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Z AJÍMAVÉ PRACOVIŠTĚ

Jak se v současnosti díváte na problematiku 
metastazování?
Metastazování jako cíl bylo dlouho 
z pohledu klinické onkologické terapie 
podceňováno. Souvisí to i s legislativou 
týkající se schvalování protinádorových léků. 
Do loňského roku platilo, že aby mohl být 
nový protinádorový lék schválen, muselo 
jeho podávání vést ke zmenšování nádorů. 
Solidní nádory však necharakterizuje 
jen nekontrolovaný růst buněk, ale spíše 
jejich invazivita a schopnost metastazovat. 
Devadesát procent pacientů se solidními 
nádory zabije právě generalizace zhoubného 
onemocnění. Takže kromě léků potlačujících 
růst a dělení nádorových buněk, kterých je 
k dispozici poměrně dost, je potřeba vyvíjet 
také léky bránící šíření nádorových buněk. 
Pro vývoj a zavádění takových léků do praxe 
však potřebujeme nová schvalovací kritéria. 
Účinnost léčby je zde nezbytné posuzovat 
podle toho, zda se objeví, či neobjeví nová 
metastáza, respektive zda dojde po podání 
léku k oddálení metastazování.

V loňském roce došlo z tohoto pohledu 
k průlomu. Americký úřad pro kontrolu 
potravin a léčiv – FDA poprvé schválil tři 
léky primárně na základě jejich schopnosti 

oddalovat metastázování. Jednalo se 
o produkty od tří různých firem, s podobným 
mechanismem účinku. Konkrétně šlo 
o antiandrogeny užívané u karcinomu 
prostaty. Zjistilo se, že podávání těchto léků 
vedlo z dosud neznámých příčin k oddálení 
metastazování o dva roky. To je opravdu 
významný průlom. Vezměte si, že medián 
prodloužení přežití u nejmodernějších 
protinádorových léků se pohybuje v řádu 
několika týdnů, přičemž vývoj každého 
takového léků stojí miliardu dolarů a jeho 
podávání vyjde na statisíce dolarů ročně. 
Uvedeným rozhodnutím ze strany FDA se 
tak otevřela příležitost pro schvalování léků 
s novým mechanismem účinku.

Na co konkrétně se zaměřuje váš výzkum?
Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá 
invazivitou a metastazováním nádorových 
buněk. Invazivita je totiž první a kritický 
bod v procesu metastazování. Bez invaze, 
schopnosti pronikání nádorových buněk do 
okolí, není metastazování možné. Nádorové 
buňky mohou invadovat do okolí několika 
způsoby – s využitím proteolytických enzymů 
štěpí mezibuněčnou hmotu a pronikají 
skrze ni, nebo využívají tzv. améboidní 

invazivitu, díky níž se silově protlačují otvory 
v mezibuněčné hmotě. V naší laboratoři 
jsme popsali důležité struktury potřebné 
pro jednotlivé typy invazivity, různé signální 
molekuly, zabývali jsme se také plasticitou 
nádorových buněk a vytipovali vhodné cíle 
pro protimetastatickou léčbu. V současnosti 
spolupracujeme s několika pracovišti 
medicinální chemie a klinickými onkology na 
vývoji protiinvazivních protimetastatických 
léků, které zatím neexistují. Před dvěma lety 
jsme v časopise Trends In Cancer definovali 
takzvaná „migrastatika“ jako látky s novým 
mechanismem účinku a navrhli tak celý pátý 
pilíř protinádorové léčby vedle chemoterapie, 
chirurgické léčby, radioterapie a imunoterapie.

Uvedl jste, že překážkou vývoje migrastatické 
léčby byla určitá regulační omezení. Byly tu 
i jiné důvody, které odrazovaly od tohoto 
výzkumu?
Poměrně málo výzkumných skupin se aktivně 
zajímá o propojení mezi buněčně biologickým 
výzkumem, medicinální chemií a klinickou 
onkologií. Existuje mnoho výzkumníků, kteří 
odvádějí vynikající práci ve svém oboru, ale 
méně už se zajímají o další oblasti; spolupráce 
je nezbytná k tomu, aby došlo k uchopení 

Potenciál migrastatické 
léčby 
Nová protinádorová terapie, kterou vyvíjí výzkumný tým z  mezinárodního centra Biocev v  Praze, by 
mohla zabraňovat zhoubným buňkám vytvářet metastázy. Takzvaná migrastatika by se tak stala pátým 
pilířem v  léčbě zhoubných nádorů. Více nám o tom sdělil vedoucí výzkumného týmu doc. RNDr. Jan 
Brábek, Ph.D.

26      Zdravotnictví a medicína, 10/2019      



nového principu a vypracování nového 
konceptu léčby. Výhodou naší laboratoře je, 
že jsme se vždy zajímali o možnosti translace 
a spolupracovali s kolegy ze zmíněných oborů. 
Díky tomu jsme popsali migrastatickou léčbu 
jako ucelený koncept.

Chtěl bych připomenout, že v minulosti 
už tady byly pokusy využít některé látky  
zasahující invazivitu nádorových buněk v pro-
tinádorové léčbě. Zmínit můžeme inhibitory 
matrixových metaloproteináz, do jejichž 
výzkumu byly na přelomu tisíciletí investová-
ny obrovské prostředky. Léčba tehdy selhala 
pravděpodobně ze dvou důvodů. Jedním 
z nich je zmíněná plasticita nádorových bu-
něk, které nemusí být závislé na matrixových 
metaloproteinázách, aby mohly pronikat do 
okolí. Navíc se ukázalo, že některé metalopro-
teinázy mají proinvazivní, a jiné protiinva-
zivní funkci, avšak dostupné inhibitory byly 
namířeny nespecificky proti všem. 

Bude tedy migrastatická terapie, o níž 
hovoříme, specifická a cílená? Nebo bude 
zasahovat díky novému mechanismu účinku 
plošně veškeré nádorové buňky?
Snažíme se, aby mechanismus účinku byl co 
nejuniverzálnější. Jedním z hlavních směrů, 
kterým se ubírá současný onkologický 
výzkum, je precizní medicína, která ovšem 
ve své nejvíce redukcionistