocytech a makrofázích a na buÀkách dal‰ích tkání (22,23). CD44 je exprimován i v embryonálních tkáních, kde se úãastní procesu organogeneze (3,20,24).
Ligandy a funkce
Nejv˘znamnûj‰í ligandou molekul CD44 je kyselina hyaluronová (hyaluronát, HA), glykosaminoglykan bûÏnû zastoupen˘ v extracelulární matrix (25). V‰echny molekuly CD44 obsahují nejménû 3 vazebná místa pro hyaluronát. Jedním z nich
je tzv. CLP doména (cartilage link protein), kódovaná exonem
2, (26) dal‰í 2 domény se nalézají v oblasti kódované exonem
5 (27). HA vazebné domény jsou konstantními a vysoce konzervativními ãástmi extracelulární domény v‰ech molekul
CD44. Schopnost bunûk vázat hyaluronát prostﬁednictvím
CD44 je podmínûna existencí dal‰ích regulaãních mechanizmÛ. To vysvûtluje okolnost, Ïe ne v‰echny buÀky exprimující CD44 váÏí HA (13). Dal‰ími minoritními ligandami CD 44
jsou osteopontin, serglycin, kolagen, fibronektin a laminin (2831). Osteopontin je cytokin uvolÀovan˘ rÛzn˘mi typy bunûk,
hrající roli v procesu bunûãné chemotaxe. Kolagen, fibronektin a laminin se váÏí na molekulu CD44 nepﬁímo, prostﬁednictvím polysacharidu chondroitinu, navázaného na molekulu CD44 v oblasti exonu 5 (30,32). RovnûÏ serglycin, patﬁící
do skupiny proteoglykanÛ pojmenované pro repetitivní SerGly dipeptidové sekvence se váÏe na molekulu CD44 nepﬁímo (33).
Vazba HA-CD44 je ovlivnûna úrovní glykosylace molekuly
CD44 a pravdûpodobnû i mnoha dal‰ími mechanizmy, které,
stejnû jako regulace glykosylace, nejsou dosud pﬁesnû známy
(12,13,20). Je v‰ak jisté, Ïe tyto mechanizmy v˘znamnû modifikují i dal‰í funkce CD44, uplatÀující se v patologick˘ch procesech v organizmu. Schopnost rÛzn˘ch variantních izoforem
CD44 vázat HA je rÛzná (34). Zdá se, Ïe aãkoliv CD44v obsahují vazebnou doménu pro hyaluronát, je úroveÀ vazby HA
variantními izoformami niÏ‰í, právû díky pﬁítomnosti variantních oblastí (35). Inhibiãní efekt variantních úsekÛ molekuly
je pﬁídatn˘m jevem, souvisejícím patrnû s jejich glykosylací.
Vazebné studie ukazují, Ïe ty molekuly CD44v, které nebyly
O-glykosylovány, mohou vázat HA stejnû efektivnû jako
CD44s (35). Inhibiãní efekt na vazbu HA vykazuje i N-glykosylace. Inhibice N-glykosylace usnadÀuje vazbu HA (36).
Zástava glykosylace mÛÏe díky mutaci na specifick˘ch lokusech vést ke konverzi ve formu potenciálnû vazebnû aktivní.
Ve vztahu k vazbû na HA jsou tedy molekuly CD44 exprimovány na buÀkách v aktivním, inaktivním ãi indukovatelném
stavu. Rozdíly ve vazebném stavu CD44 k HA jsou specifické pro konkrétní buÀky a souvisejí s typem posttranslaãních
modifikací molekuly (37). V nûkter˘ch typech bunûk mÛÏe
b˘t schopnost pÛvodnû neaktivní molekuly CD44 vázat HA
ovlivnûna i interakcí se specifick˘mi protilátkami. Tohoto
„aktivního stavu“ mÛÏe b˘t rovnûÏ dosaÏeno inkubací bunûk
se stimulujícími ãinidly, napﬁ. forbolestery ãi interleukiny (38).
Pro vysokou vazebnou afinitu CD44 k hyaluronátu je nutná
i intaktní cytoplazmatická doména. Stav této domény ovlivÀuje vazbu extracelulárního HA pravdûpodobnû cestou membránov˘ch pﬁesunÛ, dimerizace ãi shlukováním molekul CD44
(13). Cestou detailní mutaãní anal˘zy zásadit˘ch aminokyselinov˘ch skupin v cytoplazmatické doménû byla definována
specifická argininová a lyzinová rezidua, pomocí kter˘ch látky stimulující protein kinázu C (PKC) rozdíln˘m zpÛsobem
regulovaly vazbu HA (39). Hlavní funkcí cytoplazmatické
domény je v‰ak pﬁenos signálÛ z extracelulárního prostﬁedí
(40). Tato doména se pﬁímo váÏe na mnoÏství intracelulárních
proteinÛ. Byla v ní identifikována vazebná doména pro ankyrin (41,42), jehoÏ vazba je pravdûpodobnû usnadÀována navázáním palmitoylanu na rezidua aminokyselin obsaÏená v molekule CD44 (43). Je pravdûpodobné, Ïe existuje i souvislost
mezi schopností vázat ankyrin a vazbou HA (42,44).
Dal‰ími intracelulárními proteiny, které mají schopnost vaz-

by na cytoplazmatickou doménu CD44, jsou tzv. ERM proteiny (ezrin, radixin, moesin) (27), které se rovnûÏ úãastní na
pﬁenosu signálÛ z okolí do buÀky. Ankyrin a ERM proteiny
propojují sloÏky bunûãné membrány se sítí intracelulárních
aktinov˘ch filament, ãímÏ zprostﬁedkují i kontakt CD44 s cytoskeletální soustavou buÀky a tím ovlivÀují bunûãnou motilitu, migraci a mimo jiné i membránovou lokalizaci CD44 (45).
Dosud získané poznatky svûdãí tedy pro to, Ïe CD44 glykoproteiny zprostﬁedkují dÛleÏité dynamické intra- i extracelulární interakce.
Díky schopnosti vázat v˘znamné sloÏky extracelulární matrix
se molekuly CD44 podílejí na udrÏování trojrozmûrné struktury tkání, na migraci i agregaci bunûk a na vazebn˘ch interakcích mezi lymfocyty a endoteliálními buÀkami (12,13,20).
V proliferujících epitelov˘ch buÀkách i v dal‰ích buÀkách
zúãastnûn˘ch v regeneraci tkání a v reparaãních procesech
dochází k up-regulaci CD44 i HA, ãímÏ se vytváﬁejí struktury
pﬁipomínající le‰ení, umoÏÀující následnou vazbu dal‰ích
bunûk bûhem tkáÀové expanze (46,47). K akumulaci HA
dochází pﬁi angiogenezi, hojení ran i bûhem migrace embryonálních bunûk (47-49). Vzájemná vazba HA a CD44 mÛÏe
mimo jiné indukovat i zmûnu genové exprese. Tím se CD44
uplatÀuje v regulaci sekrece cytokinÛ, v aktivaci lymfocytÛ
a bunûk monocyto-makrofágového systému a pﬁi angiogenezi. Navíc v makrofázích bylo identifikováno mnoÏství „zánûtliv˘ch genÛ“, jejichÏ exprese mÛÏe b˘t indukována HA oligomery (50). Semi-purifikované, hyaluronidázou roz‰tûpené
fragmenty hyaluronátu mohou stimulovat proliferaci a migraci endoteliálních bunûk a urychlovat proces angiogeneze in
vivo (51,52).
CD44 je diferenciaãním antigenem v procesu myelopoezy
a lymfopoezy, v prÛbûhu embryogeneze umoÏÀuje remodelaci extracelulární matrix. CD44 rovnûÏ umoÏÀuje agregaci
bunûk, a to multivalentní vazbou hyaluronátu k molekulám
CD44 nalézajícím se na okolních buÀkách, nebo vzájemnou
vazbou mezi molekulami CD44, uskuteãÀovanou pomocí
jejich glykosylovan˘ch ãástí (53). HA dependentní vazby se
úãastní zejména agregace makrofágÛ, lymfocytÛ a fibroblastÛ (54). V této souvislosti je dÛleÏité, Ïe právû proliferující buÀky jsou bohaté na hyaluronát (46).
Molekula CD44 se úãastní i degradace hyaluronátu. Komplex
CD44-HA je internalizován a následnû pﬁipojen k lyzosomálnímu kompartmentu, kde je degradován kysel˘mi hydrolázami (55). V˘‰e uvedená funkce CD44 má velk˘ v˘znam vzhledem k moÏn˘m negativním efektÛm hromadûní hyaluronátu,
napﬁ. v plicní tkáni, kde interferuje s v˘mûnou plynÛ (55).

zmûnami intracelulárního mikroprostﬁedí mohou mûnit vlastnosti a metastatické chování nádorov˘ch bunûk. O zmûnách
glykosylace CD44 v nádorov˘ch buÀkách je dosud známo velmi málo i proto, Ïe dosud není pﬁesnû objasnûna ani její regulace v buÀkách normálních.
Ztráta kontaktÛ nádorové buÀky s okolními buÀkami je podstatn˘m krokem v ãasn˘ch fázích procesu metastatické kaskády. K uvolnûní mezibunûãn˘ch kontaktÛ je nutná zmûna
adhezivních vlastností buÀky, ke které mÛÏe pﬁispívat zmûna
profilu exprese molekul CD44. Zv˘‰ená exprese CD44 mÛÏe
na jednu stranu usnadÀovat vazbu hyaluronátu. Takto vytvoﬁená pericelulární hyaluronátová „ matrix“ mÛÏe interferovat
s adhezivními procesy v okolí, sniÏovat afinitu buÀky k okolním hyaluronát-deficitním buÀkám a následnû vést k jejímu
uvolnûní z okolních vazeb. Vzhledem k interakcím molekuly
CD44 se strukturami cytoskeletu je moÏné, Ïe se CD44 podílí i na zv˘‰ení motility nádorov˘ch bunûk a usnadÀuje jejich
pohyb podél povrchÛ bohat˘ch na hyaluronát. Na druhou stranu mohou molekuly CD44 svou úãastí na degradaci hyaluronátu umoÏÀovat nádorov˘m buÀkám únik z prostﬁedí bohatého na hyaluronát, popﬁípadû se podílet na procesu invaze do
lymfatického ãi cévního systému. Vzhledem k jiÏ zmínûné
funkci molekul CD44 v procesu angiogeneze je pravdûpdobné, Ïe se tyto molekuly rovnûÏ podílejí na neovaskularizaci
novû vznikl˘ch metastatick˘ch loÏisek(12).
Z dosud získan˘ch poznatkÛ vypl˘vá, Ïe nûkter˘ch nádorech,
napﬁ. v kolorektálních tumorech (58,59) v hepatocelulárním
karcinomu (60), v adenokarcinomu Ïaludku (61-64), v maligním melanomu (65,66), v nádorech pankreatu (67) ãi kostní
dﬁenû (68) souvisí exprese CD44 s hor‰ími biologick˘mi vlastnostmi nádoru i s hor‰í prognózou. Bylo napﬁ. prokázáno, Ïe
monoklonální protilátka proti CD44s je in vitro schopna kompletnû inhibovat vazbu bunûk lidského melanomu (z bunûãné
linie SMMU2) k hyaluronátu a zároveÀ inhibovat metastatick˘ potenciál nádorov˘ch bunûk in vivo (65).
Existuje v‰ak i skupina nádorÛ, jako napﬁ. karcinomy prostaty (69-72), moãového mûch˘ﬁe (73-77), nádory endometria
(78) ãi spinocelulární koÏní karcinomy (79), ve kter˘ch je naopak sníÏená exprese CD44 znakem hor‰ích biologick˘ch vlastností a agresivnûj‰ího chování nádoru. Po transfekci genu
CD44s do bunûãné linie krysího vysoce metastazujícího karcinomu prostaty bylo zji‰tûno sníÏení metastatického potenciálu, ale tumorigenicita a úroveÀ rÛstu nádorové linie in vivo
sníÏeny nebyly (80).

CD44 v procesu maligního nádorového bujení
Zájem o v˘znam CD44 v procesu maligního bujení byl vyvolán zejména po objevu Güntherta a kol. (22), kteﬁí v r. 1991 pﬁi
pokusech s transfekcí CD44v6 do nemetastazujících bunûãn˘ch linií zjistili, Ïe CD44v6 je nositelem metastatického
potenciálu. Po zavedení genu CD44v6 do bunûk pomocí plazmidu a jeho následné expresi získaly takto zmûnûné buÀky
schopnost metastazovat. MnoÏství následn˘ch studií proveden˘ch na rÛzn˘ch typech nádorÛ prokázalo ﬁadu souvislostí
mezi zv˘‰enou expresí CD44s i CD44v a stupnûm diferenciace nádorÛ (grade), metastatick˘m potenciálem, ãi proliferaãní aktivitou nádorov˘ch bunûk (56). Byla rovnûÏ ovûﬁována
moÏnost vyuÏití úrovnû exprese CD44 jako prognostického
faktoru pﬁeÏití nemocn˘ch s rÛzn˘mi typy nádorÛ. Z dosud
proveden˘ch studií zab˘vajících se v˘znamem exprese CD44
v maligních nádorech vypl˘vá, Ïe v nádorech je exprese molekul CD44 do rÛzné míry alterována. Tato alterace mÛÏe spoãívat v up-regulaci, down-regulaci, ãi v pﬁítomnosti jin˘ch variantních izoforem CD44, tedy ve zmûnû vzorce exprese CD44
molekul specifického pro danou nenádorovou tkáÀ (57). Dal‰ími modifikacemi, které mohou v˘znamnû ovlivÀovat funkci molekul CD44, jsou napﬁ. zmûny v úrovni glykosylace, ãi
ve schopnosti vazby ligandÛ, které s následn˘mi moÏn˘mi

Uroteliální karcinom moãového mûch˘ﬁe
V uroteliálním karcinomu byly studovány zejména
CD44s a variantní izoforma molekuly CD44v6 (73,75) ale
i exprese dal‰ích variantních izoforem, napﬁ. CD44v3,5 a 10
(74) nebo CD44v2,5 a 6 (77). Pﬁítomnost CD44 (resp. CD44
mRNA) byla zji‰Èována zejména v bioptick˘ch vzorcích uroteliálních karcinomÛ i nenádorového urotelu pomocí ‰irokého
spektra metod, pﬁedev‰ím imunohistologie, RT-PCR, Southern blotu ãi in-situ hybridizace. PouÏity byly i buÀky definovan˘ch bunûãn˘ch linií získan˘ch z karcinomÛ moãového
mûch˘ﬁe s rozdíln˘mi biologick˘mi vlastnostmi (74). Pozornost byla zamûﬁena pﬁedev‰ím na korelaci exprese CD44 se
stadiem nádoru hodnocen˘m podle TNM klasifikace, histologickou stavbou a stupnûm diferenciace nádorÛ, s biologick˘mi charakteristikami bunûãné nádorové populace, jako jsou
proliferaãní aktivita nádorov˘ch bunûk, DNA ploidie, ãi mitotick˘ index a s prognózou nádorÛ (73-77).
V normálním urotelu je CD44s silnû exprimován na membránách bunûk a vykazuje v˘raznou stratifikaci, tzn. Ïe je nejintenzivnûji a nejvíce homogennû exprimován na vrstvû bunûk
pﬁiléhajících k bazální membránû, smûrem k povrchov˘m vrstvám urotelu pak dochází k progresivnímu sníÏení exprese
CD44s. Povrchové vrsty bunûk vykazují negativitu tohoto anti-
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genu. Obdobná, i kdyÏ o nûco ménû intenzivní, je pozitivita
CD44v6 (event. CD44v3, v5 a v10).
Z v˘sledkÛ vût‰iny dosud proveden˘ch prací vypl˘vá, Ïe v buÀkách uroteliálního karcinomu je exprese CD44s i CD44v6
v˘znamnû alterována. Pﬁitom intenzita exprese uveden˘ch
molekul negativnû koreluje se stupnûm diferenciace (grade)
nádoru a s jeho progresí (stage), s vy‰‰í úrovní bunûãné proliferace a s metastazováním nádoru. V diferencovan˘ch superficiálnû rostoucích uroteliálních karcinomech jsou intenzita
i obraz exprese CD44 prakticky stejné jako v normálním urotelu, ãasto v‰ak dochází ke ztrátû stratifikace pozitivity. Nádory s niÏ‰ím stupnûm diferenciace a nádory s pokroãilou progresí vykazují nápadné alterace exprese CD44s i CD44v6,
charakterizované pﬁedev‰ím fokálním, popﬁípadû aÏ úpln˘m
vymizením pozitivity, ãi v˘raznû heterogenní distribucí pozitivit (73,76). Ve ‰patnû diferencovan˘ch nádorech („high grade“) je exprese CD44 v˘znamnû sníÏená, aÏ negativní. (74,77).
Nádory ploché ãi primárnû invazivní vykazují ãastûji fokální
ztrátu exprese CD44 molekul v porovnání s nádory papilárními (77). Nejednoznaãn˘ zÛstává prognostick˘ v˘znam uveden˘ch zmûn. Nûkteﬁí autoﬁi prokazují souvislost mezi downregulací CD44s a CD44v6 a progresí onemocnûní, ãasnou
rekurencí ãi ‰patnou prognózou (75,76). V˘sledky jin˘ch studií v‰ak tento vztah nepotvrzují. Otázkou zÛstává, do jaké míry
souvisejí zji‰tûné alterace s metastatick˘m potenciálem nádorov˘ch bunûk a do jaké míry mÛÏe b˘t úroveÀ exprese CD44
v˘znamn˘m prognostick˘m ukazatelem uroteliálních karcinomÛ.
Karcinom ovaria
Karcinomy ovarií tvoﬁí v˘znamnou skupinu nádorÛ Ïenského
reprodukãního systému. K charakteristick˘m vlastnostem tûchto karcinomÛ patﬁí peritoneální diseminace. Je vysoce pravdûpodobné, Ïe v rozsevu nádorov˘ch bunûk po mezotelu peritonea, tedy v progresi ovariálních karcinomÛ, hrají v˘znamnou
roli adhezivní molekuly, vãetnû rodiny CD44. V˘sledky studií zab˘vajících se v˘znamem tûchto molekul jsou v‰ak velmi nejednoznaãné, nûkdy dokonce protichÛdné. Bylo napﬁ.
zji‰tûno, Ïe v iniciálních stadiích ovariálních karcinomÛ dochází k up-regulaci CD44s a CD44v3 a v6 forem ve srovnání
s nenádorovou tkání. S postupující progresí nádoru v‰ak dochází k v˘znamnému sníÏení exprese uveden˘ch molekul (81).
V pokroãil˘ch stadiích karcinomu ovaria byla pak pozorována nízká úroveÀ exprese CD44s, CD44v3 a v6. SníÏení exprese aÏ úplná ztráta CD44v3 se jevily jako jednoznaãnû negativní prognostick˘ ukazatel (81). V jiném souboru bylo
popsáno u karcinomÛ vy‰‰ího stupnû malignity (grade II, III)
a u karcinomÛ se vzdálen˘mi metastázami zv˘‰ení exprese
CD44s oproti nenádorovému epitelu. Pozitivita exprese
CD44s byla signifikantnû spojena s krat‰ím intervalem pﬁeÏití bez projevÛ nádorového onemocnûní i celkového pﬁeÏití (82).
Zajímavé v˘sledky pﬁinesla studie hodnotící expresi
CD44s a β1-integrinu v bunûãn˘ch liniích normálního ovariálního epitelu a ovariálních karcinomÛ. Protilátka proti CD44s,
ale nikoliv proti β1-integrinu, inhibovala vazbu nádorov˘ch
bunûk k buÀkám mezotelu in vitro (83). I v modelu na „nah˘ch“
my‰ích (nude mice) s implantovan˘mi buÀkami ovariálního
karcinomu bylo zji‰tûno v˘razné sníÏení poãtu bunûãn˘ch
implantátÛ nádoru po aplikaci protilátky proti CD44s (84).
V˘sledky dosud proveden˘ch studií svûdãí pro v˘znamnou
roli molekul CD44 v progresi ovariálních karcinomÛ.
Karcinom mléãné Ïlázy
Karcinom mléãné Ïlázy je druhou nejv˘znamnûj‰í malignitou
u Ïen stﬁedního vûku. Stejnû jako v jin˘ch maligních nádorech
je i u tohoto karcinomu nádorová transformace epitelov˘ch
bunûk provázena zmûnami adhezivních funkcí.
Normální nenádorové epitelové buÀky mléãné Ïlázy nevykazují (dle pﬁeváÏné vût‰iny studií) expresi vût‰iny CD44 antigenÛ. Pﬁítomnost variantních molekul CD44v5,v6 a v9 byla
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v‰ak v nenádorovém epitelu popsána. Myoepitelie naopak
exprimují jak CD44s, tak i variantní izoformy. V buÀkách stromálních je popisována exprese pouze CD44s, nikoliv jeho variantních izoforem (85,86,87).
Nádorové buÀky karcinomu mléãné Ïlázy vykazují zv˘‰enou
expresi CD44, zejména variantních izoforem. Zv˘‰ená exprese CD44s a CD44v3,v5,v6v,9 a v10 byla zji‰tûna ve tkáni
nemetastazujícího (88) i metastazujícího karcinomu (89). Zv˘‰ená exprese CD44v3,v5 a v6 byla pﬁítomna i na buÀkách tvoﬁících metastatická loÏiska v lymfatick˘ch uzlinách (88). Na
základû uveden˘ch pozorování byly CD44v3 a v4 oznaãeny
za moÏné markery malignity. V˘sledky v‰ech dosud proveden˘ch studií se sice shodují v nálezech zv˘‰ené exprese rÛzn˘ch forem molekul CD44 v souvislosti s progresí nádorového onemocnûní, zároveÀ v‰ak naznaãují, Ïe exprese CD44
sama o sobû nemÛÏe b˘t pokládána za faktor upﬁesÀující prognózu onemocnûní (90).
Hepatocelulární karcinom
Normální nenádorové hepatocyty neexprimují Ïádnou z forem
molekul CD44 (91-93). Ve tkáni hepatocelulárního karcinomu je v‰ak popisována exprese CD44s a CD44v6, jakoÏ i dal‰ích variantních izoforem, napﬁ. CD44v3,v5 a v8-v10. Opakovanû byla popsána souvislost mezi zv˘‰enou expresí CD44s,
CD44v3, v6 a v10 a úrovní nádorové angioinvaze (60,92,94),
ale nebyla prokázána korelace se stupnûm malignity nádoru,
ãi s úrovní proliferace nádorov˘ch bunûk (92). Ze závûrÛ vût‰iny provádûn˘ch studií vypl˘vá, Ïe nejniÏ‰í expresi CD44
antigenÛ vykazují dobﬁe diferencované nádory, s dediferenciací nádoru stoupá i úroveÀ exprese tûchto antigenÛ. ·patnû
diferencované nádory exprimují sledované molekuly CD44
velmi v˘raznû. Dosud se v‰ak nepodaﬁilo urãit, které z molekul CD44 skupiny nejv˘znamnûji ovlivÀují adhezivní vlastnosti bunûk hepatocelulárního karcinomu a tím i jejich metastatick˘ potenciál. K velmi zajímav˘m patﬁí zji‰tûní, Ïe v jaterní
tkáni postiÏené cirrhózou ãi chronickou hepatitidou je moÏné
identifikovat neãetné hepatocyty vykazující pozitivitu
CD44v5, v7, a v8-v10 (60). Chronická hepatitida i cirrhóza
jsou povaÏovány za prekancerózní stavy pﬁedcházející hepatocelulárnímu karcinomu, a proto se nabízí otázka, zda a jak˘m
zpÛsobem se molekuly CD44v podílejí na ãasné fázi procesu
kancerogeneze.
VyuÏití hodnocení úrovnû exprese molekul CD44 pro urãení
prognózy hepatocelulárního karcinomu je nejednoznaãné,
i kdyÏ mÛÏe existovat i souvislost mezi v˘‰í exprese
CD44s a délkou pﬁeÏívání pacientÛ. Bylo napﬁ. zji‰tûno, Ïe
vy‰‰í exprese CD44s je spojena s krat‰ím intervalem pﬁeÏití
nemocn˘ch (93). Podle Terrise et al (94) úroveÀ exprese
CD44s sice pozitivnû koreluje s vaskulární invazí v nádoru,
ale nikoliv s délkou pﬁeÏívání pacientÛ.
Adenokarcinom Ïaludku
V˘skyt exprese molekul CD44 v epitelov˘ch nádorech Ïaludku je pﬁedmûtem studií od r. 1993, kdy Hieder et al. (95) prokázali v˘znamn˘ rozdíl v expresi CD44v izoforem v nenádorové tkáni a v adenokarcinomu Ïaludku. Pomocí anal˘zy
CD44v RNA byla v nenádorové tkáni zji‰tûna jen nízká pﬁítomnost CD44v6 a v5, zatímco v adenokarcinomu intestinálního typu byl detegován mnohem komplexnûj‰í vzorec exprese amplifikaãních produktÛ, které hybridizovaly s exony v5
a v6. Ve vzorcích nádorÛ difuzního typu byla zachycena exprese v5, ale nikoliv v6 izoformy (95). Up-regulace CD44v5 a v6
izoforem v karcinomu Ïaludku byla zji‰tûna i imunohistochemicky a pomocí Northern-blottingu. Ve ‰patnû diferencovan˘ch nádorech a v uzlinov˘ch metastázách pﬁevaÏovala zejména CD44v5 izoforma (96). Intenzivnû byla ve sliznici Ïaludku
za normálních i patologick˘ch okolností sledována exprese
CD44v9. V nenádorovém epitelu Ïaludeãní sliznice byla zastiÏena jen slabá pozitivita CD44v9, a to pouze v bazolaterálních
úsecích bunûk pylorick˘ch Ïlázek, ostatní epitelové buÀky uve-

den˘ antigen neexprimovaly. V loÏiscích intestinální metaplazie, jeÏ je povaÏována za preneoplastickou lézi, byla zji‰tûna slabá exprese CD44v9, ale ãastûj‰í neÏ v nenádorovém epitelu. CD44v9 exprimující buÀky byly lokalizovány v dolní
tﬁetinû metaplastick˘ch Ïlázov˘ch struktur. V adenomech, které jsou rovnûÏ ﬁazeny k prekancerózním lézím, byla ve 20%
zji‰tûna relativnû slabá pozitivita CD44v9. Naopak silná exprese tohoto antigenu byla zji‰tûna u 28% adenokarcinomÛ Ïaludku. Exprese CD44v9 pozitivnû korelovala s vy‰‰ím stupnûm
malignity nádorÛ i s hloubkou jejich invaze. Nádory se zaloÏen˘mi metastázami do lymfatick˘ch uzlin exprimovaly
CD44v9 silnûji neÏ nádory bez metastáz (63). Z dal‰ích variantních izoforem CD44 byly v karcinomech Ïaludku sledovány CD44v8-10. V intestinálním typu adenokarcinomu byla
popsána zv˘‰ená exprese tûchto izoforem. Zv˘‰ená exprese
korelovala s vaskulární invazí a hematogenním ‰íﬁením nádoru (97). V experimentálních in vitro podmínkách byla porovnávána vazebná aktivita CD44v5 a v6 negativních a pozitivních bunûk SC-M1 linie adenokarcinomu Ïaludku pro
hyaluronát. BuÀky exprimující uvedené antigeny vykazovaly
v˘raznû niÏ‰í vazebnou aktivitu, neÏ buÀky negativní. Po inkubaci s protilátkami proti CD44v5 a v6 antigenÛm do‰lo ke zv˘‰ení vazebné aktivity v5 a v6 pozitivních bunûk. Po transfekci vektoru obsahujícího CD44v5 a v6 do bunûk negativních
pro uvedené antigeny poklesla jejich vazebná kapacita pro HA
na úroveÀ bunûk CD44v5 a v6 pozitivních (98). Uvedené
v˘sledky jsou v souladu se zji‰tûním, Ïe jedním z mnoha
mechanizmÛ, jimiÏ mÛÏe b˘t regulována bunûãná adheze, související s vazbou hyaluronátu, mÛÏe b˘t alternativní sestﬁih
CD44 variantních izoforem (98).
Renální karcinom
Renální karcinom z jasn˘ch bunûk, konvenãní renální karcinom (KRK), je nejãastûj‰í tumor postihující ledviny dospûl˘ch osob. Studie vûnované expresi CD44s a variantních
forem ukazují, Ïe zvy‰ující se exprese CD44s i variantních
izoforem souvisí s hor‰ími klinickopatologick˘mi charakteristikami renálního karcinomu. Dosud nejednoznaãné jsou
v‰ak názory na v˘znam exprese jednotliv˘ch variantních izoforem v biologickém chování tûchto nádorÛ. V normálním
nenádorovém epitelu ledviny ani v dobﬁe diferencovan˘ch
nádorech nebyla zji‰tûna pﬁítomnost CD44v6 (99,101). Naopak v dediferencovan˘ch KRK s vysok˘m TNM stagingem
byla exprese CD44v6 popsána (102,103). Pozitivita
CD44s byla zji‰tûna pouze sporadicky v buÀkách distálních
tubulÛ ledviny, a to zejména v oblastech atrofické tkánû pﬁiléhající k nádoru. S v˘‰í gradingu nádoru i „nukleárního gradingu“ dle Fuhrmanové byl pozorován nárÛst pozitivity
CD44s. Vysokou intenzitu exprese CD44s vykazovaly velké nádory, jejichÏ prÛmûr pﬁesahoval 7 cm a také primární
nádory pacientÛ, u kter˘ch do‰lo v prÛbûhu sledování k zaloÏení metastáz (101). Byla popsána i korelace vysoké exprese CD44s s prorÛstáním KRK pﬁes pouzdro, ve srovnání
s nádory omezen˘mi pouze na renální parenchym, kde byla
úroveÀ exprese CD44s nízká (104). V experimentálních pracích byl potvrzen vliv CD44s molekul na adhezivní vlastnosti bunûk a invazivitu KRK. Po inkubaci s antiCD44s do‰lo
k v˘znamnému sníÏení invazivity nádorov˘ch bunûk, zv˘‰ení exprese CD44s bylo spojeno se zv˘‰ením rÛstu a metastatického potenciálu nádorov˘ch bunûk nûkolika bunûãn˘ch
linií renálního karcinomu (105). Z uveden˘ch v˘sledkÛ je
zﬁejmé, Ïe proteiny CD44, zejména pak CD44s a v6, v˘znamnû modifikují vlastnosti nádorov˘ch bunûk RK a zvy‰ují
jejich schopnost agresivního chování. Vût‰ina dosud publikovan˘ch prací se shoduje v tom, Ïe zv˘‰ená exprese molekul skupiny CD44 je spojena s hor‰ím biologick˘m chováním nádorÛ.

DlaÏdicobunûãn˘ karcinom hlavy a krku
DlaÏdicov˘ nenádorov˘ epitel silnû exprimuje CD44sa CD44v6,
vyjma keratinizované horní vrstvy epidermis. Dermální fibroblasty exprimují CD44s, jsou v‰ak prakticky negativní pro
CD44v6. Ve vlasov˘ch folikulech a v potních Ïlázách je silná
exprese CD44s i CD44v6 (79). I v rÛzn˘ch benigních lézích dlaÏdicového epitelu byla zji‰tûna silná pozitivita CD44s i CD44v6,
a to i v tûch afekcích, které se vyznaãují zv˘‰enou proliferaãní
aktivitou epitelov˘ch bunûk, napﬁ. v oblastech, ve kter˘ch probíhalo hojení ran. V maligních nádorech bylo pozorováno sníÏení pozitivity CD44s a CD44v6 v souvislosti s dediferenciací
nádoru. Nejvy‰‰í úroveÀ exprese byla pozorována karcinomÛ
G1, nádory G2 a G3 vykazovaly postupnû slábnoucí expresi
CD44s a CD44v6. Imunohistochemické stanovení exprese
CD44s a CD44v6 a experimentální studie provádûné rÛzn˘mi
autory ukazuje, Ïe sníÏení exprese CD44s a CD44v6 je obecnû
spojeno s maligní transformací dlaÏdicového epitelu a s hor‰ími
vlastnostmi spinocelulárních nádorÛ orofaciální oblasti (106109). Souvislost mezi úrovní exprese CD44s a v6 a délkou pﬁeÏívání pacientÛ je nejednoznaãná (79), pouze ve studii Spafforda et al (106) byl nález sníÏené exprese CD44v6 u karcinomu
laryngu spojen s krat‰í dobou pﬁeÏívání nemocn˘ch.
Nemalobunûãné plicní karcinomy
Exprese CD44s, CD44v6 a dal‰ích variantních izoforem, napﬁ.
CD44v3, v4, v5, v7 a v10 byla v nemalobunûãn˘ch plicních
karcinomech sledována mnoha autory. Nejvíce studovány
byly standardní forma CD44s a izoforma CD44v6. V˘sledky
dosud proveden˘ch studií jsou v‰ak znaãnû konfliktní. Zatímco nûkteﬁí autoﬁi popisují korelaci zv˘‰ené exprese CD44v6,
popﬁípadû i CD44s a CD44v3 s hor‰ím chování karcinomu,
napﬁ. se zv˘‰enou proliferaãní aktivitou, s krat‰í dobou pﬁeÏívání, s vy‰‰í incidencí metastáz, s vy‰‰ím TNM stagingem,
s velikostí nádoru apod. (110-114), jiní prokázali korelaci
exprese uveden˘ch antigenÛ pouze s typem nádoru (117-118)
(vy‰‰í exprese CD44v6 u spinocelulárních nádorÛ, niÏ‰í aÏ
negativní u adenokarcinomÛ ãi anaplastick˘ch nádorÛ).
Vzhledem ke znaãnû rozporupln˘m v˘sledkÛm dosud proveden˘ch studií není vyuÏití CD44s ãi variantních izoforem
v diagnostice a urãení prognózy nemalobunûãn˘ch plicních
karcinomÛ zatím moÏné.
Závûr
Na základû dosud získan˘ch znalostí lze shrnout, Ïe funkãní
vlastnosti CD44s a variantních izoforem CD44v v nádorov˘ch
buÀkách závisejí zejména na typu exprimované izoformy, na
úrovni glykosylace a na bunûãném mikroprostﬁedí, ve kterém
se buÀka nachází. Navíc vazebná role molekul CD44 je rÛzná
v rÛzn˘ch typech epitelov˘ch bunûk normálních tkání. U epitelov˘ch nádorÛ zpÛsob exprese molekul CD44 nespornû souvisí s jejich histogenezí a se stupnûm diferenciace nádorov˘ch
bunûk. Komplexnost exprese CD44 a pravdûpodobnost, Ïe
neexistuje univerzální „metastatická“ nebo „infiltrativní“ izoforma, anebo alespoÀ urãit˘ omezen˘ poãet izoforem, jejichÏ
exprese predisponuje k metastatickému chování, mÛÏe sníÏit
pﬁímou pouÏitelnost anal˘zy exprese CD44 pro úãely rutinní
diagnostiky nebo pro urãení prognózy nádorÛ. Pro objasnûní
role alterací molekul CD44 ve vzniku, progresi a biologickém
chování maligních nádorÛ je nezbytn˘ dal‰í v˘zkum, kter˘
pomÛÏe vysvûtlit rozdílné v˘sledky dosud proveden˘ch studií, a urãit pﬁípadn˘ prognostick˘ v˘znam zmûn exprese tûchto molekul.
Podûkování: Práce byla sestavena s podporou grantového
projektu GAUK 30/2001/C.
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VYUÎITÍ RITUXIMABU V LÉâBù CHRONICKÉ LYMFATICKÉ LEUKEMIE
RITUXIMAB IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
MAYER, J., DOUBEK, M., BRYCHTOVÁ, Y., VORLÍâEK J.
INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Souhrn: MoÏnosti léãby pacientÛ s chronickou lymfatickou leukemií (CLL) se v posledních nûkolika letech v˘raznû zlep‰ily.
Slibné v˘sledky jak v primární terapii tak u relapsÛ CLL pﬁineslo zavedení nov˘ch cytotoxick˘ch látek jako jsou purinová analoga flurarabin a 2-chlordeoxyadenosin. Nicménû i tak stále v‰ichni pacienti s CLL po iniciální odpovûdi na terapii relabují.
JelikoÏ pÛvodcem relapsÛ jsou reziduální leukemické buÀky, vyvstává potﬁeba dal‰ích terapeutick˘ch pﬁístupÛ s odli‰n˘m
mechanismem úãinku, aby byly reziduální buÀky eliminovány. Tyto pﬁístupy zahrnují imunoterapii. Proto jsou dnes intenzivnû zkoumány rÛzné monoklonální protilátky. V terapii rezistentních nebo relabujících nehodgkinsk˘ch lymfomÛ nízké malignity se osvûdãila nekonjugovaná protilátka anti-CD20, rituximab. V souãasnosti uÏ máme i klinickou zku‰enost s podáváním
rituximabu u pacientÛ s CLL. Nicménû pﬁesnû role této látky v terapii CLL je‰tû urãena není. Hledat by ji mûly probíhající nebo
budoucí studie. U pacientÛ s CLL je exprese znaku CD20 na nádorov˘ch buÀkách men‰í neÏ u pacientÛ s lymfomy. Jak ukázaly nûkteré studie, to je jeden z moÏn˘ch dÛvodÛ niÏ‰ího úãinku rituximabu u CLL. Úãinnost rituximabu mÛÏe b˘t zlep‰ena
eskalací jeho dávek nebo zmûnou léãebného schématu. Nadûje jsou vkládány do kombinací rituximabu s chemoterapeutiky.
Pﬁi aplikaci rituximabu je nutné myslet na riziko syndromu l˘zy tumoru a anafylaxe. Pﬁedkládan˘ referát zmiÀuje mechanizmy pÛsobení rituximabu a shrnuje jeho roli v léãbû pacientÛ s CLL.
Klíãová slova: chronická lymfatická leukemie – rituximab
Summary: The treatment options for chronic lymphocytic leukemia (CLL) have dramatically increased in the last few years.
Promising results have been reported with new cytotoxic agents such as the purine analogues fludarabine and 2-chlordeoxyadenosine, either at first diagnosis or at relapse. Nevertheless, all patients with CLL relapse after initial response. Since residual leukemia cells are very likely to be the origin of the clinical relapse, there is a need for new therapeutic approaches with different mechanism of action to eliminate these residual cells. These approaches include imunotherapeutic strategies. Monoclonal
antibodies are thus being actively investigated. In clinical trials the unconjugated anti-CD20 antibody rituximab achieved promising results in the treatment of patients with relapsed or refractory low-grade non-Hodgkin’s lymphoma. Nowadays, there
is clinical experience with rituximab in CLL patients. However, the exact role of this agent in the treatment of CLL has still to
be determined in ongoing and future trials. In CLL patients the amount of CD20 on the cell surface is moderate, this being a
possible reason for the low response rate to rituximab in the some studies reported so far. The effectiveness of rituximab might
be improved by escalating the dose or modifying the treatment schedule. Effort is being focused on combining rituximab with
chemotherapy. Furthermore, the potential risks of tumor lysis and anaphylaxia for rituximab must be taken into account. The
present review will discuss the basic principles of this unconjugated monoclonal antibody and consider its role in the treatment
of patients with CLL.
Key words: chronic lymphocytyic leukemia – rituximab

Úvod
Léãba ﬁady lymfoproliferativních onemocnûní je stále neuspokojivá. Pﬁes léta hledání, mnoÏství klinick˘ch studií
a nov˘ch poznatkÛ z molekulární biologie je ﬁada tûchto chorob stále nevyléãitelná, byÈ více ãi ménû léãitelná. Vût‰ina
léãebn˘ch postupÛ je zatím zaloÏena na klasick˘ch cytostaticích. Velká pozornost se proto upíná k nov˘m necytostatick˘m postupÛm. Jedním z nich by mohlo b˘t pouÏití speciálních monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky se
jeví jako velmi atraktivní pro pouÏití v onkologii. Jsou zacíleny pﬁesnû na urãité definované a specifické struktury nádorov˘ch bunûk, coÏ vede k jejich selektivní eliminaci, aniÏ to negativnû ovlivní ostatní zdravé buÀky. To je oproti víceménû
neselektivní chemoterapii s drastick˘mi vedlej‰ími úãinky dramatick˘ pokrok. Nyní jsme jiÏ reáln˘mi svûdky tohoto zcela
nového smûru klinické onkologie v praxi.
Existují rÛzné typy monoklonálních protilátek pro pouÏití
v onkologii. Pro lymfomy je jiÏ na ãeském trhu registrována
protilátka anti-CD20 (rituximab, IDEC-C2B8, preparát Mabthera firmy Roche). Jde o chimérickou monoklonální protilátku, kombinovanou my‰í-lidskou, obsahující konstantní ãásti
lidsk˘ch IgG1 tûÏk˘ch a kappa lehk˘ch ﬁetûzcÛ. Genetick˘m
inÏen˘rstvím získaná chimérická protilátka má minimalizovat
imunizaci léãeného pacienta se vznikem protilátek proti cizorodé bílkovinû. Rituximab je vyrábûn v kultuﬁe ovariálních
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bunûk ãínsk˘ch kﬁeãkÛ a byl první monoklonální protilátkou,
která získala v roce 1997 povolení americké FDA (Food and
Drug Administration) k léãbû onkologické choroby.
Do té doby bylo uplatnûní monoklonálních protilátek v medicínû velmi omezené a bylo k dispozici jen nûkolik lékÛ. Mnohé monoklonální protilátky byly vyrábûny víceménû jen pro
v˘zkumné úãely a jejich klinické uplatnûní bylo velmi omezené. Rituximab byl primárnû vyvinut tehdy malou kalifornskou
biotechnologickou spoleãností IDEC Pharmaceuticals Corporation ze San Diega (13). Protilátka IDEC 2B8 byla získána
v roce 1991 z my‰í imunizovan˘ch CD20. Oznaãení 2B8 vy‰lo
z toho, Ïe tato protilátka byla identifikována na laboratorní
destiãce ã. 2, ﬁádek B a sloupec 8. My‰i produkovaly jen tﬁi antiCD20 protilátky, pﬁiãemÏ 2 z nich byly tﬁídy IgM. Zb˘vající
IgG protilátka byla vybrána pro dal‰í v˘zkum. Dal‰í geneticky
inÏen˘rské práce byly vykonány v tomtéÏ roce. Co bylo
v˘znamné byl fakt, Ïe ovariální buÀky kﬁeãkÛ byly schopny
produkovat rituximab v dostateãném mnoÏství, takÏe se mohlo pouÏít také dostateãné mnoÏství látky k léãbû. Pﬁedchozí
neúspûchy jin˘ch protilátek mohly b˘t zpÛsobeny mj. poddávkováním. Málo je známo, Ïe navrÏené dávkování doporuãené
firmou pro studii fáze II, tedy známé dávkování 375 mg/m2 x 4,
vycházelo nejen z informací studií fáze I, ale také z tehdy
dostupného mnoÏství rituximabu a z plánovaného poãtu nemocn˘ch studie fáze II. Bylo tedy urãit˘m zpÛsobem pragmatické

a z toho vypl˘vá, Ïe zdaleka nemusí b˘t optimální (13). Toto
je v˘znamné hlavnû z hlediska optimalizace dávkování u CLL,
coÏ bude podrobnû rozebráno dále.
Mechanizmus úãinku rituximabu
Rituximab se selektivnû váÏe na CD20 pozitivní buÀky. Jde
o buÀky ﬁady lymfoproliferativních chorob, ale také o normální
B lymfocyty. Mechanizmus úãinku je mnohostrann˘. Dominantní cestou eliminace CD 20 pozitivních bunûk je tzv. buÀkami zprostﬁedkovaná cytotoxicita (ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity) a l˘za komplementem, ale
uplatÀuje se pravdûpodobnû také indukce apoptózy (12).
Zatímco kaÏd˘ z tûchto úãinkÛ byl sledován in vitro, klinick˘
úãinek in vivo je pravdûpodobnû suma rÛzn˘ch mechanizmÛ.
Navíc, rÛzné mechanizmy se mohou uplatÀovat rÛznou mûrou
podle lokalizace tumoru. Napﬁíklad likvidace nádorov˘ch
bunûk z cirkulace mÛÏe b˘t zpÛsobena dominantnû ADCC
a l˘zou komplementu, zatímco masy nádoru v uzlinách a extranodálních tkáních jsou tûmto vlivÛm vystaveny ménû intenzivnû. JiÏ po prvních klinick˘ch zku‰enostech s rituximabem
zaãalo b˘t zﬁejmé, Ïe existují pacienti rezistentní k této léãbû. Rezistence pﬁitom mÛÏe b˘t primární, nebo získaná,
u nemocn˘ch, kteﬁí pﬁedtím na léãbu reagovali. Zásadní mechanizmy rezistence a senzitivity jsou pﬁitom zatím jen zcela málo
probádané. Ví se ale, Ïe v urãit˘ch pﬁípadech mohou souviset
s expresí struktury CD20 na buÀkách (24).
ADCC vyÏaduje aktivaci Fc receptoru efektorov˘ch bunûk.
Efektorové buÀky zahrnují NK buÀky a fagocytující buÀky,
monocyty a makrofágy. NK buÀky likvidují protilátkou oznaãené buÀky uvolÀováním perforinÛ a granzymÛ. Mohou také
indukovat apoptózu prostﬁednictvím systému Fas – Fas ligand
(24). Bylo poukázáno na dost znaãn˘ v˘znam genetick˘ch faktorÛ, ovlivÀujících Fc receptor, pro léãebnou odpovûì na rituximab. Cartron et al. (6) studovali v˘znam polymorfizmu
FcγRIIIa, kdy na 158 pozici mÛÏe b˘t aminokyselina fenylalanin (F), nebo valin (V). Lidsk˘ IgG1 se daleko více váÏe na
homozygotní variantu receptoru V, neÏ na homozygotní variantu F nebo variantu heterozygotní. V klinické studii se prokázalo, Ïe léãebná odpovûì u nemocn˘ch s homozygotní variantou V po podání rituximabu byla daleko nejlep‰í.
Fagocytóza je mediována také Fc receptorem, receptory pro
fragmenty aktivovaného komplementu deponované na povrchu nádorov˘ch bunûk a receptory, které poznávají fosfatidylserin translokovan˘ z vnitﬁní na vnûj‰í stranu membrány
(24).
L˘za buÀky komplementem vyÏaduje vznik aktivního membránu atakujícího komplexu. Jaderné buÀky ale obsahují ve
své membránû proteiny zpÛsobující rezistenci vÛãi komplementu. Inhibitory jsou i solubilní. Jde o: C1 inhibitor, CD55
(decay accelerating factor), CD46 (membrane cofactor protein) a CD59 (protectin). Zatím ale chybí jednoznaãná data, Ïe
exprese tûchto komplement – inhibujících bílkovin má v˘znam
pro klinickou odpovûì na rituximab (24), pﬁestoÏe experimentální data by takové vazby mohla ukazovat (12). Komplement se mÛÏe podílet na vedlej‰ích úãincích spjat˘ch s infuzí (21), i kdyÏ ne v‰echny práce toto potvrzují (4).
U nûkter˘ch protilátek, váÏících se na povrch bunûk, vede
samotná vazba, ale bez pﬁítomnosti kostimulaãních signálÛ,
k inhibici proliferace a k apoptóze. Jsou popsány rozmanité
intracelulární signální zmûny, vzniklé po navázání CD20 protilátky: zv˘‰ení intracelulárního kalcia, aktivace serin/threonin protein tyrosin kináz, zv˘‰ení tyrozinové fosforylace, fosforylace fosfolipázy C gama a proteinkinázy C, aktivace
kaspáz, inhibice syntézy DNA, zástava bunûãného cyklu, translokace fosfolipidÛ bunûãn˘ch povrchÛ a apoptóza. Pﬁes tento
v˘ãet rÛzn˘ch nitrobunûãn˘ch pochodÛ zatím není jasné, jak
kter˘ pﬁispívá k rezistenci nebo seznitivitû k rituximabu (24).
JiÏ po jediné terapeutické dávce rituximabu dojde k rychlému
(do 3 dnÛ) a markantnímu (o více neÏ 90 %) poklesu B lymfocytÛ v periferní krvi. Tyto se zaãínají znovu objevovat aÏ po

90 dnech (22). Opakovaná terapeutická dávka vede k dlouhodobé depleci B lymfocytÛ, jejichÏ obnova v periferní krvi zaãíná aÏ po 6 mûsících. Koncentrace sérov˘ch imunoglobulinÛ
v‰ak zÛstávají stabilní. Koncentrace komplementu kolísá, ale
není ve vztahu k toxicitû. Protilátky proti rituximabu vznikají
v˘jimeãnû. Dochází ke kumulaci rituximabu v krvi; po ãtvrté
infuzi narÛstají jeho maximální koncentrace i sérové poloãasy (23). Sérov˘ poloãas byl po první dávce rituximabu 76,3
hodiny, ale po ãtvrté dávce jiÏ 205,8 hodiny a rituximab byl
v nízk˘ch koncentracích detekovateln˘ u nûkter˘ch nemocn˘ch je‰tû po 3 i 6 mûsícÛ po skonãení léãby (1). Toxicita opakovan˘ch dávek je nízká, poklesy v krevním obraze nejsou
ãasté a bûÏná laboratorní vy‰etﬁení jsou stabilní (23).
Rituximab byl zatím zkou‰en dominantnû u nemocn˘ch
s relapsem folikulárního lymfomu, ale zdá se, Ïe se r˘suje celá
ﬁada dal‰ích indikací. Vût‰ina lymfomÛ majících svÛj pÛvod
v B lymfocytární ﬁadû strukturu CD20 exprimuje. V této souvislosti se samozﬁejmû také nabízí vyuÏití rituximabu pro léãbu pacientÛ s chronickou lymfatickou leukemií (CLL).
Teoretické zdÛvodnûní vyuÏití rituximabu pro léãbu
pacientÛ s CLL
CLL je nejãastûji se vyskytující formou leukemie v na‰í zemi
a také v západních zemích. Jde o onemocnûní star‰ích lidí,
v˘skyt zaãíná prudce narÛstat ve vûkov˘ch skupinách nad 50
let (9, 19). Klinick˘ prÛbûh je chronick˘, nicménû progredující, s postupnû narÛstající orgánovou infiltrací leukemick˘mi
buÀkami, s rozvojem infekãních komplikací, autoimunitních
fenoménÛ anebo i transformací do agresivnûj‰ích lymfoproliferaticních onemocnûní. Pro CLL v souãasné dobû neexistuje
standardní kurativní pﬁístup. Na druhé stranû, existuje celá ‰kála paliativních léãebn˘ch postupÛ. Proto je volba správné terapie mimoﬁádnû dÛleÏitá. Iniciální stádia se zpravidla neléãí,
nemocní jsou jen sledováni a léãba se zahajuje aÏ v pﬁípadû
progrese. Existují dvû základní skupiny lékÛ úãinn˘ch u CLL
v monoterapii: alkylaãní látky (zvlá‰tû chlorambucil a cyklofosfamid) a purinová analoga (fludarabin, cladribin a 2’-deoxykoformycin). Aktivní jsou také kortikoidy (19). Kromû toho
je pouÏívána ﬁada kombinovan˘ch chemoterapeutick˘ch
postupÛ, zahrnujících kromû v˘‰e uveden˘ch látek také vinkristin a antracykliny (19). Vzhledem k nevyléãitelnosti CLL
konvenãními postupy jsou nemocní v prÛbûhu choroby léãeni zpravidla více reÏimy a více cytostatiky. Po selhání jednoho postupu se zpravidla volí postup jin˘, ale efekt mÛÏe b˘t
i s opakovan˘m podáním téÏe léãby (19).
Velk˘ problém pﬁedstavují nemocní, u nichÏ pﬁedchozí cytostatická léãba vyãerpala dﬁeÀovou rezervu, nemocní mající
masivní infiltrací kostní dﬁenû leukemick˘mi buÀkami, a také
pacienti, kteﬁí mají závaÏné, Ïivot ohroÏující infekãní komplikace, kontraindikující podávání imunosupresivních látek
(zejména kortikoidÛ a purinov˘ch analog). Pﬁitom takoví
nemocní mohou b˘t jinak v celkem uspokojivém stavu. Pro
lékaﬁe i pro pacienty samotné je pak mimoﬁádnû nesnadné
a frustrující rozhodování, jak dál v léãbû pokraãovat. Zde se
nabízí pouÏití necytostatického léãebného postupu, podání
anti-CD20 monoklonální protilátky, rituximabu, kter˘ je v podstatû netoxick˘. O této léãbû u jin˘ch typÛ lymfoproliferací
jsme jiÏ referovali (25).
Imunofenotyp CLL a rituximab
Tomuto tématu bylo vûnováno více prací. Vût‰ina nemocn˘ch
má typick˘ nález, ale existují v˘jimky, které mohou zpÛsobovat i diferenciálnû diagnostické rozpaky. Podle studie jiÏ star‰í
studie, která analyzovala imunofenotyp u 540 novû diagnostikovan˘ch nemocn˘ch, se na maligních buÀkách typicky nacházejí tyto markery: CD5, IgM, IgD, CD20, CD21, CD22, CD23
(10). Naprostá minorita nemocn˘ch byla CD5 negativní.
Z hlediska pouÏití rituximabu u pacientÛ s CLL je závaÏná
otázka exprese CD20 na maligních lymfocytech. Velmi
podrobnû se tomuto problému vûnovalo nûkolik prací. CD20
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Obr. 1. Struktura CD20 a její uloÏení v bunûãné membránû. Podle:
Riley J. K., Sliwkowski M. X, 2000.

Obr. 2. Vztah mezi l˘zou leukemick˘ch bunûk CLL a denzitou CD20
struktury exprimované na povrchu bunûk. Podle Pickartz et al., 2001.

extracelulární
prostor

cytoplazma

je antigenní struktura charakterizující diferenciaci do B ﬁady.
Zaãíná b˘t exprimována ve stádiu pre-B bunûk. Jakmile se ale
B buÀky diferencují do bunûk plazmatick˘ch, exprese CD20
klesá a plazmatické buÀky tuto strukturu neexprimují. CD20
je neglykosylovan˘ fosfoprotein s 297 aminokyselinami, kter˘ prochází ãtyﬁikrát bunûãnou membránou (31). Jen malá ãást
proteinu je extracelulárnû, viz obrázek 1. Na bunûãné membránû je CD20 v tûsném kontaktu s dal‰ími molekulami, jako
je CD40 a struktury hlavního histokompatibilitního systému
II. tﬁídy. Funkce CD20 není zcela známa, ale zdá se, Ïe se podílí na aktivaci B bunûk, regulaci bunûãného rÛstu a transmembránového pﬁenosu Ca (31). Je zajímavé, Ïe u CD20 defektních my‰í se nepozoroval Ïádn˘ defekt v B buÀkách. Strukturu
CD20 v jejich funkcích asi mohou nahradit jiné proteiny.
Na zdrav˘ch B buÀkách byla zji‰tûna hodnota antigenní denzity 149 ± 10 x 103 na buÀku (2). Ve srovnání se zdrav˘mi
B buÀkami, ale i s jin˘mi lymfoproliferacemi B ﬁady, byla zji‰tûna u CLL sníÏená exprese CD20. Nicménû mezi rÛzn˘mi
nemocn˘mi s CLL existují velké rozdíly v expresi CD20. Tefferi et al. (33) zjistili expresi slabou, stﬁední a silnou u 62%,
12% a 26% nemocn˘ch. Intenzita exprese nekorelovala s dal‰ími klinick˘mi známkami choroby, ale ani s odpovûdí na léãbu a pﬁeÏitím. PﬁestoÏe autoﬁi neudávají bliÏ‰í podrobnosti
o terapii, z doby publikace se lze domnívat, Ïe nemocní nebyli léãení rituximabem. Co je dále zajímavé, je fakt, Ïe u CLL
mÛÏe b˘t exprese CD20 rÛzná u maligních bunûk nacházejících se v rÛzn˘ch kompartmentech. Huh et al. (17) zjistili, Ïe
buÀky CLL v kostní dﬁení a lymfatick˘ch uzlinách mûly je‰tû
niÏ‰í expresi CD20, neÏ buÀky v periferní krvi.
Mimoﬁádnû závaÏná je otázka efektu rituximabu na denzitu
CD20 molekul na povrchu bunûk CLL, a také otázka eventuální moÏnosti selekce CD20 negativních bunûk po léãbû rituximabem. Data o tûchto problémech nejsou nijak hojná. Byla
provedena velmi zajímavá studie (29). L˘za leukemick˘ch
bunûk in vitro v pﬁítomnosti rituximabu nebyla závislá na denzitû CD20 molekul na povrchu leukemick˘ch bunûk (viz obrázek 2). Bûhem léãby rituximabem docházelo ke sníÏení exprese povrchového, ale i cytoplazmatického CD20 a po léãbû
docházelo zase ke zv˘‰ení exprese (viz obrázek 3). To se odráÏelo na promûnné senzitivitû leukemick˘ch bunûk k l˘ze rituximabem in vitro (obrázek 4). Autoﬁi zjistili, Ïe zmûny v denzitû CD20 byly zpÛsobeny zmûnami v mnoÏství mRNA pro
CD20 v buÀkách. Bûhem léãby nedocházelo k selekci jin˘ch
klonÛ leukemick˘ch bunûk, jak bylo zji‰tûno anal˘zou oblasti CDR3 IgH.
Z jiné experimentální práce se ale zdá, Ïe denzita CD20 na
povrchu bunûk má vztah na intenzitu l˘zy tûchto bunûk protilátkou anti-CD20 (12). Data z této práce jsou na obrázku 5.
Rozdíl mezi v˘sledky této práce a práce uvedené v˘‰e mÛÏe
b˘t ve více faktorech. Svoji roli mÛÏe hrát i koncentrace rituximabu uÏitá in vitro. Zatímco Golay et al. pouÏili koncentrace rituximabu 10 µg/ml, Pickhartz et al. pouÏili koncentraci
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Obr. 3. Vztah mezi intenzitou membránového CD20 (plná koleãka)
a cytoplazmatického CD 20 (prázdné ãtvereãky) bûhem léãby rituximabem u bunûk CLL. Podle Pickartz et al., 2001.

Obr. 4. Exprese CD20 na povrchu leukemick˘ch bunûk CLL bûhem
léãby rituximabem a in vitro l˘za bunûk rituximabem. Podle Pickartz
et al., 2001.

300 µg/ml. Obojí je v pásmu hodnot, které mohou b˘t dosaÏeny v klinice (4, 22).
Bylo také zji‰tûno, Ïe CD20 se mÛÏe vyskytovat v plazmû. Ve
velmi nízké koncentraci je pﬁítomen i u zdrav˘ch lidí, u nemocn˘ch s CLL jeho hladina koreluje s prognózou. U pacientÛ

Obr. 5. Vztah mezi l˘zou leukemick˘ch bunûk CLL a denzitou CD20
struktury exprimované na povrchu bunûk. Podle Golay et al., 2001

s koncentrací nad 1300 molekul/ml je prognóza hor‰í. Solubilní CD20 moÏná mÛÏe s rituximabem tvoﬁit komplexy a tím
zhor‰ovat jeho léãebné úãinky. Tato oblast vyÏaduje dal‰í
v˘zkumy (20).
První zku‰enosti s rituximabem u CLL/SLL
První data pocházejí ze studií u nemocn˘ch s ne-Hodgkinov˘mi lymfomy. Do tûchto studií byli také zahrnuti nemocní
s SLL, lymfomem z mal˘ch lymfocytÛ, kter˘ je jakousi lokalizovanou variantou CLL. Z tûchto studií se zdá, Ïe SLL reagoval na konvenãní dávkování rituximabu ve srovnání s jin˘mi typy lymfomÛ ménû. Také studie s CLL, kde byl podáván
rituximab v obvyklém dávkování, ukazovaly niÏ‰í léãebné
odpovûdi. Podrobnûji jsou data uvedena v tabulce 1.
Vzhledem k tomu, Ïe rituximab tedy mÛÏe b˘t u CLL ménû
úãinn˘, neÏ u jin˘ch typÛ lymfomÛ z B bunûk, je potﬁeba u této
malignity zvolit jin˘ pﬁístup. Men‰í úãinnost mÛÏe souviset
s niÏ‰í expresí struktury CD20. Objevily se dva pﬁístupy, jak

dávku rituximabu zv˘‰it. První eskaluje dávku v její absolutní v˘‰i (28), druh˘ v ãase frekventnûj‰ím podáváním (4).
Podívejme se na tato data blíÏe.
Eskalace dávky vy‰la z toho, Ïe v pﬁípadû anti-CD20 protilátky nejde o klasické cytostatikum a ve studii fáze I vlastnû nebylo dosaÏeno klasické „dose-limiting toxicity“ (22). O’Brien et
al. (28) referují o 50 nemocn˘ch s B bunûãn˘mi malignitami
(z toho 40 s CLL), kteﬁí dostali jako první dávku rituximab 375
mg/m2, ale dal‰í dávky byly 500, 650, 825, 1000, 1500 a 2250
mg/m2. Nemocn˘, zaﬁazen˘ do urãité kategorie dávky dostal
dal‰í 3 dávky identické v této v˘‰i v t˘denních intervalech.
V‰ichni nemocní s CLL jiÏ byli nûjakou jinou terapií léãeni.
V˘skyt vedlej‰ích reakcí po první dávce rituximabu byl vysok˘, 94%, nicménû vût‰inou se jednalo o tﬁesavku a horeãku
nevelké intenzity. Dal‰í dávky jiÏ byly tolerovány dobﬁe. Vy‰‰í v˘skyt vedlej‰ích úãinkÛ se objevoval aÏ pﬁí nejvy‰‰í dávce
(horeãka, tﬁesavka, nauzea a slabost). Nicménû, ani zde se
nevyskytovaly vedlej‰í reakce závaÏného stupnû.
U nemocn˘ch s CLL bylo dosaÏeno 36% léãebn˘ch odpovûdí a jednalo se vÏdy o PR (NCI kritéria). Byl jednoznaãn˘ vztah
mezi procentem léãebn˘ch odpovûdí a dávkou léku: pﬁi nejvy‰‰ím dávkování bylo dosaÏeno aÏ 75% léãebn˘ch odpovûdí. Refrakterita k fludarabinu znamenala pravdûpodobnost niÏ‰í léãebné odpovûdi na rituximab. Medián trvání léãebné
odpovûdi byl 8 mûsícÛ.
Byrd et al. (4) zahrnuli do své studie 33 pacientÛ s CLL, kteﬁí jiÏ buìto byli nûjak léãeni (vût‰ina), nebo sice dosud Ïádnou léãbu nedostávali, ale chemoterapie byla z rÛzn˘ch dÛvodÛ kontraindikovaná. Pﬁed kaÏd˘m podáním rituximabu byla
podávána premedikace diphenhydramin a acetaminophen.
První dávka rituximabu byla vÏdy 100 mg, dal‰í dávky buìto 250 mg/m2 nebo 375 mg/m2. Bylo podáno celkem 12 dávek
v prÛbûhu 3 t˘dnÛ, tedy obvykl˘ ãasov˘ interval co se t˘ká
celkové délky podávání, ale dávky byly podávány frekventnûji, ne jednou, ale tﬁikrát t˘dnû. Léãebná odpovûì byla hodnocena podle NCI kritérií.
Vedlej‰í úãinky léãby (rigor, horeãka, hypotenze, du‰nost, nauzea, zvracení) se vût‰inou vyskytovaly jen u prvních dvou infuzí a nebyly závaÏné. Vyjímkou byl jeden star‰í nemocn˘ v celkovû nedobrém stavu, s trombocytopenií a na antikoagulaãní
léãbû pro Ïilní trombózu, kter˘ zemﬁel za pﬁíznakÛ hemopt˘zy a respiraãního selhání. V‰ichni nemocní, kteﬁí mûli problémy pﬁi druhé infuzi, mûli také urãité potíÏe pﬁi první dávce.
PotíÏe pﬁi druhé infuzi byly ale mírnûj‰í. Hematologická toxicita byla mírná, pﬁechodná a vût‰inou jen bûhem prvního t˘dne. Byly pozorovány trombocytopenie a neutropenie, ale tyto
parametry se potom zlep‰ovaly a to dokonce ãasto i nad hodnoty patrné pﬁed léãbou. Hodnoty inflamatorních cytokínÛ IL6, IL-8, TNF-α a INF-γ byly po infuzi rituximabu vy‰‰í neÏ
pﬁed ní. U nemocn˘ch, u nichÏ se vyskytly klinické problémy
spjaté s infuzí, byly ale vzestupy cytokinÛ dramaticky vy‰‰í.
Po infuzi docházelo také k poklesu aktivity komplementu, coÏ
bylo vyjádﬁeno hodnotami CH50 a C3. Toto ale nebylo v korelaci s v˘skytem klinick˘ch pﬁíznakÛ spjat˘ch s infuzí. Bûhem

Tabulka 1. Léãebné odpovûdi u pacientÛ s SLL/CLL na podání rituximabu v obvyklém dávkování 375 mg/m2 i.v. ve dny 1, 8, 15 a 22.
Autoﬁi studie;
diagnózy

Poãet
nemocn˘ch

Léãebná odpovûì

Poznámka

Hainsworth et al. (16); SLL

15

PR+CR 57%. Podobná také u folikulárních lymfomÛ
(52% z 25 pacientÛ). Celkovû jen 2 CR u v‰ech lymfomÛ

Pacienti bez jakékoliv
pﬁedchozí léãby

Foran et al. (8); SLL

28

14% PR, 0% CR. NiÏ‰í léãebná odpovûì u SLL
neÏ u jin˘ch lymfomÛ

Pﬁedléãení nemocní.

PR+CR 0%. Léãebné odpovûdi u jin˘ch
histologick˘ch kategorií

Pﬁedléãení nemocní.

Maloney et al. (23); SLL

4

McLaughlin et al. (26); SLL

30

PR+CR 13%. V˘znamnû niÏ‰í léãebná odpovûì
neÏ u folikulárních lymfomÛ

Pﬁedléãení nemocní

Mayer et al. (25); SLL

11

PR 55%, CR 9%

Pﬁedléãení nemocní

Huhn et al. (18); CLL

28

25% PR podle NIH kriterií, medián trvání 16 t˘dnÛ

Pﬁedléãení nemocní
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v‰ech 12 infuzí rituximabu docházelo postupnû ke zvy‰ování
koncentrací léku v krvi. Ty dosahovaly po 12. infuzi ve skupinû léãené dávkou 375 mg/m2 hodnot 891 ± 332 µg/ml. Celková léãebná odpovûì po podání rituximabu u 29 hodnotiteln˘ch nemocn˘ch byla 52% (14 PR a 1 CR). Jen u 3 pacientÛ
choroba progredovala, u ostatních do‰lo alespoÀ k její stabilizaci. Medián trvání léãebné odpovûdi byl 10 mûsícÛ. Denzita
CD20 na povrchu maligních bunûk z periferní krve nekorelovala s odpovûdí na léãbu.
Dal‰í data o rituximabu u nemocn˘ch s CLL
Rituximab a komplikace CLL
Bylo referováno o úspû‰ném vyuÏití rituximabu pro léãbu ãisté
aplázie ãervené ﬁady (pure red cell aplasia, PRCA). Ghazal
(11) popisuje pﬁípady dvou nemocn˘ch, jejichÏ krevní obraz
se po tomto léku zlep‰il. V prvním pﬁípadû se jednalo o novû
diagnostikované onemocnûní, ve druhém k PRCA do‰lo po
léãbû fludarabinem. Jiná léãba PRCA, jako cyklosporin A, kortikoidy, erytropoetin a intravenozní imunoglobuliny nevedly
k úspûchu.
Je popsán také efekt rituximabu u Evansova syndromu (32).
Rituximab v kombinaci s jin˘mi látkami
Rituximab nemá toxické vedlej‰í úãinky známé u cytostatik.
Je úãinn˘ u CLL, ale také nepovede k jejímu vyléãení. Nabízí se tedy moÏnost kombinovat rituximab s jin˘mi látkami úãinn˘mi u CLL a docílit tak vysoké úãinnosti reÏimu s relativnû
malou toxicitou. Dosud bylo popsáno nûkolik takov˘ch kombinací.
Rituximab a fludarabin. Tento reÏim byl testován ve sloÏení (5):
● fludarabin 25 mg/m2/den, dny 1-5, opakováno po 28 dnech
● rituximab 375 mg/m2/den, dny 1 a 4 u 1. chemoterapie, jen
den 1 u 2. – 6. chemoterapie
● rituximab 375 mg/m2 4 dávky s odstupem 1 t˘dne 2 mûsíce po ukonãení chemoterapie.
Nutno podotknout, Ïe jedna skupina nemocn˘ch dostávala rituximab a fludarabin s následn˘m podáváním rituximabu, kdeÏto druhá skupina jen fludarabin a následnû rituximab. První
varianta léãebného schématu se zdála úãinnûj‰í, se 100 %
léãebn˘ch odpovûdí a 48 % kompletních remisí. Data byla ale
zatím publikována jen ve formû abstraktu.
Rituximab, fludarabin a cyklofosfamid. Tento reÏim, oznaãovan˘ jako FCR, dosahoval nevídan˘ch léãebn˘ch úspûchÛ.
Podáván byl v následujícím schématu u135 novû diagnostikovan˘ch nemocn˘ch:
● fludarabin 25 mg/m2/den dny 2-4 u 1. chemoterapie a dny
1-3 u 2. – 6. chemoterapie
● cyklofosfamid 250 mg/m2/den dny 2-4 u 1. chemoterapie
a dny 1-3 u 2. – 6. chemoterapie
● rituximab 375 mg/m2 den 1 u 1. chemoterapie a 500 mg/m2
den 1 u 2. – 6. chemoterapie.
Léãebná odpovûì byla hodnocena podle nároãn˘ch NCI kritérií. Léãba byla velmi dobﬁe tolerována a 76% pacientÛ dokonãilo v‰ech 6 léãebn˘ch kÛr. Kompletní remise bylo dosaÏeno
v 67% pﬁípadÛ. Neutropenie pod 0,5.109/l se vyskytovala ve
31 % chemoterapií. TûÏká trombocytopenie a závaÏné komplikace byly velmi zﬁídkavé. Co je mimoﬁádnû zajímavé a dÛleÏité, v 58% testovan˘ch pﬁípadÛ bylo dosaÏeno i molekulární
remise. Na podkladû tûchto dat se zdá, Ïe FCR je dosud nejúãinnûj‰ím reÏimem pouÏívan˘m u CLL.
Rituximab, cyklofosfamid a kortikoidy. ReÏim, nazvan˘
RCD, je podáván v následujícím sloÏení (15, 30):
● rituximab 375 mg/m2 den 1
● cyklofosfamid 750 - 1000 mg/m2 den 2
● dexamethason 12 mg/den, dny 1-7. Podáváno ve 4 t˘denních odstupech do dosaÏení maximální léãebné odpovûdi.
ReÏim je aktivní i u hemol˘zy pﬁi CLL (30). Ze 22 velmi pﬁedléãen˘ch pacient dosáhlo 8 remise podle NCI kritérií. Léãba
byla úãinná i v pﬁípadû relapsu po první léãebné kÛﬁe RCD.
Zaãínají se také testovat kombinace rituximab a pentostatin
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Obr. 6. Zku‰enosti s rituximabem stran bezpeãnosti od jeho schválení v r. 1997 po kvûten 2001, kdy bylo léãeno asi 125 000 nemocn˘ch.
Podle Grillo-López et al., 2002.

(7) a rituximab a alemtuzumab (27). Podrobnûj‰í data ale
zatím nejsou k dispozici.
ZávaÏné toxické reakce popsané po rituximabu
PﬁestoÏe rituximab není cytostatikum, mÛÏeme se po jeho
podání setkat s ﬁadou vedlej‰ích reakcí. Mnohé jsou dobﬁe zdokumentované, jejich mechanizmus vzniku byl zmiÀován v˘‰e
a souvisí zpravidla s podáním první dávky léku a aktivací imunitního systému. Jde hlavnû o teplotu, tﬁesavku, event. pokles
krevního tlaku a du‰nost. Tyto reakce jsou popsány v pﬁíbalovém letáku k léku, je snaha je minimalizovat podáním premedikace a ﬁízením rychlosti podávání léku. Zde se zmíníme
o nûkter˘ch závaÏnûj‰ích nebo neobvykl˘ch situacích. Jejich
v˘skyt je zobrazen na obrázek 6.
Syndrom akutní l˘zy tumoru/a nebo masivního cytokinového uvolnûní (cytokine-release syndrome). Byrd et al. (3)
popsali 5 pﬁípadÛ nemocn˘ch s rÛzn˘mi B bunûãn˘mi malignitami, kteﬁí mûli rozsáhlou masu tumoru (cirkulující nádorové buÀky v krvi i adenopatie nebo organomegalie), u nichÏ
do‰lo po podání první dávky rituximabu k syndromu charakterizovanému tûÏk˘mi reakcemi pﬁi infuzi, trombocytopenií,
rychl˘m mizením nádorov˘ch bunûk z krve, mírn˘mi laboratorními známkami syndromu l˘zy tumoru a u jednoho nemocného dokonce vznikl ascites. Ve 4 pﬁípadech bylo moÏné v léãbû rituximabem pokraãovat bez dal‰ích závaÏnûj‰ích vedlej‰ích
efektÛ. Vzhledem k tomu, Ïe klinick˘ obraz nemûl zcela typick˘ charakter fulminantního rozpadu nádorov˘ch bunûk napﬁ.
doprovázen˘ i selháním ledvin, je pravdûpodobné, Ïe cel˘ stav
byl spí‰e zpÛsoben prudk˘m uvolÀováním cytokínÛ. Autoﬁi
proto doporuãují u pacientÛ, kde lze pﬁedpokládat vznik tohoto syndromu, zaãít léãbu malou dávkou rituximabu (100 mg)
a teprve potom pokraãovat v klasickém dávkování.
Na podobn˘ klinick˘ syndrom stav upozorÀují i Winkler et al.
(34). ZávaÏné vedlej‰í úãinky (horeãka, tﬁesavky, nauzea, zvracení, hypotenze, du‰nost) se vyskytovaly zvlá‰tû u pacientÛ
s leukocyty nad 50.109/l. Byly u nich také zji‰tûny vysoké koncentrace TNFα a Il-6. Bûhem 12 hodin po podání rituximabu
do‰lo k dramatickému poklesu lymfocytÛ a trombocytÛ a objevila se elevace jaterních enzymÛ, D-dimerÛ, LD a prolongace
protrombinového ãasu. Autoﬁi proto doporuãují frakcionované podání rituximabu: 1. den 50 mg, 2. den 150 mg a 3. den
zbytek do celkové dávky 375 mg/m2.
V souvislosti s podáváním rituximabu bylo zcela ojedinûle
popsáno i nûkolik úmrtí (14). Napﬁ. Byrd et al. (4) popisují
73letého nemocného s CLL po pﬁedchozích terapiích alkylaãními látkami a fludarabinem, s trombocytopenií, v klinicky nevalném stavu a na terapii nízkomelekulárním heparinem pro hlubokou Ïilní trombózu. Bûhem první infuze rituximabu se objevila
hypoxémie, du‰nost a tachykardie. Stav se pﬁechodnû zlep‰il, ale
pacient nakonec zemﬁel za pﬁíznakÛ progredující du‰nosti
a hemopt˘zy. Úmrtí popisují i Huhn et al. (18) u 65letého nemocného s CLL, leukocytózou 274.109/l, u nûhoÏ se do 10 hodin po

podání rituximabu rozvinulo multiorgánové selhání s renální
insuficiencí, hyperkalémií a nakonec srdeãní zástavou.
Je tedy evidentní, Ïe rituximab mÛÏe u nûkter˘ch velmi rizikov˘ch nemocn˘ch, zvl. s velmi vysok˘mi koncentracemi maligních bunûk v krvi zpÛsobit syndrom akutní l˘zy tumoru a nebo
syndrom masivního uvolnûní cytokinÛ. Oba tyto stavy, ten ãi
onen a nebo v kombinaci, mohou b˘t potencionálnû smrtelné.
Po rituximabu byly popsány i koÏní reakce. Jsou velmi vzácné a jejich vazba na tento lék není zcela stoprocentní. Klinicky se projevují jako paraneoplastick˘ pemfigus, Stevens-Johnson syndrom a toxická epidermální nekrol˘za (14). Vznik byl
popsán v rozmezí 1-13 t˘dnÛ po aplikaci léku a s touto koÏní
reakcí byly dávány do souvislosti i úmrtí.

Závûr
Rituximab je jistû obohacením na‰ich léãebn˘ch moÏností
u nemocn˘ch s CLL. Nevykazuje vÛbec toxické reakce, které
jsou zcela bûÏné po cytostaticích, neboÈ i jeho mechanizmus
úãinku je zcela odli‰n˘ od pÛsobení cytostatik. Jeho pouÏití je
moÏné i tam, kde je vyãerpaná dﬁeÀová rezerva po pﬁedchozí
cytostatické opakované léãbû. NiÏ‰í léãebnou odpovûì po standardních dávkách lze zv˘‰it eskalací dávek rituximabu.
U nemocn˘ch s vysok˘m poãtem cirkulujících nádorov˘ch
bunûk je vhodné napﬁed podat dávku men‰í a pﬁedejít tak syndromu akutní l˘zy tumoru. Intenzivnû se studuje kombinace
rituximabu s cytostatiky a jeho podávání v ãasnûj‰ích stádiích
choroby.
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pÛvodní práce
POT¤EBUJEME RADIOTERAPII V LÉâBù HODGKINOVY CHOROBY?
RADIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF HODGKIN’S DISEASE –
DO WE NEED IT AT ALL?
FELTL D.
RADIOTERAPEUTICKÁ A ONKOLOGICKÁ KLINIKA 3.LF UK, FN KRÁLOVSKÉ VINOHRADY, PRAHA.
Souhrn: Úvod: Postavení radioterapie (RT) v léãbû Hodgkinovy choroby prochází v posledních letech rozsáhlou revizí. Dﬁíve suverénní kurativní metoda je dnes chápána spí‰e jako pouh˘ doplnûk kombinované chemoterapie a objevují se dokonce
úvahy, zda se bez ní nelze obejít úplnû. Pﬁiná‰íme souhrn souãasné pozice radioterapie a perspektivy jejího dal‰ího v˘voje v této
indikaci. V˘sledky: âasná stadia – samostatná radioterapie dosahuje excelentních hodnot celkového pﬁeÏití, ale s pomûrnû
vysok˘m procentem relapsÛ. Iniciální krátká chemoterapie s následnou RT je více neÏ plnohodnotnou alternativou. Intermediární stadia – po úvodní chemoterapii dosahuje involved-field RT stejn˘ch v˘sledkÛ jako extended-field a proto se jednoznaãnû preferuje. Pokroãilá stadia – z hlediska radioterapie nejproblematiãtûj‰í. Kromû ozáﬁení finálního rezidua po chemoterapii je pravdûpodobnû moÏno od radioterapie zcela upustit. Star‰í pacienti – prognosticky i léãebnû samostatná skupina.
Radioterapie zde hraje klíãovou roli pro své krátké trvání a nízkou toxicitu. Závûr: S v˘jimkou pacientÛ v pokroãilém stadiu
v kompletní remisi po chemoterapii zÛstává radioterapie nepostradatelnou léãebnou modalitou Hodgkinovy choroby.
Klíãová slova: Hodgkinova choroba – radioterapie – involved-field
Summary: Introduction: The role of radiotherapy in the treatment of Hodgkin’s disease has been redefined in recent years.
This historically first curative method is nowadays increasingly accepted as a mere complement to combination chemotherapy
and some medical oncologists event contemplate about omitting it completely. We summarize the current position of
radiotherapy and bring an insight into short-term perspectives. Results: Early stages – radiotherapy yields excellent overall
survival rates, but with relatively high relapse rate. An initial short chemotherapy with involved-field RT is more than an
equivalent alternative. Intermediate stages – after chemotherapy, involved-field RT shows no difference in both local control
and overall survival in comparison with extended-field RT. Thus, the former approach is preferrable. Advanced stages – the
most problematic regarding the indication of radiotherapy. The only doubtless indication is a residual mass after chemotherapy.
Elderly patients – prognostically and therapeutically separate subgroup. Radiotherapy has got a key role thanks to its short
duration and minimal toxicity. Conclusion: Radiotherapy remains an important part of the treatment of Hodgkin’s disease
except some selected advanced-stage patients.
Key words: Hodgkin’s disease – radiotherapy – involved field

Úvod
Hodgkinova choroba je pomûrnû vzácnou malignitou s roãní
incidencí cca. 1-3 pﬁípady na 100 000 obyvatel1,2. Radioterapie
(RT) se v její léãbû pouÏívá jiÏ druhé století a jedná se o historicky první kurativní léãebnou metodu. Za ãasÛ ortovoltáÏe byla
aplikace plné kurativní dávky moÏná pouze na povrchovû uloÏená loÏiska – krk, axilly, inquiny. S nástupem megavoltáÏních
zdrojÛ do klinické praxe v‰ak pﬁestalo b˘t dosaÏení dostateãné
hloubkové dávky problémem a radioterapie tak dramaticky zmûnila prognózu tohoto pÛvodnû stoprocentnû fatálního onemocnûní. Paralelnû probíhající nástup uÏívání cytostatik v onkologii prokázal znaãnou chemosenzitivitu choroby, tehdy naz˘vané
„maligní lymfogranulom“. AÏ do poloviny 90. let byla pozice
obou léãebn˘ch modalit naprosto vyrovnaná – u ãasn˘ch stadií
dominovala velkoobjemová radioterapie, ve stadiích pokroãilej‰ích pak kombinace chemoterapie s radioterapií. Poslední léta
jsou v‰ak ve znamení velkého rozmachu chemoterapie, rozvoje nov˘ch dávkovû i ãasovû intenzivních schémat (Stanford V,
BEACOPP aj.) a pﬁesunu chemoterapie i do léãby ãasn˘ch stadií. Souãasnû je zﬁeteln˘ trend ke sniÏování dávek a zmen‰ování objemÛ radioterapie. Tento v˘voj b˘vá ãasto interpretován
jako „ústup od radioterapie“ a zaãínají se objevovat úvahy, zde
se bez radioterapie nelze obejít úplnû.
Cílem publikace je shrnout souãasnou pozici radioterapie v léãbû Hodgkinovy choroby pﬁi dÛsledném respektování principÛ
evidence-based medicine. Postavení radioterapie bude pro-
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bráno postupnû pro ãasná, intermediární a pokroãilá stadia.
Ambicí autora není podrobnû rozebírat dûlení do stadií podle
prognostick˘ch faktorÛ, je v‰ak poctivé zmínit, Ïe toto dûlení
není zcela bezproblémové a mezi nejv˘znamnûj‰ími studijními skupinami nepanuje úplná shoda. Zcela samostatnû jsou
pak probráni star‰í pacienti, protoÏe strategie i taktika jejich
léãby se podstatnû li‰í.
Zásadním tématem je rovnûÏ urãení rozsahu ozaﬁovaného objemu. Pojem „involved field“(IF) zná sice kaÏd˘ radioterapeut,
ale jeho exaktní definice zÛstává nepﬁekonateln˘m problémem.
Pﬁitom se jedná o problém naprosto klíãov˘, kter˘ v radioterapii nemá u jiné diagnózy v takové míﬁe obdoby – tûÏko si lze
pﬁedstavit, Ïe by se napﬁíklad u bronchogenního karcinomu
vedly desetileté debaty o tom, co vlastnû ozaﬁovat. Souhrn
v˘sledkÛ konsensuálních setkání pﬁedních radioterapeutÛ
budou proto tvoﬁit podstatnou souãást tohoto pﬁehledného ãlánku. Krátce budou zmínûny i ménû konfliktní témata z hlediska taktiky radioterapie – v˘‰e jednotlivé a celkové dávky.
Pﬁi dûlení do stadií vycházíme z klasifikace Ann Arbor 19713.
V˘sledky
âasná stadia („early“ dle nûmecké DHSG, „early favourable“
dle EORTC)
- stadia I a II bez rizikov˘ch faktorÛ (B-symptomy, bulk >5 cm,
extranodální postiÏení, postiÏení více neÏ 2 skupin uzlin, sedimentace erytrocytÛ nad 50 mm/hod)

Po dlouhá léta byla zlat˘m standardem samostatná radioterapie a vedly se spí‰e debaty o jejím rozsahu. PÛvodní subtotální nodální ozáﬁení (STNI) zaãalo ustupovat ve prospûch samostatné mantle-field techniky4 a dokonce pouhé involved-field
radioterapie5,6. Bylo prokázáno, Ïe ozáﬁení redukovan˘mi
objemy sice mírnû zhor‰uje bezpﬁíznakové období (event-freesurvival EFS ãi freedom-from-treatment-failure FFTF), ale
nemá vliv na celkové pﬁeÏití (overall survival OS) a to pﬁi podstatnû niÏ‰í toxicitû léãby6,7. Celkové pﬁeÏití zÛstává na excelentních hodnotách pﬁesahujících 90%. Relapsy po samostatné radioterapii jsou totiÏ velmi dobﬁe léãitelné konvenãní
chemoterapií8.
Vysoké procento relapsÛ po samostatné radioterapii9-12 vedlo nûkteré skupiny k úvaze, zda by se tûmto relapsÛm nedalo
zabránit krátkou indukãní chemoterapií s následn˘m ozáﬁením involved-field13. Tato hypotéza se potvrdila poprvé
v malé italské studii14, poté ji prokázala rozsáhlá mezinárodní metaanal˘za16 a nyní novû obrovská nûmecká studie HD7
(dosud nepublikovaná data). Procento relapsÛ v ramenech
s kombinovanou léãbou bylo men‰í neÏ 5%, zatímco v rameni se samostatnou extended-field radioterapií kolem 20%, celkové pﬁeÏití je stejné. Tento pﬁístup je proto moÏno povaÏovat za nov˘ standard v léãbû ãasn˘ch stadií Hodgkinovy
choroby.
Samostatná chemoterapie byla u ãasn˘ch stadií opakovanû testována, ale její srovnání se samostatnou radioterapií nedopadlo dobﬁe15, navíc poãet pacientÛ v souborech (vût‰inou retrospektivních) dosahuje maximálnû nûkolika desítek17.
Stﬁednû pokroãilá stadia („intermediate“ dle DHSG, „early
unfavourable“ dle EORTC)
- stadia I a II s rizikov˘mi faktory, stadium IIB s extranodálním nebo bulky postiÏením je ﬁazeno mezi pokroãilá
Samostatnou radioterapii je u stﬁednû pokroãil˘ch stadií moÏno jednoznaãnû a definitivnû prohlásit na undertreatment12-14,
u v‰ech pacientÛ je indikována kombinovaná chemoterapie
s následnou radioterapií. Ponecháme-li stranou diskuse o nejvhodnûj‰ím schématu chemoterapie, které pﬁesahují rámec
tohoto ãlánku, zb˘vá nám problém velikosti cílového objemu
po chemoterapii. Srovnání extended-field a involved-field radioterapii po 4 sériích ABVD neprokázalo Ïádn˘ signifikantní
rozdíl mezi obûma rameny13 a mÛÏeme tedy zodpovûdnû prohlásit, Ïe involved-field techniky jsou plnû dostaãující pro kontrolu pﬁípadné reziduální choroby.
Pokusy nahradit kombinovanou léãbu samotnou chemoterapií doposud pokaÏdé ztroskotaly - studií je málo, soubory ãítají vesmûs jen pár desítek pacientÛ a v souãasné dobû není samostatná chemoterapie testována v Ïádné z vût‰ích prospektivních
randomizovan˘ch studií.
Pokroãilá stadia („advanced“ dle DHSG i EORTC)
- vybraná stadia IIB, stadia III a IV
Klíãovou úlohu v léãbû pokroãil˘ch stadií hraje intenzivní
kombinovaná chemoterapie18-23. Léãebná odpovûì pak rozhoduje o dal‰ím postupu – pﬁi progresi je pochopitelnû namístû záchranná léãba, u parciální remise je jednoznaãnû indikována radioterapie reziduální populace, sporná je v‰ak
indikace radioterapie u pacienta v kompletní remisi. Soudilo se, Ïe nejrizikovûj‰ími z hlediska relapsu jsou místa pÛvodního bulky postiÏení a proto se indikovala radioterapie na tyto
lokality i u pacienta v kompletní remisi20. Zdá se v‰ak, Ïe
souãasná intenzivní chemoterapeutická schemata tento rizikov˘ faktor minimalizují ãi pﬁímo anulují 19. Nûkteré skupiny (francouzská GELA a EORTC) proto jiÏ iniciální bulk
nepovaÏují za indikaci konsolidaãní radioterapie24, jiné
(nûmecká DHSG) uveden˘ pﬁístup teprve testují (nepublikovaná data). Velmi pravdûpodobnû se tedy bude úloha radioterapie v léãbû pokroãil˘ch stadií Hodgkinovy choroby dále
redukovat na ozáﬁení rezidua u pacientÛ v parciální remisi po
chemoterapii.

Star‰í pacienti („elderly“)
- vût‰inou pacienti star‰í 60 let
Star‰í pacienti pﬁedstavují ve skupinû nemocn˘ch s Hodgkinovou chorobou zcela samostatnou podskupinu25, podobnû
jako pacienti pediatriãtí. Tento dﬁíve mnoh˘mi vysmívan˘ pﬁístup dnes zcela pﬁevaÏuje26-29. Star‰í pacienti mají typicky vy‰‰í stadia choroby, ménû pﬁíznivé histologické subtypy a pﬁedev‰ím podstatnû hor‰í toleranci kurativní terapie26-29. Z tûchto
dÛvodÛ se dává pﬁednost ménû toxické léãbû a zachování pﬁijatelné kvality Ïivota i za cenu niÏ‰ího procenta kompletních
remisí. Radioterapie hraje v léãbû star‰ích pacientÛ naprosto
klíãovou roli právû pro své krátké trvání a nízkou toxicitu.
Doporuãují se techniky involved-field, ale na rozdíl od mlad‰ích pacientÛ neexistuje optimální léãebná strategie, protoÏe
nemáme k dispozici Ïádné v˘sledky prospektivních randomizovan˘ch studií. Doposud publikované retrospektivní studie
se v‰ak vesmûs shodují na v˘‰e uveden˘ch faktech26-31.
Na tomto místû je nutno vyzdvihnout progresivnost a pﬁedvídavost ãlenÛ b˘valého Hodgkinova t˘mu (Dienstbier/Zámeãník), kteﬁí ‰etrn˘ postup u pacientÛ nad 60 let vûku prosazovali jiÏ od poãátku existence t˘mu a souãasná doba jim dává
plnû zapravdu.
Co je involved field?
Dva nejv˘znamnûj‰í ameriãtí radioterapeuti zab˘vající se
maligními lymfomy, Richard Hoppe ze Stanfordu a Joachim
Yahalom z MSKCC v New Yorku, rozeslali v loÀském roce
tﬁiceti pﬁedním klinikám v USA dotazník, v nûmÏ byly popsány kasuistiky Hodgkinovy choroby. Vyzvali kolegy ze spolupracujících pracovi‰È, aby popsali, jak˘ objem budou ozaﬁovat, tj. co rozumí pod pojmem involved field. V˘sledek
nepﬁekvapil – rozptyl v definici involved-field radioterapie byl
obrovsk˘ (osobní komunikace – nepublikováno). Nelze si
namlouvat, Ïe v Evropû je situace lep‰í, spí‰e naopak. Proto
bylo nutné iniciovat workshopy, které hledaly odpovûì na otázku uvedenou jako nadpis tohoto odstavce. Nejvût‰í z nich se
konal 22.9.2001 v rámci „5-th International Symposium on
Hodgkin’s Lymphoma“ v Kolínû n.R. Stoprocentní shody
dosaÏeno nebylo, ale byl zaznamenán velk˘ pokrok v chápání pojmu „involved field“ a konsensus zní následovnû:
1. Aãkoli se oãekával opak, kladou techniky involved field na
lékaﬁe paradoxnû vy‰‰í nároky neÏ velkoobjemové techniky, protoÏe se jedná o asymetrické objemy s ãast˘m a mnohdy velmi komplikovan˘m vykrytím.
2. Z bodu 1 vypl˘vá, Ïe by tyto techniky mûl plánovat pouze
velmi zku‰en˘ radiaãní onkolog dokonale obeznámen˘ se
v‰emi aspekty terapie Hodgkinovy choroby a s pÛvodním
rozsahem onemocnûní pﬁed zahájením chemoterapie.
3. Pﬁi respektování bodÛ 1 a 2 je pak moÏno ozaﬁovat pouze
lokality skuteãnû postiÏené („patologick˘ IF“) a není nadále nutno se drÏet anatomick˘ch struktur a hranic („anatomick˘ IF“).
4. Optimální, ale nikoli nutn˘, je software pro 3D plánování
a moÏnost multi-leaf kolimace svazku. To v‰ak platí v radioterapii obecnû.
Dávka, ãas, frakcionace
V˘‰e jednotlivé dávky a tím i celková doba léãby jsou relativnû nekonfliktními tématy. âasov˘ faktor nehraje v radioterapii Hodgkinovy choroby prakticky Ïádnou roli – to je fakt
znám˘ jiÏ pﬁes 30 let32. Jednotlivá dávka je v Evropû tradiãnû
1,8 – 2 Gy, v USA se nûkde setkáváme s jednotlivou dávkou
1,5 Gy. Jde o nepodstatn˘ rozdíl vzhledem k vysoké radiosenzitivitû a minimální repopulaci maligních lymfomÛ.
Diskuse ohlednû celkové aplikované dávky je podstatnû relevantnûj‰í. Donedávna se akceptovalo následující schéma:
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samostatná radioterapie 36 Gy, v kombinaci s chemoterapií 30
Gy, lokality s bulky postiÏením 40 Gy. V posledních letech se
v‰ak ukazuje, Ïe je moÏné dávku záﬁení dále sniÏovat bez negativního ovlivnûní léãebn˘ch v˘sledkÛ33.
Pro samostatnou radioterapii nadále platí kurativní dávka 36
Gy za 3,5 – 4 t˘dny za zlat˘ standard4,5,8. Z prÛbûÏn˘ch anal˘z
právû konãících studií DHSG HD10-12 vypl˘vá, Ïe po chemoterapii dostaãuje na místa pÛvodního bulku 30 Gy stejnû
jako na finální reziduum (u pokroãil˘ch stadií bude pravdûpodobnû moÏno zcela vynechat ozáﬁení pÛvodního bulku). U ãasn˘ch a intermediárních stadií se dokonce testovalo sníÏení dávky aÏ na 20 Gy, bûÏn˘ch v terapii pediatrické Hodgkinovy
choroby34, ale na zhodnocení tohoto snad aÏ pﬁíli‰ odváÏného
experimentu si budeme muset je‰tû minimálnû tﬁi roky poãkat.

Závûr
Rekapitulace souãasného postavení radioterapie v léãbû Hodgkinovy choroby a její doporuãené uÏití mimo klinické studie:
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âasná stadia
– iniciální krátká chemoterapie + involved-field RT 30 Gy,
nebo
– samostatná radioterapie mantle (nebo obrácené Y) 36 Gy
Intermediární stadia
– iniciální chemoterapie + involved-field RT 30 Gy
Pokroãilá stadia
– intenzivní chemoterapie + RT reziduální choroby 30 Gy

IRINOTEKAN/CISPLATINA JAKO CHEMOTERAPIE II.LINIE V LÉâBù
METASTATICKÉHO ADENOKARCINOMU ÎALUDKU
A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE – PILOTNÍ STUDIE
IRINOTECAN/CISPLATIN IN THE SECOND LINE CHEMOTHERAPY
OF METASTATIC GASTRIC AND GASTROESOPHAGEAL JUNCTION
ADENOCARCINOMA – PILOT STUDY
KOCÁKOVÁ I., ·PELDA S., KOCÁK I., GÁLOVÁ M., VETCHÁ H., KOVÁ¤OVÁ M., LAKOM¯ R.,
âA≈KOVÁ L., ZVARÍKOVÁ M.
KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉâE, MOU, BRNO
Souhrn: Dosud nelze stanovit jednoznaãn˘ standard chemoterapie pokroãilého karcinomu Ïaludku. Na základû synergismu
mezi irinotekanem a cisplatinou byla navrÏena chemoterapie 2. linie. ReÏim se skládal z cisplatiny 80 mg/m2, D1 a irinotekanu 200 mg/m2 D2, v intervalu 21 dnÛ. Indikaãní kritéria byla následující: histologicky verifikovan˘ pokroãil˘ adenokarcinom
Ïaludku nebo gastroezofageální junkce, pﬁedcházející podání 1. linie chemoterapie, PS 0-2, pﬁimûﬁené hematologické a biochemické parametry, Ïádná známá kontraindikace k podání cisplatiny. 13 pacientÛ, 8 muÏÛ, 5 Ïen, medián vûku 49 let (27-58),
bylo pﬁedléãeno chemoterapií skládající se z etoposidu, leukovorinu a 5-fluorouracilu. PrÛmûrn˘ poãet podan˘ch cyklÛ irinotekan/cisplatina byl 3 (1-7). Z 12 hodnotiteln˘ch pacientÛ bylo u 1 pacienta dosaÏeno kompletní remise onemocnûní, u 4 pacientÛ parciální remise, stabilizace onemocnûní u 6 pacientÛ a progrese onemocnûní u 1 pacienta. âas do progrese onemocnûní
byl vyhodnocen u 7 pacientÛ, medián 4,5 mûsícÛ (2-7,5). Pacient s dosaÏenou kompletní remisí Ïije 17 mûsícÛ bez známek
rekurence. Toxicita byla pﬁijatelná. Neutropenie G3/4 byla zaznamenána u 6 pacientÛ, jedenkrát s epizodou febrilní neutropenie. Gastrointestinální neÏádoucí úãinky byly mírné. Nebylo zaznamenáno úmrtí v souvislosti s léãbou. Chemoterapeutick˘
reÏim se jeví efektivním s mírn˘mi neÏádoucími úãinky.
Klíãová slova: adenokarcinom Ïaludku, metastatické onemocnûní, paliativní chemoterapie, irinotekan, cisplatina
Summary: There is no standard for the chemotherapy of advanced gastric cancer. Due to supposed synergism between
irinotecan and cisplatin the regimen for 2nd line treatment was designed: cisplatin 80 mg/m2, D1, irinotecan 200 mg/m2 D2
every 21 days. The indication criteria were as follows: histologically verified gastric cancer or the cancer of gastroesophageal
junction, one prior chemotherapeutic regimen, PS 0-2, adequate hematological and biochemical parameters, no other
contraindication for cisplatin. 13 patients, 8 males, 5 females, a mean age 49 years (27- 58), all pretreated with chemotherapy
consisted of etoposide, leucovorine, 5-fluorouracil. Median number of cycles was 3 (1-7). 12 patients were evaluable for the
response and adverse effects. CR was reached in 1 patient, PR in 4, SD in 6 and PD during therapy occurred in 1 patient. Time
to progression has been evaluated in 7 patients who had progressed so far. The median is 4,5 months (2-7,5). One patient with
complete response has been living 17 months so far with no signs of reccurence. Neutropenia G 3/4 developed in 6 patients
with 1 episode of febrile neutropenia. Gastrointestinal adverse effects were mild. There was no death related to therapy.
Chemotherapy appears to be effective with mild toxicity.
Key words: gastric adenocarcinoma, metastatic disease, palliative chemotherapy, irinotecan, cisplatin

ÚVOD
Karcinom Ïaludku má v âeské republice podle statistick˘ch
údajÛ stoupající prevalenci. Poãet nemocn˘ch na l00 000 obyvatel ãinil k 31.12. 1989 34,2 muÏÛ a 26,0 Ïen, k 31.12. 1996
41,2 muÏÛ (nárÛst o 20,5%) a 34,0 Ïen (nárÛst o 30,8%). Incidence karcinomu Ïaludku byla v r. 1997 u muÏÛ 7,5 a u Ïen
1,5/100 000 obyvatel (1).V 95% pﬁípadÛ se jedná histologicky o adenokarcinomy. Prognóza tohoto maligního onemocnûní je ‰patná (pûtileté pﬁeÏití 5-15%). DÛvodem je jednak
nárÛst incidence proximálnû lokalizovan˘ch nádorÛ agresivnûj‰í povahy, jednak vysok˘ podíl onemocnûní diagnostikovan˘ch aÏ v pokroãilém stádiu. Jedinou léãbou s kurativním
cílem je chirurgická resekce, tj.‰iroká resekce primárního nádoru s resekãními okraji ≥5 cm (R0). AÏ u 80% nemocn˘ch po
provedené „kurativní gastrektomii“ je následnû zji‰tûn lokální ãi regionální relaps nebo vzdálená diseminace. PﬁibliÏnû
50% pacientÛ má metastatické onemocnûní jiÏ v dobû stanovení diagnózy (2). âtyﬁi randomizované studie prokázaly efekt
paliativní chemoterapie (zlep‰ení kvality Ïivota, prodlouÏení
pﬁeÏití) ve srovnání jen s podpÛrnou léãbou (3-6). Medián pﬁeÏití neléãen˘ch pacientÛ s metastatick˘m karcinomem Ïalud-

ku je 3 mûsíce, u pacientÛ léãen˘ch paliativní systémovou chemoterapií se prodluÏuje na 6-9 mûsícÛ.
Protinádorovou aktivitu prokázal 5 fluorouracil (5-FU), mitomycin (7), etoposid (8) a cisplatina (9). North Central Cancer
Therapy Group (NCCTG) srovnávala úãinnost kombinovaného reÏimu FAM (5-FU/doxorubicin/mitomycin) s reÏimem 5FU a doxorubicin versus monoterapie 5-FU. Aãkoliv procento léãebn˘ch odpovûdí pﬁi uÏití monoterapie bylo niÏ‰í neÏ pﬁi
kombinované léãbû, polychemoterapie zásadním zpÛsobem
nezlep‰ovala pﬁeÏití pacientÛ (10). Navzdory poãtu probûhl˘ch randomizovan˘ch klinick˘ch studií srovnávajících reÏim
FAM s FAMTX (5-FU/doxorubicin/methotrexat), FAMTX
s ECF (epirubicin/cisplatina/5-FU) a FAMTX versus ELF (etoposid/leukovorin/5-FU) nebo 5-FU/cisplatina nelze stanovit
jednoznaãn˘ standard chemoterapie pokroãilého karcinomu
Ïaludku (11-13).
Pﬁehled nejãastûji uÏívan˘ch cytostatik a kombinovan˘ch reÏimÛ jako chemoterapie 1. linie je uveden v tabulce ã.1 a 2 (14).
V praxi k nejvíce uÏívan˘m cytostatikÛm patﬁí 5-fluorouracil
(5-FU) a cisplatina (cDDP). Synergním úãinkem tûchto dvou
látek je dosahováno >40% léãebn˘ch odpovûdí (15,16). ProKLINICKÁ ONKOLOGIE
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tinádorovou aktivitu prokázala i ﬁada nov˘ch cytostatik, zejména taxany, irinotekan a UFT (kombinace uracilu a tegafuru).
Irinotekan (CPT-11), inhibitor topoizomerázy I, je konvertován karboxylesterázou na aktivní metabolit SN-38. V preklinick˘ch studiích prokázal protinádorovou aktivitu u ‰irokého
spektra solidních nádorÛ, zejména to jsou bronchogenní nádory, karcinomy kolorekta, Ïaludku, jícnu, pankreatu a ovaria
(17,18). U pacientÛ s karcinomem Ïaludku nepﬁedléãen˘ch
chemoterapií prokázal v monoterapii 20% léãebn˘ch odpovûdí a 15% odpovûdí ve 2. linii (19).
Tabulka ã. 1: Monoterapie v léãbû metastatického adenokarcinomu
Ïaludku (De Vita, Hellman, Rosenberg. Principles & Practise Of Oncology 6th edition2001).
Monoterapie

Poãet vyhodnotiteln˘ch
pacientÛ

UFT

Léãebné odpovûdi %

188

28

Irinotekan

66

23

Docetaxel

123

21

5-fluorouracil

416

21

Cisplatina

139

19

Paklitaxel

98

17

Metotrexat

28

11

Karboplatina

41

5

Tabulka ã. 2: Kombinovaná chemoterapie v léãbû metastatického
adenokarcinomu Ïaludku (De Vita, Hellman, Rosenberg. Principles &
Practise of Oncology 6th edition 2001).
Kombinovaná
chemoterapie

Poãet
vyhodnotiteln˘ch
pacientÛ

Léãebné
odpovûdi
%

Medián
pﬁeÏití
(mûsíce)

173

53

6-9

51

53

11

VP16-DOX-DDP (EAP)
5FU-VP16-LV (ELF)
5FU-DOX-MTX (FAMTX)

364

41

3,5-10,5

5FU-DOX-cDDP (FAP)

234

34

6-13

5FU-DOX-MMC (FAM)

456

30

6-9

VP16-cDDP

69

18

4,5

FAM-BCNU

41

12

6

Zkratky: VP16 = Etoposid, DOX = Doxorubicin, cDDP = Cisplatina,
5FU = 5-fluorouracil, MTX = Metotrexat, MMC = Mitomycin, BCNU =
Carmustin

Cisplatina, alkylaãní látka, tradiãnû uÏívaná v léãbû nádorÛ
horního gastrointestinálního traktu prokázala in vitro v kombinaci s irinotekanem synergistickou aktivitu, zejména je-li
aplikována pﬁed irinotekanem nebo SN-38 (20,21). Pﬁesn˘
mechanismus tohoto synergistického efektu nebyl vysvûtlen.
Masumoto a Fukuda v experimentálních preklinick˘ch modelech prokázali, Ïe tento efekt je nejmarkantnûj‰í, je-li SN-38
podáno za 1-2 dny po cisplatinû (22,23). Klinické studie fáze
I a II kombinace irinotekanu a cisplatiny prokázaly protinádorovou aktivitu jako chemoterapie 1. a 2. linie v léãbû karcinomu Ïaludku (19,24-30).
CÍL PRÁCE A METODIKA
Vyhodnocení efektivity (objektivní odpovûdi, RR), ãasu do
progrese (TTP), pﬁeÏití (OS) a toxicity sekvenãního reÏimu
cisplatina, irinotekan v tﬁít˘denním intervalu jako chemoterapie 2.linie u pacientÛ s metastatick˘m adenokarcinomem
Ïaludku a gastroezofageální junkce (GEJ). Do protokolu klinického sledování bylo dosud zaﬁazeno 13 pacientÛ, kteﬁí
splÀovali následující vstupní kriteria:
● histologicky verifikovan˘ adenokarcinom Ïaludku a gastroezofageální junkce
● klinické stadium IV (minimálnû jedna mûﬁitelná léze dle
CT nebo rtg vy‰etﬁení)
● progrese onemocnûní pﬁi chemoterapii reÏimem ELF
● vûk 18–65 let
● ECOG performance status: 0–2
● hematologické parametry: neutrofily >2x109/L , trombocyty > 100 x 109/ L
● biochemické parametry: bilirubin < l,5násobek horní hranice normy, transaminasy (AST, ALT) < 2,5násobek horní
hranice normy, clearence kreatininu > 60 ml /min.
● nepﬁítomnost aktivní infekce
● nepﬁítomnost mûstnavé srdeãní slabosti, nestabilní anginy
pectoris, infarktu myokardu v posledním roce, nekontrolovatelné hypertenze, závaÏné arytmie
● vylouãení rizika obstrukãního ileu
● pﬁedpoklad pﬁeÏití minimálnû 3 mûsíce
● pﬁedpoklad spolupráce pacienta
● podpis informovaného souhlasu
Léãba, hodnocení toxicity a odpovûdi na léãbu
Do léãebného protokolu bylo dosud zaﬁazeno 13 pacientÛ.
Z prezentovaného souboru byla u 11 pacientÛ s metastatick˘m
adenokarcinomem Ïaludku a gastroezofageální junkce zaznamenána progrese onemocnûní v prÛbûhu 1. linie chemoterapie
kombinací ELF (etoposid 120 mg/m2 iv., leukovorin 300 mg/m2

Tabulka ã. 3: Pﬁehled publikovan˘ch studií fáze I,II kombinace irinotekan/cisplatina v léãbû metastatického karcinomu Ïaludku a jícnu.
studie fáze I,II

N pac

terapeutick˘ reÏim

RR

TTP

medián pﬁeÏití

Shirao (ref. 25)

24

CPT-11:70 mg/m2 den 1, 8
cDDP:80 mg/m2 den 1
int. 4 t˘dny

42%

neudán

287 dnÛ

G3: 44%

G3: 11%

Boku (ref. 26)

44

CPT-11:70 mg/m2 den 1, 8
cDDP:80mg/m2 den 1
int. 4 t˘dny

48%

118 dnÛ
(41-253)

309 dnÛ

G4: 22%

G3,4:7%

Ilson (ref. 27)

35

CPT-11:55-65 mg/m2
den 1, 8, 15, 22
cDDP:30mg/m2
den 1, 8, 15, 22
int. 6 t˘dnÛ

57%

neudán

14,6 mûsícÛ

G3,4: 46%

G3: 11%

Ilson (ref.28)

18

CPT-11:55-65 mg/m2
den 1, 8, 15, 22
cDDP:30mg/m2
den 1, 8, 15, 22
int. 6 t˘dnÛ

33%

neudán

neudán

G3,4: 33%

neudán

Ajani (ref.29)

38

CPT-11:65 mg/m2
den 1, 8, 15, 22
cDDP:30mg/m2
den 1, 8, 15, 22
int. 6 t˘dnÛ

58%

24 t˘dnÛ

9 mûsícÛ
(1-23)

G3,4: 45%

G3,4: 42%

188

KLINICKÁ ONKOLOGIE 16

4/2003

neutropenie G3, 4

prÛjem G3, 4

Obrázek ã.1: terapeutické schéma kombinace cisplatina/irinotekan.

Obrázek ã. 2: CT bﬁicha, RP pﬁed zahájením léãby. Stav po resekci Ïaludku, v retroperitoneu patologické uzliny velikosti do 24 mm, spl˘vající aÏ na pakety, metastatick˘ rozsev na omentu.
Nádorové markery: CEA: 16,8 ug/l (referenãní meze do 4.6), CA 19–9: 15 686 kU/l
(referenãní meze do 37.0).

iv, 5-fluorouracil 500 mg/m2 iv, v‰e den l.-3., interval 3-4 t˘dny dle hematologické toxicity). Medián
podan˘ch cyklÛ byl 3 (2-6). U dvou pacientÛ do‰lo
k progresi základního onemocnûní po chemoterapii
5-fluorouracil, doxorubicin, mitomycin a karboplatina podané mimoústavnû.
Chemoterapeutick˘ reÏim cisplatina/irinotekan byl
podáván podle následujícího schématu: cisplatina
80 mg/m2 den 1. s hydratací a podáním setronÛ, irinotekan v dávce 200 mg/m2 den 2. s profylaktick˘m
podáním atropinu, interval mezi cykly 3 t˘dny
(obr.ã.1). Pﬁed zaﬁazením a v prÛbûhu studie byly
monitorovány základní hematologické a biochemické parametry, terapeutická odpovûì byla hodnocena po 2-3 seriích chemoterapie dle nádorov˘ch
markerÛ, CT a rtg vy‰etﬁení. (tab.ã. 4). Toxicita byla
hodnocena podle stupnice National Cancer Institute Common Toxicity Criteria. V pﬁípadû hematologické toxicity druhého stupnû a vy‰‰í byl dal‰í cyklus
chemoterapie odloÏen o t˘den do úplné restituce
krevního obrazu, v pﬁípadû opakované hematologické toxicity následovala redukce dávky irinotekanu o 25%.
V˘sledky
V období od ãervence 2001 do bﬁezna 2003 bylo
léãeno v rámci protokolu 13 pacientÛ, 8 muÏÛ a 5
Ïen, medián vûku 49 let (vûkové rozmezí 27-58 let).
Prezentovan˘ soubor pﬁedstavuje prognosticky velmi nepﬁíznivou skupinu pacientÛ s progresí onemocnûní v prÛbûhu 1. linie paliativní chemoterapie.
Se znaãnou agresivitou onemocnûní koreluje
i dominující histologick˘ typ nízce diferencovaného hlenotvorného karcinomu (10 pacientÛ) a masivní rozsah metastatické postiÏení (medián poãtu
metastatick˘ch lokalit 3, rozmezí 2-5, tab. ã. 5).
Stran terapeutické úãinnosti a toxicity je hodnotiteln˘ch 12 pacientÛ, celkovû bylo podáno 46 cyklÛ
chemoterapie cisplatina/irinotekan, medián 3 (rozmezí 2-7).

Obrázek ã. 3: CT bﬁicha, RP po skonãení léãby. Nezvût‰ená homogenní játra bez
loÏiskov˘ch zmûn, densitnû v normû. Slezina, nadledviny, ledviny, pankreas beze
zmûn v CT obraze. Velikostní regrese uzlin retropenitronea ad normam, bez prÛkazu
infiltrace omenta nebo peritonea.
Nádorové markery: CEA: 1,3 ug/l, CA 19–9: 17 kU/l.

Vyhodnocení efektivity reÏimu:
Dle zobrazovacích metod a dynamiky nádorov˘ch
markerÛ jsme zaznamenali v jednom pﬁípadû kompletní remisi onemocnûní (CR). U ãtyﬁ pacientÛ bylo
dosaÏeno parciální remise onemocnûní (PR), stabilizace onemocnûní (SD) byla konstatována u dal‰ích
‰esti pacientÛ, v jednom pﬁípadû byla zaznamenána
progrese onemocnûní. Celkovû tak bylo dosaÏeno
42% léãebn˘ch odpovûdí (tab. ã. 6). Pacient s dosaÏenou CR je 17 mûsícÛ od zahájení léãby, dosud bez
známek relapsu onemocnûní, s trvající normalizací
nádorov˘ch markerÛ. U 3 pacientÛ s dosaÏenou stabilizací onemocnûní dle CT vy‰etﬁení byla laboratornû zaznamenána v jednom pﬁípadû normalizace,
v druhém pﬁípadû 50% pokles nádorov˘ch markerÛ, v jednom pﬁípadû do‰lo k v˘razné regresi ascitu.
âas do progrese onemocnûní (TTP) lze dosud hodnotit u 7 pacientÛ, medián je 4,5 mûsíce (rozmezí 27,5).
Vyhodnocení toxicity reÏimu:
V prÛbûhu léãby nebyla u Ïádného pacienta zaznamenána v souvislosti s podávan˘m reÏimem Ïivot
ohroÏující toxicita nebo zhor‰ení PS. Pﬁedcházející
paliativní chemoterapie reÏimem ELF byla provázena u v‰ech pacientÛ totální alopecií. Nejãastûj‰ími neÏádoucími úãinky chemoterapie irinotekan/cisplatina byla hematologická toxicita. Leukopenie 3.
a 4. stupnû se vyskytla u 6 z 12 hodnotiteln˘ch paciKLINICKÁ ONKOLOGIE
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Tabulka ã. 4: Pﬁehled vy‰etﬁení pﬁed zahájením a v prÛbûhu léãby reÏimem Irinotekan/cisplatina.

anamnéza
TNM klasifikace, histologie
fyzikální vy‰etﬁení
performance status
symptomy
váha, povrch tûla
hematologie (KO, diff, INR, aPTT)
biochemie (ionty, JT, albumin, celk. bílkovina,
clearence kreat.)
Tu markery (CEA, Ca l9-9, CA 125*)
EKG
Rtg plic
CT bﬁicha ± pánve
RIN
dal‰í metody, pokud indikováno
hodnocení léze
hodnocení toxicity

vy‰etﬁení pﬁed zahájením
chemoterapie
X
X
X
X
X
X
X + KO, Diff. t˘dnû
X

vy‰etﬁení pﬁed kaÏd˘m cyklem
chemoterapie

vy‰etﬁení po kaÏd˘ch
3 cyklech chemoterapie

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
je-li indikováno
X
X
X

X

X
X

* provádíme pﬁi podezﬁení ãi prÛkazu peritoneální diseminace
Tabulka ã. 5: Charakteristika souboru pacientÛ léãen˘ch reÏimem irinotekan/cisplatina.
Pacient ã. Vûk

Pohlaví Lokalizace TU

Histologie

Poãet cyklÛ ELF Orgánové postiÏení Poãet cyklÛ iri/cDDP Léãebná odpovûì

1

51

M

G

nízce dif.

3

T, OM, LU

7

CR

2

39

Î

G

nízce dif.

3

46

Î

G

nízce dif.

3

T, J, PER

3

SD

3

T, PER, A, O

2

4

52

M

GEJ

SD

nízce dif.

3

T, J, LU

6

5

58

M

G

PR

nízce dif.

6

T, LU, S

3

PD

6

27

Î

7

67

M

G

difuzní

2

P, LU, VLU

2

SD

G

nízce dif.

3

T, LU, P

2

8

39

SD

M

G

dif.scirhot

x

T, J, LU, A

3

9

SD

56

Î

G

nízce dif.

3

T, LU, PER, O

6

PR

10

35

M

GEJ

kribriformní

2

T, LU, VLU

5

PR

11

49

M

GEJ

nízce dif.

3

T., J

1

NE

12

27

Î

G

nízce dif.

xx

T, OM, O, A, LU

3, léãba pokraãuje

PR

13

57

M

G

nízce dif

3

T, OM, LU

3

SD

zkratky: M: muÏ, Î: Ïena, G: Ïaludek, GEJ: gastroezofageální junkce,T:primární tumor, LU: regionální lymfatické uzliny, VLU: vzdálené lymfatické
uzliny, P: plíce, J: játra, O: ovarium, A: ascites, OM: omentum, S: skelet, PER: peritoneum, CR: kompletní remise, PR: parciální remise, SD: stabilizace onemocnûní, PD: progrese onemocnûní, NE: nehodnoceno
X: pﬁedchozí chemoterapie: 5-fluorouracil, doxorubicin, mitomycin a karboplatina
XX: pﬁedchozí chemoterapie: intraperitoneální aplikace karboplatiny
Tabulka ã. 6: Efektivita a toxicita reÏimu irinotekan/cisplatina, hodnoceno u 12 pacientÛ.
Charakteristika souboru

Performance status
(ECOG)

poãet pacientÛ

13

vûkové rozmezí

27-58 let

PS 0: 4

Léãebná odpovûì:
CR: 1
PR: 4

medián vûku:

49 let

PS 1: 7
SD: 6

poãet MTS lokalit
poãet pacientÛ

190
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Toxicita
hematologická
anemie
G1: 1
G2: 2
G3: 0
G4: 0

nehematologická
nefrotoxicita:
G1: 2
G2: 1
G3: 0
G4: 0

trombocytopenie:
G1: 3
G2: 0
G3: 0
G4: 0

nauzea/vomitu
G1: 2
G2: 4
G3: 0
G4: 0

neutropenie:
G1: 1
G2: 2
G3: 4
G4: 2

prÛjem
G1: 1
G2: 3
G3: 0
G4: 0

entÛ, v jednom pﬁípadû ‰lo o febrilní neutropenii. U 6 pacientÛ (50%) byla podána 100% plánovaná dávka chemoterapie,
z dÛvodu hematologické toxicity byla u 5 pacientÛ redukována dávka irinotekanu o 25%, pouze u 1 pacienta byla pro laboratorní (klinicky nev˘znamné) zhor‰ení renálních funkcí provedena redukce dávky cisplatiny o 25%. V souvislosti
s léãebn˘m reÏimem se nevyskytla gastrointestinální toxicita
3. a 4. stupnû. Podrobnûj‰í rozbor toxicity uvádí tab. ã. 6.
Diskuse
Sekvenãní, tﬁít˘denní reÏim cisplatina/irinotekan ve stejném
dávkovacím schématu byl poprvé pouÏit v na‰em ústavu jiÏ
v záﬁí 1998, kdy v dostupné literatuﬁe nebyly Ïádné zprávy
o efektivnosti této kombinace. ReÏim byl pouÏit jako chemoterapie 2. linie u pacienta s diagnózou nízce diferencovaného
adenokarcinomu rekta, klinického stadia IV, intenzivnû pﬁedléãeného kontinuálním 5-fluorouracilem. Na CT vy‰etﬁení bylo
pﬁed zahájením této léãby patrno metastatické postiÏení jater
a patologické uzliny retrokavální, paaraaortální a interaortokavální, spl˘vající v pakety, zpÛsobující v˘razn˘ algick˘ syndrom
vyÏadující aplikaci opioidÛ. Po ‰esti cyklech byla kombinovaná chemoterapie ukonãena s efektem kompletní remise, normalizace nádorov˘ch markerÛ, vymizení algického syndromu
a vzestupem hmotnosti o 8kg. Nebyla zaznamenána hematologická ani jiná toxicita. Teprve v únoru 2002 se objevuje ãlánek japonsk˘ch autorÛ hodnotící kombinaci t˘denní aplikace
irinotekanu (60 mg/m2) a nízké dávky cisplatiny (6 mg/m2) u 11
pacientÛ s kolorektálním karcinomem refrakterním na podání
5-fluorouracilu. Touto kombinací bylo dosaÏeno 36% léãebn˘ch odpovûdí (31).
Na na‰em pracovi‰ti pouÏíváme u pacientÛ s metastatick˘m
adenokarcinomem Ïaludku a gastroezofageální junkce v 1. linii
nejãastûji chemoterapeutick˘ reÏim ELF pro jeho relativnû
dobrou sná‰enlivost a moÏnost ambulantní aplikace, nebo cirkadiánnû modulovan˘ reÏim s 5-fluorouracilem a cisplatinou
(32,33).
Chemoterapie 2.linie v léãbû tohoto onemocnûní není dosud
definována. Protinádorová úãinnost, prokazateln˘ synergismus, nezkﬁíÏená rezistence, rozdíln˘ mechanismus úãinku
a rozdílné spektrum neÏádoucích úãinkÛ irinotekanu a cisplatiny vytváﬁí slibné pﬁedpoklady pro uÏití tûchto cytostatik v léãbû metastatického adenokarcinomu Ïaludku.
V tabulce ã.3 uvádíme efektivitu a toxicitu v literatuﬁe publikován˘ch studií fáze I,II kombinace irinotekan/cisplatina v léãbû metastatického nebo lokálnû pokroãilého adenokarcinomu
Ïaludku nebo GEJ. Ve vût‰inû pﬁípadÛ se jednalo o chemoterapii 1.linie. V literatuﬁe v‰ak dosud nebyla publikována tato
kombinace v tﬁít˘denním a sekvenãním podání. V na‰em aãkoliv poãetnû nevelkém souboru ‰lo u v‰ech pacientÛ o chemo-
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Závûr
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chemoterapii.
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kniha
RADIOTHERAPY FOR HEAD AND NECK CANCER
– INDICATIONS AND TECHNIQUES, SECOND ED.
ANG, K. K., GARDEN, A. S. (Eds.)
Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2002
208 str., 197 obr., ISBN 0-7817-2650-6, cena 120,- USD

Bohatû vypravenou monografii pﬁipravili pro druhé vydání
(pﬁedchozí je z r. 1993) dva specialisté z Andersonova rakovinného centra v Houstonu. Kniha má dvû ãásti, první o ‰esti
kapitolách pojednává o v‰eobecn˘ch principech radioterapie
malignit hlavy a krku, druhá s jedenácti kapitolami je vûnována specifick˘m indikacím a technikám radioterapie v této
anatomické oblasti.
V uplynulé dekádû bylo zdokonalena ﬁadu metodik, zejména
kombinace ozaﬁování s chemoterapií pozmûnila dosavadní
standardy léãby. Zlep‰ila se také strategie multidisciplinárního pﬁístupu k problematice. Uvádí se, Ïe technika radioterapie
se vyvíjí v Andersonovû centru jiÏ 50 let. V dÛsledku zlep‰ování léãby poklesla mortalita pacientÛ s vûkem pod 65 let. Z
léãebn˘ch postupÛ zaznamenala pokrok hyperfrakcionace a
urychlená frakcionace ozaﬁování. Kombinací ozaﬁování a chemoterapie se dosáhlo zlep‰ení pﬁeÏívání nemocn˘ch asi o 10
% oproti samotnému ozaﬁování. Tento zpÛsob léãby má pÛsobit na primární tumor a postiÏené uzliny a eliminovat hematogenní metastázy. ¤ada dal‰ích modifikovan˘ch nebo nov˘ch
postupÛ je ve stadiu klinick˘ch zkou‰ek. Pokud se t˘ká rizikov˘ch faktorÛ, uvádí se, Ïe tabák a alkohol jsou zodpovûdné
za _ v‰ech nádorÛ hlavy a krku.
Poskytují se pﬁehledy léãby primární radioterapií, teleterapií
zevním svazkem pomocí záﬁení gama 60Co, rentgenov˘m
záﬁením z lineárního urychlovaãe o energii 6 – 20 MeV a brachyterapií. Dále jsou probrány praktické návody pro poloho-
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vání pacienta, imobilizace, markery a stenty k redukci objemu
normálních tkání, simulace, plánování léãby pomocí 2D a 3D
zobrazení, specifikace dávky a techniky ke zlep‰ení její distribuce. Podrobnûji je pojednáno o brachyterapii, jejích jednotliv˘ch typech, ochranû normálních tkání, dozimetrii a speciálním o‰etﬁování nemocn˘ch s implantáty. Jsou diskutovány
praktické otázky péãe o nemocné pﬁed radioterapií a po ní,
zejména otázky v˘Ïivy.
Specifické indikace a techniky ozaﬁování jsou ve druhé ãásti
knihy vykládány jednotnû – je vytãena strategie léãby, je popisována primární a pooperaãní radioterapie, uspoﬁádání polí,
volba dávky a rozbor údajÛ o pacientech. Text je doprovázen
kvalitními reprodukcemi rentgenov˘ch snímkÛ, fotografiemi
anatomick˘ch úsekÛ se zakreslen˘mi dÛleÏit˘mi daty o izodózách, k reprodukovanému obrazu je pﬁipojen podrobn˘ popis
nemoci a vyloÏen postup léãby s návodem na vlastní ozaﬁování. Jednotlivé lokalizace nádorÛ a jejich specifika jsou probrány v kapitolách o ústní dutinû, nazofarynxu, larynxu, hypofarynxu, nosní dutinû, paranazálních sinusech, slinn˘ch
Ïlázách, kÛÏi a krãních metastázách neznámého primárního
nádoru.
JiÏ první vydání knihy se ukázalo jako praktické a uÏiteãné pro
klinickou praxi. Za kapitolami je uvádûna hojná literatura, knihu uzavírá vûcn˘ rejstﬁík. Toto revidované dílo (s témûﬁ dvojnásobn˘m obsahem oproti prvnímu vydání) obohatí pﬁíruãní
knihovny pﬁedev‰ím onkologÛ a radioterapeutÛ, chirurgÛ a
plastick˘ch chirurgÛ i radiodiagnostikÛ - bude jim nápomocno ve vyhledávání konkrétních návodÛ k o‰etﬁování nemocn˘ch s karcinomy hlavy a krku a zlep‰ení jejich vyhlídek na
Ïivot a jeho kvalitu. Adresa nakladatelství: Lippincott Williams and Wilkins, P. O. Box 1610, Hagerstown, MD 217411610, USA (LWW.com).
V. R., V. H.

kazuistika
TRANSPLANTÁCIA SRDCA OD DARCU S MELANÓMOM. AKO ëALEJ?
HEART TRANSPLANTATION FROM THE DONOR WITH MELANOMA.
WHAT SHOULD BE THE NEXT STEP?
·TEFANKOVÁ I, DANI· D*, FABIÁN J.
SLOVENSK¯ ÚSTAV SRDCOV¯CH A CIEVNYCH CHORÔB, BRATISLAVA
*ÚSTAV PATOLÓGIE FNSP akd. L. DÉRERA, BRATISLAVA
Súhrn: Riziko vzniku malignity je u pacientov po alogénnej transplantácii vy‰‰ie ako v beÏnej populácii. Najãastej‰ou príãinou je „de-novo“ onkogenéza v súvislosti s imunosupresiou. Druh˘m etiologick˘m faktorom je vzplanutie preexistujúceho
nádorového ochorenia príjemcu, ktoré bolo pred transplantáciou buì nepoznané, alebo v dlhodobej remisii. TreÈou, najraritnej‰ou moÏnosÈou je prenos malignity od darcu prostredníctvom transplantovaného orgánu. Autori popisujú neobvyklú transplantáciu srdca, pri ktorej sa po odbere a implantácii ‰tepu zistil v pºúcach darcu malígny melanóm. Viac ako rok po transplantácii je funkcia ‰tepu v norme, a nie sú prítomné Ïiadne známky malígneho ochorenia u recipienta. Okrem toho autori
podávajú prehºad nepoãetn˘ch literárnych údajov t˘kajúcich sa danej problematiky a uvádzajú vlastné rozbory, úvahy a neistoty, súvisiace s touto neobvyklou situáciou.
Kºúãové slová: transplantácia srdca – darca - malígny melanóm
Summary: The allogenic transplant recipients experience an increased risk of cancer in comparison with general population.
De novo genesis of neoplasm related to immunosuppression is the most common mechanism of post-transplant malignancy.
The second etiologic factor is the outbreak of pre-existing malignant disease in the recipient, that was misdiagnosed or in longterm remission before transplantation. The third and the rarest possibility is the transference of donor neoplasm by the
transplanted organ. This paper reports the case of heart transplantation from the donor with metastatic melanoma which was
detected after explantation and implantation of the graft to the recipient. More than one year after transplantation the patient is
in good clinical condition with excellent function of the graft. There is not any evidence of melanoma recurrence in the recipient.
The authors present review of few literature reports regarding donor-transmitted malignancy into cardiac transplant recipients
and also their own opinions and questions related to this uncommon situation.
Key words: heart transplantation – donor – malignant melanoma

Úvod
Riziko vzniku malignity je u pacientov po alogénnej transplantácii vy‰‰ie ako v beÏnej populácii. Existuje viacero
mechanizmov potransplantaãnej onkogenézy, v zásade sa v‰ak
uvádzajú tri základné etiologické faktory. Prvou a pravdepodobne najãastej‰ou je „de-novo“ genéza v súvislosti s chronickou imunosupresiou. V novovzniknut˘ch neopláziách sú
najfrekventnej‰ie zastúpené malígne lymfómy a nádory koÏe.
Druh˘m etiologick˘m faktorom je vzplanutie preexistujúceho nádorového ochorenia príjemcu, ktoré bolo pred transplantáciou buì nepoznané, alebo v dlhodobej remisii a po transplantácii sa buì prv˘krát, alebo znova manifestovalo. TreÈou
moÏnosÈou je prenos malignity od darcu prostredníctvom transplantovaného orgánu. Táto je raritnou, av‰ak reálnou komplikáciou orgánovej transplantácie. Prv˘ raz bola popísaná po
transplantácii obliãky od kadaverózneho darcu (1).
Tu uvádzame opis prípadu transplantácie srdca (HTx) od darcu, u ktorého sa po odbere srdca a jeho implantácii príjemcovi, zistila metastáza malígneho melanómu v pºúcach. S tak˘mto neobvykl˘m klinick˘m problémom sme sa zatiaº nestretli
a aj literárne údaje o podobn˘ch situáciách sú prinajmen‰om
skromné.
Vlastné pozorovanie
V apríli 2002 bol 39-roãn˘ muÏ s intrakraniálnym krvácaním,
bez in˘ch ochorení, akceptovan˘ ako potenciálny multiorgánov˘ darca pre srdce, pºúca, peãeÀ a obliãky. Donor mal 75 kg,
KS B-. Po torakotómii a laparotómii neboli na orgánoch hrud-

nej a bru‰nej dutiny zjavné patologické zmeny. Srdce bolo
explantované ako prvé. Bolo o‰etrené ‰tandardn˘m spôsobom
a transportované k príjemcovi. Toho pripravovali na HTx v blízkom zdravotníckom zariadení. V ãase odberu a akceptácii srdca pre transplantáciu bol príjemca napojen˘ na mimotelov˘
obeh. Kvôli skráteniu doby studenej ischémie bolo srdce príjemcu extirpované ihneì po doruãení ‰tepu na operaãnú sálu
a HTx bezprostredne zaãala.
V odberovej sále odobrali po odchode kardiochirugického tímu
obidve pºúcne krídla. Palpaãn˘m a makroskopick˘m vy‰etrením sa zistila rezistencia veºkosti 2x1,5 cm v oblasti linguly
(predn˘ doln˘ okraj horného laloku) ºav˘ch pºúc. LoÏisko bolo
extirpované a poslané na r˘chle histologické vy‰etrenie, ktoré odhalilo metastázu malígneho melanómu (obrázok 1). Odber
a transplantácia ostatn˘ch orgánov boli zastavené. Prebiehajúca HTx sa uÏ preru‰iÈ nedala.
Pri následnej autopsii tela darcu sa zistilo, Ïe príãinou intrakraniálnej hemorágie bola metastáza melanómu v mozgu fronto-temporálne vpravo (obrázok 2). ëal‰ie metastatické loÏiská, ev. in˘ pozoruhodn˘ patologick˘ nález sa sekãne
nepotvrdil. TaktieÏ sa nezistilo origo malígneho melanómu.
Suspektn˘mi by mohli byÈ staré jazvy na ºavom predlaktí a pravom ramene v dæÏke 4 a 4,5 cm pri bledom kolorite koÏe s pehami. To sú v‰ak len dohady. Darca nebol registrovan˘ v Ïiadnej ambulancii pre dispenzarizáciu pacientov s malígnym
melanómom.
Príjemcom srdca bol 55 roãn˘ pacient s dilataãnou kardiomyopatiou s pokroãil˘m srdcov˘m zlyhávaním v ‰tádiu NYHA III.
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Krvná skupina bola zhodná a hmotnosÈ adekvátna (83
kg) k hmotnosti darcu. Aktuálny „crossmatch“ bol
negatívny a v HLA antigénoch sme retrospektívne
potvrdili 2 zhody (v lokuse A2 a DR11). Operaãn˘
v˘kon a skor˘ pooperaãn˘ priebeh boli bez zvlá‰tností. Pre CMV status donor/recipient D+/R- sme preventívne podávali ganciklovir. 12 pooperaãn˘ deÀ sa
realizovala fenestrácia perikardu pre pretrvávajúci fluidoperikard so znakmi hroziacej tamponády. Z perikardiálnej dutiny sa odstránilo 700 ml sanguinolentnej tekutiny. Cytologick˘m vy‰etrením sa zistili
poãetné erytrocyty a fibrínové hmoty. Neoplastické
zmeny neboli prítomné. V ìal‰om období bol stav
pacienta stabilizovan˘.
JedenásÈ mesiacov po operácii sa realizovala celotelová pozitrónová emisná tomografia s 18 fluorodeoxyglukózou, s cieºom pátrania po prítomnosti ev.
nádorov˘ch loÏísk. Nález bol v medziach normy.
V tom ãase sme pacientovi odobrali aj vzorku krvi
na vy‰etrenie onkomarkera S-100 proteínu, ktor˘ ako
jedin˘ ‰pecifick˘ laboratórny ukazovateº môÏe
pomôcÈ v diagnostike malígneho melanómu. Îiaº,
z technick˘ch príãin anal˘za vzorky zatiaº realizovaná nebola.
V súãasnosti je príjemca viac ako 12 mesiacov po
HTx. Klinick˘ stav je priazniv˘. Fyzická v˘konnosÈ
je prakticky neobmedzená. Funkcia ‰tepu je v norme. Od HTx absolvoval 10 endomyokardiálnych
biopsií, bez prítomnosti v˘znamnej rejekcie, ãi
malígnych buniek vo vzorkách myokardu. Pacient
uÏíva ‰tandardnú imunosupresívnu lieãbu v redukovan˘ch dávkach (cyklosporín A - mikroemulziu 3,1
mg/kg/deÀ a prednison 0,1 mg/kg/deÀ).

Obrázok 1: Metastáza malígneho melanómu v pºúcach. 1 - utlaãené tkanivo pºúc,
2 - metastáza malígneho melanómu v pºúcach (v nádorov˘ch bunkách je zachyten˘ hned˘ pigment).

Obrázok 2: Metastáza malígneho melanómu v mozgu. Skupiny melanocytov˘ch
buniek v mozgovom tkanive (‰ipky) obsahujúcich hned˘ pigment.

Diskusia
V˘znam malígnych ochorení v dlhodobom potransplantaãnom sledovaní nie je jednoznaãne stanoven˘.
Najväã‰í záujem sa sústreìuje na v˘skum neogenézy tumorov vo vzÈahu k chronickej imunosupresívnej lieãbe. Stále narastajúci problém nedostatku darcov vedie k akceptácii aj tzv. „marginálnych“
donorov, star‰ích ako 40 rokov. Tento fenomén môÏe
zvy‰ovaÈ riziko prenosu malígnych buniek transplantovan˘m orgánom, keìÏe incidencia neoplázií
s vekom narastá.
Vzhºadom na to, Ïe srdce sa pri multiorgánovom
odbere explantuje ako prvé, malé solídne tumory
in˘ch orgánov nemusia byÈ v ãase odberu detekované. Pre optimálny v˘sledok HTx je dôleÏité skrátiÈ ischemick˘ ãas ‰tepu na minimum. V prípade, Ïe sú darca a príjemca
v pomerne blízkych ústavoch, uÏ v ãase odberu pripravujú recipienta na operaãn˘ v˘kon. Táto situácia nastala aj v na‰om prípade, kedy bol v˘sledok histologického vy‰etrenia suspektného tkaniva darcu známy aÏ poãas prebiehajúcej HTx.
Preru‰enie operácie uÏ nebolo moÏné.
Vo v‰eobecnosti môÏu byÈ za prenos malígnych buniek poãas
HTx zodpovedné dva mechanizmy. Prv˘m je transfer neoplastick˘ch elementov prostredníctvom periférnej krvi, ak
orgán nebol dôkladne prepláchnut˘ prezervaãn˘m roztokom.
In˘ spôsob prenosu predstavuje transplantácia mikrometastáz,
ktoré sú prítomné v transplantovanom srdci. Podºa literárnych
údajov je druhá moÏnosÈ viac pravdepodobná, pretoÏe srdce
je v 5% aÏ 17% prípadov cieºov˘m orgánom pre metastázy (2).
V literatúre sú iba ojedinelé správy o prenesen˘ch malignitách
od darcu v‰eobecne, t˘m menej prostredníctvom srdca. Pravdepodobne prvú informáciu o takejto komplikácii po HTx
podali Sack a spol. (3), kedy bol transplantovan˘m srdcom prenesen˘ hypernefróm, ktor˘ bol detekovan˘ ex post v pravej
obliãke darcu.
Najväã‰í medzinárodn˘ register potransplantaãn˘ch malignít
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The Israel Penn International Transplant Tumor Registry
(IPITTR) eviduje poãas viac ako 30 rokov ãinnosti 17 pacientov po HTx, ktorí dostali orgán od darcu s malignitou (4). V 6
prípadoch mal darca primárny tumor mozgu, z nich sa u príjemcu generalizoval 1 (17%) (meduloblastóm s ventrikuloperitoneálnym skratom) s fatánym koncom 6 mesiacov po
HTx. Z extrakraniálnych nádorov (n=11) sa u darcov najãastej‰ie vyskytoval karcinóm obliãiek, toto ochorenie sa v‰ak ani
u jedného príjemcu srdca nerozvinulo. Celkov˘ transfer nonCNS malignity darcu bol v 55% (6 príjemcov z 11), priãom
generalizácia malígneho melanómu bola 100%. V obidvoch
prípadoch malo ochorenie fatálny priebeh (úmrtie nastalo 3 a 8
mesiacov po HTx).
Podºa doteraj‰ích raritn˘ch správ patrí malígny melanóm
k nádorom s vysok˘m rizikom generalizácie v prípade prenosu z darcu na príjemcu. Stephens a spol. (5) opisujú prípad
transferu melanómu od multiorgánového darcu 4 príjemcom
- srdca, peãene a dvoch obliãiek. U v‰etk˘ch recipientov sa
do 1 roka manifestoval metastatick˘ malígny melanóm. Traja pacienti zomreli do 14 mesiacov, jeden 30 mesiacov po
transplantácii obliãky, napriek preru‰eniu podávania imunosupresívnej lieãby.

S problémom, ktor˘ popisujeme sme sa doteraz nestretli. Prieskum nám dostupn˘ch literárnych prameÀov bol pomerne málo
v˘povedn˘. Iba niektoré, prinajmen‰om vzácne a skromné údaje sa zaoberajú problematikou prenosu melanómu z darcu na
príjemcu HTx (4, 5). Okrem toho sa opierajú iba o anekdotické
pozorovania (5). To je v‰ak veºmi prirodzené a vzhºadom na
unikátnosÈ problematiky iste pochopiteºné.
Prenosu potenciálne malignitou ohrozeného ‰tepu sa v na‰ich
konkrétnych podmienkach nedalo vyhnúÈ. Najnaliehavej‰ia je
otázka, ako ìalej? Ná‰ pacient Ïije viac ako rok po HTx. Jeden
z lekárov zaoberajúcich sa problematikou transplantácie solídnych orgánov v Slovenskej republike nám druh˘ deÀ po popisovanej HTx písomne odporuãil, resp. navrhol retransplantáciu
srdca (6). Treba v‰ak zdôrazniÈ, Ïe tento návrh je u nás iracionálny, predov‰etk˘m pre katastrofick˘ nedostatok darcov. Od
operácie pacienta bolo doteraz na Slovensku hlásen˘ch 18 potenciálnych darcov srdca. Prv˘ zhodn˘, ãi kompatibiln˘ s na‰ím
príjemcom sa v‰ak objavil aÏ 2,5 mesiaca po popisovanej HTx.
TakÏe moÏnosÈ retransplantácie bola irelevantná.
Druhá úvaha sa opiera o ‰pekuláciu, Ïe aj keì by sa na‰iel
vhodn˘ darca pre ná‰ho pacienta, ãi je retransplantácia jeho
potenciálne neoplazmou ohrozeného ‰tepu oprávnená v hierarchii ãakacej listiny s ìal‰ími kandidátmi HTx. In˘ príjemca by totiÏ z úspe‰nej HTx mohol ìaleko viac profitovaÈ, neÏ
ná‰ pacient.
Mimochodom, ãi by bezprostredná retransplantácia po detekcii

malignity u darcu zabránila vzniku nádorového ochorenia nie je
isté, keìÏe sa málo vie o prirodzenom v˘voji transplantovan˘ch
tumoróznych buniek. TaktieÏ nie je dostatok údajov o riziku prenosu donorom derivovanej neoplázie prostredníctvom srdca (7).
A koneãne, ako dlho po transplantácii „malignitou ohrozeného orgánu“ moÏno jeho explantáciu a retransplantáciu povaÏovaÈ za adekvátnu a relevantnú prevenciu rozvoja darcovského neoplastického ochorenia? To nevieme. Budeme radi,
ak poradíte a pomôÏete.
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Záver
Prenos malignity od darcu prostredníctvom transplantovaného orgánu je raritnou, av‰ak reálnou komplikáciou HTx. Ako
postupovaÈ v prípade HTx od darcu s neskoro rozpoznan˘m
neoplastick˘m ochorením zostáva vzhºadom na unikátnosÈ
problematiky predmetom diskusie. V‰etci autori sa v‰ak zhodujú v názore, Ïe najlep‰ím rie‰ením takejto situácie je predchádzaÈ jej. V˘skyt podobn˘ch komplikácií môÏe ovplyvniÈ
úroveÀ diagnostick˘ch metód pri vy‰etrení darcu, ako aj
dôsledná aspexia a palpácia v‰etk˘ch odoberan˘ch a susediacich orgánov a tkanív, zvlá‰È v prípade vekovo hraniãn˘ch
donorov s netraumatick˘m intrakraniálnym krvácaním ako príãinou smrti.
Generalizácia malignity u príjemcu nemusí byÈ pravidlom,
av‰ak o prirodzenom v˘voji transplantovan˘ch tumoróznych
buniek v klinickej medicíne sa vie zatiaº málo.
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AND PREVENTION
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Editor s 33 pﬁispûvovateli ze ‰esti zemí pﬁedloÏil reprezentativní
monografii podávající souãasné názory na karcinom prsu, jeho prognózu, léãbu a prevenci. Obsáhlé dílo je rozdûlena do 19 kapitol.
Nejprve je rozebírána epidemiologie karcinomu prsu a rizikové
faktory. Je popisován v˘voj prsu od adolescence do dospûlosti
a struãnû je naãrtnuta souhra hormonálních pÛsobkÛ. Vysvûtlují
se hormonální vlivy na v˘voj normálního prsu v rÛzn˘ch ãasov˘ch obdobích a mechanismy, jeÏ se uplatÀují pravdûpodobnû pﬁi
karcinogenezi mammy. Dále se pojednává o problematice karcinomu prsu vznikajícího bûhem gravidity, jeho terapie je obtíÏná
a prognóza nepﬁíznivá.
Dal‰í úsek je vûnován teoretickému tematu sloÏité kontroly proliferace bunûk v normálním a nádor obsahujícím prsu. Analyzují
se prognostické a prediktivní faktory, inhibice bunûãného rÛstu
a indukce apoptózy. ZdÛrazÀuje se dÛleÏitá úloha estrogenÛ, jeÏ
pﬁispívají k v˘voji a progresi ca prsu. Probírají se selektivní modulátory enzymÛ estrogenu, inhibitory aromatózy, jeÏ mohou nabídnout lep‰í kontrolu rÛstu neÏ antiestrogen tamoxifen; kromû toho
je lze podávat del‰í dobu.

Tamoxifen se podává jiÏ od r. 1973, kdy byl pouÏit nejprve
u pokroãilého ca prsu, nyní se v‰ak indikuje na v‰echna stadia ca.
Zlep‰uje pﬁeÏití, ãasem v‰ak vzniká na tento lék rezistence a mÛÏe
vyvolat vznik ovariálního ca. Tamoxifen má pozitivní vliv na skelet, oddaluje vznik osteoporózy, brzdí také rozvoj aterosklerózy
zvlá‰tû mozkov˘ch a koronárních tepen.
Jsou hodnoceny léky namíﬁené proti redukci vlivu rÛstov˘ch faktorÛ nebo jejich sloÏek, které jsou velmi slibné. Rámcovû je hodnocena adjuvantní léãba ca prsu u Ïen v menopauze, nejvhodnûji tamoxifenem. Cytotoxická léãba je uÏívána k dosaÏení
rychlého efektu léãby k ulehãení pﬁíznakÛ hlavnû u metastáz. Do
textu je vloÏeno schéma algoritmu pro léãbu metastáz. O‰etﬁení lokálnû pokroãilého karcinomu prsu vyÏaduje multimodální
léãebn˘ pﬁístup. Objevují se první preparáty urãené pro antiangiogenní aplikaci. Probíhají experimenty s terapií fystrogeny.
Intenzívnû se studuje ca s rodinn˘m v˘skytem, kter˘ pﬁedstavuje vysoké riziko.
ObsaÏná monografie pﬁiná‰í mnoÏství aktuálních informací o ca
prsu, vedle podrobného biochemického obrazu je bohatû zastoupena klinika, srovnání ãetn˘ch v˘zkumn˘ch studií, je pﬁipojen také
mimoﬁádnû bohat˘ pﬁehled literatury. Kniha je velmi zajímavá pro
onkology, chirurgy, biology, endokrinology a v‰eobecné lékaﬁe.
Adresa nakladatelství: Marcel Dekker, Inc., 270 Madison Avenue,
New York, NY 10016-0602-9000, USA (www.dekker.com).
V. R., V. H.
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ZPRÁVA Z 20. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
O LIDSK¯CH NÁDOROV¯CH MARKERECH 2003
·IMÍâKOVÁ M.
MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV BRNO

20th International Conference on Human Tumor Markers,
poﬁádaná IATMO (International Academy on Human Tumor
Markers) se konala v tomto roce 21.-25.6.03 v Sienû, Itálie.
Kongres je v poslední dobû v˘raznû orientován nejen na sérové nádorové markery, ale i na vybrané oblasti nádorové biologie se vztahem k prognostické a prediktivní onkologii.
K základním tématÛm leto‰ního sjezdu patﬁily pﬁedev‰ím
oblasti molekulární onkologie, od praktick˘ch ukázek vyuÏití DNA-arrays, pﬁes moÏnosti prÛkazu mRNA v˘znamn˘ch
bunûãn˘ch regulátorÛ, aÏ k proteomice na úrovni detekãní
i s orientací na terapeutické vyuÏití. Sjezd byl dále zamûﬁen na
protinádorovou vakcinaci, na v˘znam kmenov˘ch bunûk, na
biologickou nádorovou terapii, a na metody diagnostiky a specifické léãby na molekulárním podkladû pro jednotlivé nádorové lokalizace.
Na rozdíl od pﬁedcházejících sjezdÛ této mezinárodní spoleãnosti, kde pﬁevaÏovaly práce zab˘vající se klasick˘mi sérov˘mi markery, bylo celé jednání vedeno v duchu úvodní plenární pﬁedná‰ky dr. Fratiho (Itálie) s názvem: Nádorové
markery v éﬁe molekulární medicíny. V prezentaci byl shrnut v˘voj za období od první publikace o karcinoembryonálním antigenu (1965) do dne‰ních dnÛ. Na pﬁíkladu tohoto antigenu je moÏno vidût, Ïe teprve po více neÏ 15 letech od jeho
objevu byl doporuãen jako vhodn˘ sérov˘ nádorov˘ marker.
Hybridomová technologie umoÏnila v polovinû 80.let identifikaci a kvantifikaci dal‰ích antigenÛ pomocí monoklonálních
protilátek, ãímÏ bylo zahájeno období intenzivního klinického vyuÏití klasick˘ch sérov˘ch nádorov˘ch markerÛ. Podobná pﬁedná‰ka zaznûla od pﬁedního italského odborníka zab˘vajícího se nádorov˘mi markery (dr. Gion). Zatímco klasické
nádorové markery obvykle korelují s nádorovou hmotou a jsou
tedy vhodné pﬁedev‰ím k monitorování pokroãilej‰ích forem
maligního onemocnûní, v posledním desetiletí byly identifikovány substance vztaÏené ke klíãov˘m mechanismÛm bunûãného metabolismu. Tyto látky jsou mûﬁitelné jak v ve tkáni
nádoru, tak i v tûlních tekutinách. Jejich kvantifikace mÛÏe pﬁinést v˘znamné informace o nádorové biologii a zároveÀ mohou
mít v˘znam i pro protinádorovou terapii. Vzhledem k pﬁekotnému v˘voji tûchto poznatkÛ je stále nedostatek obecn˘ch
doporuãení, která by byla zaloÏena na metaanal˘ze v˘sledkÛ
vhodnû uspoﬁádan˘ch studií. Ani pro nejuÏívanûj‰í marker
(CA15-3 u karcinomu prsu) v‰ak nejsou studie s definovanou
úrovní (evidence level I ãi II) k dispozici.
Otázky nov˘ch biomarkerÛ jsou ãasto spojeny s nov˘mi
problémy: K rozporn˘m v˘sledkÛm lze dospût pﬁi studiu
molekuly na úrovni exprese genu, transkripce její mRNA, koncentrace proteinu, ev. hodnocením její biologické aktivity.
Komplexní molekulární struktura nûkter˘ch biomarkerÛ mÛÏe
vést k rozdílné kvantifikaci rÛzn˘mi detekãními systémy.
Dosavadní zku‰enost t˘kající se obvykle nedostateãné senzitivity jednoho biomarkeru vede k uÏití dvou, ev. aÏ ‰irokého
panelu substancí, coÏ vyÏaduje vhodné statistické systémy pro
hodnocení v˘sledkÛ. Kategorizace podle diskriminaãní hladiny markeru je znaãnou simplifikací problému, i zde je tﬁeba
vyuÏívat matematické modely pro individuální hodnocení.
Neménû dÛleÏitá je i preanalytická fáze pﬁípravy vzorku, která speciálnû pro studie na úrovni genu musí b˘t jasnû standardizována. Je ponûkud paradoxní, Ïe do detailu definované pro-
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tokoly klinick˘ch studií nejsou dosud doprovázeny podobnû
striktními pravidly hodnocení biologick˘ch markerÛ.
Na podkladû experimentálních studií byly v poslední dobû
navrÏeny, preklinicky testovány a uvedeny do klinické praxe
nové terapeutické látky, které jsou namíﬁeny specificky
proti urãit˘m molekulám. Patﬁí k nim protilátka proti onkoproteinu HER-2/neu (Herceptin), inhibitory tyrosinkinázy
EGFR (Iressa = Gefitinib, Tarceva = Erlotinib, Erbitux =
Cetuximab), proti tyrosinkináze bcr-abl (Gleevec), proti antigenÛm bunûãného povrchu (MabThera = Rituximab), proti
VEGF (Avastin = Bevacizumab), proti matrix metaloproteinázám (Neovastat) apod. V˘znam tûchto terapeutik bude v‰ak
potvrzen dal‰ími studiemi. V˘znam receptorÛ rÛstov˘ch faktorÛ byl shrnut i v pﬁedná‰ce dr.Aaronsona. Jeho pﬁedná‰ka
vyvolala diskusi o v˘znamu ãasné detekci minimální residuální choroby. PﬁestoÏe se pﬁedpokládá, Ïe ne v‰echny cirkulující buÀky jsou metastazující, tak bylo doporuãeno na
jejich prÛkazu pokraãovat – teprve dal‰í studie mohou potvrdit jejich ev. v˘znam pro moÏné dal‰í terapeutické rozvahy.
Velice pûkná práce byla z této oblasti prezentována na pﬁíkladu mRNA pro CEA vy‰etﬁované z cirkulujících bunûk
separovan˘ch imunomagneticky z krve. Vzhledem k nízké
senzitivitû metody prÛkazu mRNA ovûﬁili autoﬁi, Ïe in vitro
upregulace CEA pomocí staurosporinu zv˘‰í produkci
mRNA o ﬁád, ãímÏ se v˘raznû zlep‰í moÏnost záchytu minimální reziduální choroby. Pro detekci pomûru cirkulujících
bunûk v kostní dﬁeni a krvi nemocn˘ch pﬁed a po chemoterapii byla studována mRNA pro maspin, serinovou proteinázu
s tumor-supresorovou aktivitou. Srovnání se stanovením
mRNA pro CK19 bylo zji‰tûno, Ïe CK19 je charakterizováno vy‰‰í fale‰nou pozitivitou.
Otázky genetické dispozice k nádorov˘m onemocnûním sice
nebyly hlavním tématem konference, nicménû pro nádorovou
diagnostiku je tento problém jeden z nejvíce studovan˘ch – jiÏ
nyní je známo kolem 20 maligních onemocnûní s hereditárním
v˘skytem. V pﬁedná‰ce dr. Lynche byly shrnuty ve‰keré
znalosti o hereditárním kolorektálním karcinomu. Pﬁes
obecn˘ diagnostick˘ pﬁístup, vedoucí od historie v˘skytu karcinomÛ v rodinû, byly rozebrány postupy prÛkazu tohoto genetického onemocnûní. Dvû tﬁídy hereditárního karcinomu kolorekta jsou zaloÏeny rovnûÏ na anatomické lokalizaci
a biologickém chování: Distální lokalizace, kde se vyskytuje
nejãastûji familiární adenomatózní polypóza (FAP) je charakterizována karcinomem s aneuploidním DNA obsahem, mutacemi v APC, p53 a k-Ras genech a chová se více agresivnû.
Maligní zvrat nastává ve vûku 40-50 let, prÛkaz ACP mutací
je známkou vysokého rizika a je doporuãována kontrola od 1012 let. Proximální kolorektální karcinomy typu Lynchova syndromu (HNPCC, hereditární nepolypózní kolorektální karcinomy) vykazují diploidní DNA charakter, mikrosatelitovou
nestabilitu, zárodeãné mutace v MMR genech (MLH1, MSH2
a MSH6) a jsou ménû agresivní. Nové objevy v genomice, proteomice a mikroãipové technologii povaÏuje dr.Lynch za záruku v˘voje preventivních a terapeutick˘ch moÏností.
Problematiku nádorÛ prsu z laboratorního hlediska rozebrala dr.Daidone (Itálie). Mezi prognostické a prediktivní faktory zahrnula vedle parametru na chorobû nezávislém (vûk)
a parametrÛ vztaÏen˘ch k nádoru, jako je velikost nádoru, grade, postiÏení axilárních uzlin (podle doporuãení NIH-NCI 1 ãi
St.Gallen Consensus Conference z r.1998) novû rovnûÏ nûkteré biologické charakteristiky. Z mnoha studovan˘ch faktorÛ, souvisejících s proliferací, angiogenezí, invazí, metastazováním, hormonální závislostí jsou dosud prokázány jako

pﬁínosné testy proliferaãní aktivity, vy‰etﬁení hormonálních
receptorÛ, HER-2/neu a plasminogen-aktivátoru.
Nová technologie DNA mikroãipÛ, umoÏÀující identifikaci
molekulárních zmûn na genové úrovni, byla velice pﬁehlednû
prezentována na v˘sledcích holandské skupiny autorÛ van de
Vijvera a kol.2 t˘kajících se prognostické role exprese profilu
70 vybran˘ch genÛ u karcinomÛ prsu. Pomocí této metody bylo
témûﬁ 300 nádorÛ rozdûleno do dvou skupin podle rozdílné
exprese tûchto genÛ se vztahem k metastazování. Kaplan-Meierovy kﬁivky celkového i bezpﬁíznakového pﬁeÏití v˘znamnû
korelují s expresním profilem uveden˘ch genÛ podle rozdílné
vazby na metastazování. Multivariaãní anal˘zou byl prokázán
lep‰í prognostick˘ v˘znam DNA-anal˘zy ve srovnání s parametry klasick˘mi (vûk, stav postiÏení lymfatick˘ch uzlin, grading tumoru, obsah steroidních receptorÛ), jenom velikost tumoru vykazovala .podobnou prognostickou sílu. Zdá se b˘t zﬁejmé,
Ïe tento postupy mohl patﬁit k v˘znamn˘m parametrÛm pro
v˘bûr pacientÛ, u nichÏ bude adjuvantní léãba pﬁínosem.
Klasifikace neuroendokrinních tumorÛ byla v posledním
období roz‰íﬁena podle WHO doporuãení na tﬁi skupiny: a) dobﬁe diferencované endokrinní tumory s nízk˘m stupnûm malignity, b) málo diferencované endokrinní karcinomy s vysok˘m
stupnûm malignity, c) smí‰ené exo- a endokrinní tumory. Diagnostické postupy vyuÏívají stanovení cirkulujícího chromograninu A. Kromû klasického postupu terapie jsou i pro tyto
nádory uÏívány urãité biologické modality (somatostatinová
analoga, interferon). Zajímavé sdûlení bylo o mechanismu neuroendokrinní diferenciace u tumorÛ prostaty.
Z novinek o sérov˘ch markerech stojí za zamy‰lení (ev. srovnání s na‰imi pﬁedbûÏn˘mi studiemi) tyto prezentace:
1. Chromogranin A u neuroendokrinních tumorÛ jako sérov˘ marker první volby pro tuto lokalizaci. Dvû metody pro
jeho kvantifikaci v krvi existující na trhu vykazují slu‰nou
korelaci. Odpovûì na klinick˘ stav je lep‰í neÏ pﬁi uÏití stávajících markerÛ.
2. Placentární alkalická fosfatáza, jejíÏ uÏití v séru je komplikováno fale‰nou pozitivitou u kuﬁákÛ, by mohla b˘t vhodná pro imunohistochemickou lokalizaci mikroinvazivních
tumorÛ zárodeãn˘ch bunûk.
3. Interleukin-6 (IL-6) byl prokázán jako velice senzitivní
marker hepatocelulárního karcinomu, nemocní s extrahepatálními metastázami vykazovali sérové hodnoty zv˘‰ení
aÏ 50 násobku horní hranice zdrav˘ch kontrolních osob.
4. V˘hledy t˘kající se v˘voje onemocnûní karcinomem prostaty jsou frustrující: zatímco nyní má tuto chorobu diagnostikovánu v EU kaÏd˘ 25. muÏ ve vûku 74 let, oãekává
se podle souãasn˘ch trendÛ vzrÛst incidence v roce 2020 aÏ
na kaÏdého 10. muÏe téhoÏ vûku. Pﬁes pokrok, kter˘ mÛÏeme pﬁiãítat diagnostickému vyuÏití PSA, je mnoho zachycen˘ch nádorÛ inoperabilních. Androgen-deprivaãní terapie rozvinutého karcinomu prostaty je metodou volby jiÏ
více neÏ 50 let.Teprve nyní je detailnû studován mechanismus inhibice bunûãné proliferace a indukce apoptózy vlivem transkripce androgenních receptorÛ, které se v buÀce chovají podobnû jako estrogenní receptory u karcinomu

prsu. Na rozdíl od toho onemocnûní je v‰ak u maligního
nádoru prostaty terapie jiného typu (chemo, radioterapie)
v okamÏiku relapsu neúãinná. Na podkladû experimentálních prací jsou popisovány mechanismy, které mohou vést
k této hormonální neodpovídavosti. Androgenní receptory
totiÏ mohou v urãitém procentu nádorÛ podléhat mutacím
v ligand-vazebném i transkripãním místû, coÏ mÛÏe vést
k poru‰e mechanismu potlaãení jejich úãinku.Není dosud
vyjasnûno, zda amplifikace a zv˘‰ená exprese androgenních receptorÛ mÛÏe b˘t pﬁíãinou neúãinnosti hormonální
blokády. Oba tyto jevy v‰ak nevysvûtlují mechanismus úniku u v‰ech pacientÛ. Velkou roli zﬁejmû hraje i posttranslaãní modifikace receptorÛ. Nevyluãuje se je‰tû úãinek alternativních cest indukce proliferace, a to zcela nezávisl˘ch na
androgenních receptorech.
5. Exprese HER-2/neu ve tkáni byla podrobena metaanal˘ze
ve vztahu k resistenci pacientek s karcinomem prsu k hormonální terapii. Závûry srovnání v˘sledkÛ 12 studií (asi
2400 pacientÛ) jsou statisticky prokazatelné: pacienti s vy‰‰í expresí HER-2/neu jsou ménû senzitivní na hormonoterapii. Vy‰etﬁení sérov˘ch hodnot bude mít rovnûÏ prediktivní hodnotu.
Z dal‰ích sdûlení je zajímavé si v‰imnout, Ïe jako nejlep‰í prognostick˘ faktor mezi testovan˘mi konvenãními markery kostních metastáz u karcinomu prostaty (kostní alkalická fosfatáza, kolagen propeptid typ I, karboxyterminální peptid
kolagenu typu I, moãové kalcium), ev. dal‰ími charakteristikami nádoru i nemocného byl shledán Karnofski index. Byl
popsán nov˘ marker pro ãasnou detekci karcinomu prsu
(TA-90, detekován je komplex antigenu s endogenní protilátkou), kter˘ v kombinaci s mammografií znaãnû zv˘‰í klinickou senzitivitu záchytu tohoto onemocnûní.
Z molekulárnû-biologick˘ch technik je tﬁeba se zmínit pﬁedev‰ím o nûkolika prezentacích:
Pﬁes nejasnosti o v˘znamu voln˘ch nebunûãn˘ch sloÏek telomerázy uvolnûné pﬁímo do plasmy byla prokázána korelace
mezi klinick˘m stavem u karcinomu prsu a katalytickou podjednotkou tohoto ribonukleoproteinu – hTERT, a to modifikací PCR metody. Stanovení mRNA thymidylátsyntázy bylo
provedeno na malém souboru kolorektálního karcinomu
s následnou terapií 5-FU typu. V˘sledky nejsou uzavﬁeny –
byly ovûﬁeny nesignifikantní trendy vy‰‰ího mediánu bezpﬁíznakového intervalu i niÏ‰ího mediánu celkového pﬁeÏití
u nádorÛ s vy‰‰í expresí mRNA pro thymidylátsyntázu.
Pﬁesto, Ïe se na podzim tr.koná konference s podobn˘m zamûﬁením v Edinburgu (International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM), bylo setkání pomûrnû dobﬁe zastoupeno svûtov˘mi odborníky. Pﬁí‰tí rok se koná
21. roãník IATMO v âínû.
Literatura
1. National Institutes of Health Consensus Development Conference statement: adjuvant therapy for breast cancer. November 1-3, 2000. J.Natl.
Cancer Inst. Monogr. 2001, 30, 5-15.
2. van de Vijver M.J., He Y.D., Van_t Veer L.J. et al: A gene-expression
signature as a predictor of survival in breast cancer. New Engl.J.Med. 2002,
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PROSTATE CANCER
CARROLL, P. R., GROSSFELD, G. D. (Eds.)
B. C. Decker Inc., Hamilton – London 2002
402 str., 169 obr., 79 tab., CD-ROM, ISBN 1-55009-130-1, cena 159,- USD

Na této aktuální knize sestávající z 28 kapitol participovalo 40
odborníkÛ pﬁeváÏnû z USA za redakce dvou editorÛ z urologického pracovi‰tû v San Francisku. Tak jak je obvyklé u knih
nakladatelství B. C. Decker vydávan˘ch v ﬁadû Atlas of Clinical Oncology za podpory American Cancer Society, i toto dílo
je doprovázeno CD-ROM obsahujícím kompletní text i ilustrace.
V úvodu editoﬁi poukazují na zlep‰ení, jeÏ pﬁineslo do praxe
zavedení PSA (specifického antigenu prostaty), kter˘ se stal
nejdÛleÏitûj‰ím markerem ca prostaty. Epidemiologie ca prostaty je ovlivnûna geograficky, rasovû, vûkovû a rodinn˘m
v˘skytem; vedle faktorÛ dietních se uplatÀují Ïivotní styl a faktory genetické, jeÏ jsou v souãasnosti intenzívnû zkoumány.
Dále editoﬁi podávají histopatologickou klasifikaci ca s definicí 12 typÛ tumoru a diskutují základy grading systémÛ.
Pokroky v genetice pravdûpodobnû pﬁinesou v budoucnosti
novou a racionální léãebnou strategii. Pﬁehlednû jsou jmenovány biochemické markery a hodnocen jejich v˘znam pro
monitorování léãby. UplatÀují se pﬁedev‰ím kyselé fosfatázy
prostaty a specifick˘ antigen prostaty zmínûn˘ v˘‰e.
V˘znamn˘ prostor je vymezen pro diagnostické zobrazovací
metody; je popsán transrektální ultrazvuk (TRUS) a pouÏití
sondy 5 – 7,5 MHz v sagitální a axiální rovinû. Karcinom
vytváﬁí obvykle hypoechogenní zónu na periferii; senzitivita
a specificita jsou v‰ak znaãnû omezené. Pﬁesnost TRUS se
vyãísluje na 18 – 52 %. V poslední dobû je vyuÏívány dopplerovské pﬁístroje, pomocí nichÏ lze registrovat vy‰‰í prokrvení maligního loÏiska. Zaãíná se také vyuÏívat kontrastních
látek pro ultrasonografii. V˘znam TRUS se oceÀuje rovnûÏ
u recidivy nádoru. CT je vhodná pro posouzení mûkk˘ch tkání a k prÛkazu uzlin, vhodné je v‰ak i trojrozmûrné zobrazení;
také se dobﬁe zobrazují loÏiska rozpt˘lená v okolních tkáních.
Celotûlová scintigrafie provádûná pomocí fosfátÛ znaãen˘ch
99mTc pomáhá odhalovat ãasné kostní metastázy.
Zajímavé jsou údaje o pﬁirozeném v˘voji karcinomu prostaty,
není-li z nûjakého dÛvodu léãen. Jsou demonstrovány chirurgické postupy léãby, radioterapie a adjuvantní a neoadjuvantní
léãba. RovnûÏ je probrána radikální prostatektomie s pomocí
laparoskopie. Jsou diskutovány radiobiologické zmûny jako
odpovûì tumoru a normální tkánû na radikální léãbu. Postupnû
jsou zaﬁazeny údaje o zevním ozaﬁování a brachyterapii a kombinované léãbû s vyuÏitím hormonÛ, vakcín, antiangiogenetick˘ch preparátÛ a dal‰ích faktorÛ. Zmínka je rovnûÏ o nov˘ch
formách fokální léãby (napﬁ. kryoablace a termální ablace).
Poslední kapitoly jsou zamûﬁeny na rozbor erektilní dysfunkce
po léãbû karcinomu prostaty, o‰etﬁení komplikací moãového
mûch˘ﬁe a stﬁevních funkcí, které se objevily po operaci.
Kniha s relativnû struãn˘m textem ale doprovázená vysok˘m
poãtem obrazÛ, ãasto i barevn˘ch, pﬁiná‰í nové údaje o malignitû s vysok˘m stupnûm v˘skytu a mortalitou. Bude jistû uÏiteãná nejen pro urology a onkology, ale i pro chirurgy, radioterapeuty a lékaﬁe, jeÏ provozují zobrazovací metody. Adresa
nakladatelství: B. C. Decker, P. O. Box 620, LCD I, Hamilton,
V. R., V. H.
ON L8N 3K7, Canada (www.bcdecker.com).
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FAMILIAL BREAST AND OVARIAN CANCER,
GENETICS, SCREENING AND MANAGEMENT
MORRISON, S., HODGSON, V., HAITES, N. E. (Eds.)
Cambridge University Press, Cambridge 2002
401 s., cena 65,- GBP. ISBN 0-521-80373-X.

Je znám˘m faktem, Ïe nûkteré typy maligních nádorÛ jsou
geneticky podmínûné. Svûdãí pro to i fakt, Ïe velké mnoÏství
osob, u nichÏ se karcinomy vyskytnou, má rakovinu v rodinné anamnéze. Je proto Ïádoucí vyvinout techniky, které by byly
schopné odhalit nositele genÛ podmiÀující vznik geneticky
vázan˘ch karcinomÛ a vypracovat postupy nejvhodnûj‰í péãe
o tyto osoby. Jde o problematiku dot˘kající se klinick˘ch pracovníkÛ na rÛzn˘ch úrovních – od praktick˘ch lékaﬁÛ, pﬁes chirurgy, onkology a psychology, aÏ po genetiky. Tato kniha je
jednou z prvních, která se pokou‰í souhrnn˘m zpÛsobem zmapovat tematiku familiárního karcinomu ovaria a prsu. Není ale
jediná, napﬁ. v roce 2002 vy‰la v nakladatelství Oxford University Press monografie: I. J. Jacobs et al.: Ovarian Cancer.
Ale zpût k recenzované knize – ãást jejích kapitol je v˘stupem
evropského projektu „Familiární karcinom prsu“, na kterém
spolupracuje 11 center v rÛzn˘ch zemích Evropské unie. Zb˘vající kapitoly byly napsány dal‰ími odborníky z jin˘ch center v Evropû a USA. V úvodním oddíle jsou shrnuta nejv˘znamnûj‰í fakta, z nichÏ jsem vybral následující údaje. JiÏ
dlouho je známo, Ïe nûkteré velmi vzácné formy nádorÛ, jako
napﬁ. retikuloblastom nebo neurofibromatóza, jsou geneticky
vázány. Ale teprve v posledních letech byly identifikovány
geny determinující ãastûj‰í typy karcinomÛ, napﬁ. prsu, ovaria
a kolorektální karcinom. Jejich pﬁesná role v incidenci tûchto
karcinomÛ není zatím zcela jasná, pﬁesto je jisté, Ïe pﬁibliÏnû
u 5 % tûchto karcinomÛ podmiÀují tyto geny vysoké riziko
vzniku karcinomu v prÛbûhu Ïivota osoby – aÏ 80 % (jde
zejména o mutace BRCA1 a BRCA2). Karcinomy podmínûné tûmito geny s vysokou penetrancí navíc vznikají signifikantnû ãastûji v mlad‰ím vûku – 15 – 20 % karcinomÛ diagnostikovan˘ch u pacientÛ mlad‰ích 50 let je spojeno s tûmito
genetick˘mi mutacemi. Dal‰ích 10 – 20 % karcinomÛ je spojeno s ãastûji se vyskytujícími se geny, které ale mají men‰í
penetranci – pﬁesto zvy‰ují incidenci karcinomÛ na trojnásobek pﬁi srovnání s ostatní populací – tyto „stﬁednû rizikové“
geny v‰ak zatím nebyly jednoznaãnû identifikovány.
V dal‰ích kapitolách prvního oddílu nalezneme detailní informace o znám˘ch i pﬁedpokládan˘ch genech podmiÀujících
zv˘‰ené riziko familiárního karcinomu a také nástin hodnocení rizika vzniku familiárních karcinomÛ. Ve druhé ãásti jsou
popsány rÛzné moÏnosti screeningu, kriteria pro zaﬁazení osob
do rizikov˘ch skupin i kulturní a vzdûlanostní aspekty mající
vliv na rozvoj geneticky podmínûn˘ch nádorÛ v rÛzn˘ch
zemích Evropy. Tﬁetí oddíl je vûnován péãi o osoby se zv˘‰en˘m rizikem. Rozebrány jsou rÛzné moÏnosti vãetnû napﬁ. profylaktické mastektomie, etické, ãi psychosociální aspekty.
Uvedeny jsou i zatím známé skuteãnosti z oblasti vyvíjené
genové terapie. Závûreãná kapitola popisuje pﬁedpokládané
smûry budoucího v˘zkumu v této oblasti.
Kniha pﬁiná‰í pﬁístupnou formou podané informace, které ocení zejména genetikové, onkologové a odborníci zab˘vající se
organizací péãe o pacienty s onkologick˘mi onemocnûními
nebo rizikem jejich vzniku.
M. H.
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Pﬁítomni:

1. Kontrola zápisu – ad 3) verze doporuãen˘ch postupÛ doplnûná o pﬁipomínky byla zaslána doc.Nûmeãkovi na VZP. Pro
vypr‰ení mandátu v˘boru OS nebyl v‰ak rukopis pﬁipraven do
tisku.
2. Zpráva za období od 1. 4. 03 do 30. Mandát v˘boru OS skonãil 31.3.2003, ale teprve dopisem ze dne 20.kvûtna 03, podepsan˘m pﬁedsedkyní revizní komise âLS JEP, byla ãinnost
v˘boru obnovena (prodlouÏena ) do 30.6. V tomto období do‰ly
pﬁihlá‰ky do OS, které ãlenové v˘boru odsouhlasili „per rolam“.
Stejn˘m zpÛsobem vyslovili souhlas s ukonãením pracovního
pomûru pí.Amiroucheové k 30.6.2003. Dopis s Ïádostí o ukonãení pomûru odeslal pﬁedseda pﬁedsednictvu âLS.
Seznam nov˘ch ãlenÛ:
Doc. RNDr. Koláﬁová Hana, CSc., Ústav lékaﬁské fyziky, LF
UP, Hnûvotínská 3, 775 15 Olomouc
MUDr. Vladimír Kotek, Nemocnice v Tﬁebíãi, Urologie, PurkyÀovo nám. 2, 674 01 Tﬁebíã
MUDr. Iveta Koláﬁová, Krajská nem. Pardubice, Kyjevská 44,
532 03 Pardubice
MUDr. Vojtech Chrenko, CSc., MOÚ, Îlut˘ kopec 7, 656 53
Brno
MUDr.Jan Bansk˘, FTN, onkol.oddûl., VídeÀská 800, 140 59
Praha 4-Krã
Bc. Michaela Libosvárová, Lab. experimentální med., Dûtská
klinika, UP a FN Olomouc, Pu‰kinova 6, 775 20 Olomouc
Mgr. Radek Trojanec, PhD., Lab.exp.mediciny, Dûtská klinika, UP a FN, Olomouc, Pu‰kinova 6, 775 20 Olomouc
MUDr. Kateﬁina ·paãková, Lab. exp. mediciny, Dûtská klinika, LF UP a FN Olomouc, Pu‰kinova 6, 775 20 Olomouc
Mgr. Gabriela Koﬁínková, Lab. exp. mediciny, Dûtská klinika
Olomouc, LF a FN UP Olomouc, Pu‰kinova 6, 772 00 Olomouc
RNDr. Vûra Nosková, PhD., Lab. exp. mediciny, FN Olomouc,
Dûtská klinika, Pu‰kinova 6, 775 20 Olomouc
MUDr.Radomír Zachoval, Nemocnice v Tﬁebíãi, Urologie,
PurkyÀovo nám. 2, 674 01 Tﬁebíã
MUDr Martin ·makal, ÚOP - Nová Ves pod Ple‰í

Vzhledem k tomu, Ïe v˘tûÏek z bûhÛ Terryho Foxe mûl b˘t
rozdûlen do 30.6.03 a uzávûrka pro Ïádosti se prakticky kryla s koncem mandátu v˘boru OS, nemohl v˘bor ustanovit
oponenty a administrativnû zpracovat pﬁidûlení podpory. Po
jednání s Nadací Terryho Foxe a s pﬁedsedou âLS bylo rozhodnuto náhradní ﬁe‰ení pro vyuÏití ãástky získané v roce
2002, a to pro zakoupení pﬁístrojÛ nutn˘ch pro onkologick˘
v˘zkum. PoÏadavkem nadace bylo co nej‰ir‰í vyuÏití pﬁístrojÛ. âástka byla rozdûlena rovn˘m dílem pro ãeské
a moravské pracovi‰tû. Bude zakoupen pﬁístroj „Metafer“,
pro automatické vyhledávání bunûk na cytogenetick˘ch
a histologick˘ch preparátech umístûn˘ch v laboratoﬁi molekulární genetiky prof. Michalové (vyuÏití 1.LF, 2.LF, VFN,
ÚHKT a ve spolupráci dal‰í pracovi‰tû) a kapalinov˘ chromatograf Waters, typ Aliance, kter˘ bude slouÏit k vyhledávání jedincÛ s potenciálem v˘razné toxicity a k individualizaci cytostatické léãby, umístûn˘ na MOU v Brnû (vyuÏití
MOÚ, 2.interní hemato-onkologická klinika, nemocnice
u sv.Anny a dal‰í spolupracující pracovi‰tû moravského regionu). Îádosti o grantovou podporu budou zpracovány nov˘m
v˘borem a budou dotovány z v˘bûÏku bûhÛ T.F. získan˘ch
v r.2003. ¤e‰itelé tak budou moci obdrÏet podporu hned
poãátkem kalendáﬁního roku 2004.
V souvislosti s bûhy T.F. obdrÏel pﬁedseda stíÏnost dr. Hru‰áka, kter˘ opakovanû Ïádal vûdeckého sekretáﬁe o informace,
ale jeho Ïádosti zÛstaly bez odpovûdi. Obrátil se pak se stíÏnostíi na Nadaci T.F. a na kanadské vyslanectví. Pﬁedseda se
dr. Hru‰ákovi písemnû omluvil.
Na Ïádost VR MZ-âR vypracoval pﬁedseda OS stanovisko
k projektu „Protonového ozaﬁovacího centra“, které vûdecké
radû pﬁedkládal doc. PetruÏelka. Stanovisko bylo jednoznaãnû zamítavé. Je pozoruhodné, Ïe vûdeck˘ sekretáﬁ spoleãnosti pﬁedsedu o své aktivitû neinformoval.
Prof. Klener podal Ïádost o zru‰ení více neÏ dvacet let staré
vyhlá‰ky, umoÏÀující pﬁiznat specializaãní atestaci z klinické
onkologie bez zkou‰ky, pouze na základû probûhlého habilitaãního ﬁízení, po obhajobû práce se vztahem k onkologii. Tento vztah mÛÏe b˘t znaãnû vzdálen˘ a nedává záruku o erudici
uchazeãe v celé ‰íﬁi oboru.
Prof. Klener odeslal pﬁedsednictvu âLS JEP Ïádost o ukonãení pracovního pomûru dosavadní sekretáﬁky OS pí. Amiroucheové a podûkoval za její práci pro OS.
Prof. Klener se spolu s prof. Vorlíãkem zúãastnili tiskové konference konané 13.6.v Praze , jejímÏ cílem bylo upozornit novináﬁe na nûkteré aktuální problémy (prevence, v˘znam vãasné
diagnózy, nové léky a jejich dostupnost). následující den vy‰la
v MF Dnes naprosto zkreslená informace, podle níÏ OS dala
pokyn, aby se nemocní s pokroãil˘m onemocnûním neléãili.
Následnû TV NOVA odvysílala podobnû zkreslené informace v poﬁadu „Stﬁepiny“. Prof. Klener odeslal do redakce protestní dopis s Ïádostí o korekci neopravdiv˘ch informací, nedostal v‰ak Ïádnou odpovûì. Proto po dohodû s vedením âLS
podává trestní oznámení na oba subjekty.
3. Volby nového v˘boru. Prof.Klener seznámil pﬁítomné
s v˘sledkem voleb do nového v˘boru. Vyslovil pﬁekvapení
nad tím, Ïe ãtyﬁletá pasivit ãlenské základny se po vyhlá‰ení
voleb náhle promûnila v neobvyklou aktivitu vyjádﬁenou
mnoÏstvím pﬁipomínek, jejíchÏ povaha neukazovala na nutKLINICKÁ ONKOLOGIE
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nost anulování vyhlá‰eného prvního kola. V˘bor pﬁesto souhlasil s opakováním voleb a neprosazoval pﬁímou volbu, která by situaci vyﬁe‰ila rychleji a bez finanãních nákladÛ na obû
dal‰í kola.
Ve volbách rozhodujícího druhého kola bylo odevzdáno 204
platn˘ch hlasÛ, coÏ ãiní pﬁi poãtu oprávnûn˘ch voliãÛ (ãlenÛ
OS) pouze 36 % ze v‰ech ãlenÛ OS. Poãty hlasÛ odevzdan˘ch
ve druhém kole jsou následující:
Prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc.
Prof. MUDr. Jiﬁí Vorlíãek, CSc.
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc.
MUDr. Jindﬁich Fínek, PhD.
Doc. MUDr. Jiﬁí Petera, PhD.
MUDr. Hana Stanku‰ová, CSc.
Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
MUDr. Karel Cwiertka

148
131
130
118
104
99
97
94
84
81
80

Doc. MUDr. Josef Kovaﬁík, CSc.
MUDr. Vladimíra Stáhalová

80
80

MUDr. Pavel Vodváﬁka, PhD
MUDr. Jan Fischer
Prof. MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc.
MUDr. Jana Prausová
Doc. MUDr. Pavel ·lampa
Doc. MUDr. Tomá‰ Eckschlager, CSc.
Doc. MUDr. Luká‰ Rob, CSc.
MUDr. Alena Jelínková
MUDr. Marian Hajdúch
MUDr. Alexandra Aschermannová
MUDr. Olga Pﬁibylová

75
71
63
55
53
50
50
49
43
39
37

Revizní komise:
MUDr. Alena Jelínková
MUDr. Alexandra Aschermannová
MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
(upﬁednostnil mandát ve v˘boru)
Doc. MUDr. Tomá‰ Eckschlager
Doc. MUDr. Luká‰ Rob
MUDr. Olga Pﬁibylová

50
37
32
30
30
30

Vzhledem k rovnosti hlasÛ 3 x 80 pro v˘bor, 3 x 30 pro revizní komisi navrhla volební komise 3 varianty:
a) roz‰íﬁit v˘bor na 13 ãlenÛ a revizní komisi na 5 ãlenÛ,
b) losovat,
c) zohlednit poãty hlasÛ do obou orgánÛ.
Varianta c) je v‰ak nepﬁípustná – nelze sluãovat hlasy z voleb
do rÛzn˘ch orgánÛ. Rozhodnutí o variantû a) ãi b) musí rozhodnout nov˘ v˘bor.
Prof. Klener se svého mandátu vzdává. Kandidoval do Onkologické spoleãnosti, nikoliv do spoleãnosti Radiaãní onkologie, kterou sv˘m sloÏením nov˘ v˘bor pﬁipomíná.
Vyslovil svÛj podiv nad tím, Ïe pﬁedseda a vûdeck˘ sekretáﬁ
jedné spoleãnosti souhlasí se sv˘m zvolením do v˘boru jiné
spoleãnosti, i kdyÏ to stanovy âLS nevyluãují.
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5. Podûkování. Prof. Klener podûkoval v‰em ãlenÛm odstupujícího v˘boru za jejich docházku na v˘borové schÛze. Za
práci pro OS pak jmenovitû podûkoval prim.Fischerovi,
prim.Jelínkové, prof. Vorlíãkovi a prof. Îaloudíkovi.
6. Blahopﬁání. Prof Klener gratuloval novû zvolen˘m ãlenÛm
v˘boru a popﬁál v˘boru hodnû úspûchÛ. Poté protokolárnû pﬁedal b˘valému místopﬁedsedovi a novû zvolenému ãlenu OS
prof.Vorlíãkovi dokumentaci a seznam nejnaléhavûj‰ích úkolÛ, které musí nov˘ v˘bor urychlenû vyﬁídit, s tím, aby jej pﬁedal novû zvolenému pﬁedsedovi.
7. Úkoly, které nemohl doﬁe‰it odstupující v˘bor:
a) Urychlenû zadat do tisku novou verzi“Doporuãen˘ch
nov˘ch postupÛ“.
b) Administrativnû vyﬁídit Ïádosti o grant z v˘tûÏkÛ bûhu Terryho Foxe. Je nutno jmenovat 2 oponenty pro kaÏd˘ projekt , stanovit termín dodání oponentsk˘ch posudkÛ tak, aby
vyhodnocení mohlo b˘t provedeno do konce kalendáﬁního
roku 2003.
c) Napsat stanovisko k dopisu Doc. Emmerové
d) Odpovûdût na dopis zdravotního rady Stﬁedoãeského kraje.
e) Jmenovat zástupce OS do transplantaãní sekce, spoleãné
pro Hematologickou a onkologickou spoleãnost. Doc. PetruÏelka jmenovan˘ b˘val˘m v˘borem se schÛzí této sekce
nezúãastÀoval.
f) vypsat v˘bûrové ﬁízení na novou sekretáﬁku spoleãnosti.
g) Inovovat stránky www.linkos.cz, kde napﬁ.“visí“ informace z ASCO v r. 2002 a dal‰í neaktuální informace.
h) Podat zprávu pﬁedsednictvu âLS JEP o sloÏení nového
v˘boru.
i) Kontaktovat Ing. KníÏka, tel 266 052 429, domÛ 466 393
552, kter˘ má zájem o uspoﬁádání semináﬁe a Ïádal, aby se
s ním nov˘ pﬁedseda OS spojil.
j) Povûﬁit novû zvoleného pokladníka, aby kontaktoval prim.
Fischera (t.ã. v pracovní neschopnosti) a pﬁevzal doklady
o hospodaﬁení OS.
Za odstupující v˘bor s pﬁáním mnoha úspûchÛ novému v˘boru
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Informace pro ãleny OS:
Po ukonãené schÛzi odstupujícího v˘boru zvolil nov˘ v˘bor
funkcionáﬁe OS:
Pﬁedseda:
Místopﬁedsedkynû:
Vûdeck˘ sekretáﬁ:
Pokladník:

Prof. MUDr.Jiﬁí Vorlíãek, CSc.
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc.
Prim. MUDr. Jindﬁich Fínek, PhD.

âlenové:

MUDr Karel Cwiertka
Doc. MUDr Bohuslav Konopásek, CSc
Doc. MUDr. Jiﬁí Petera, PhD
Doc. MUDr Lubo‰ PetruÏelka, CSc.
MUDr. Hana Stanku‰ová, CSc
Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Revizní komise:

Prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
Doc. MUDr. Tomá‰ Eckschlager, CSc.
Prim. MUDr. Alena Jelínková

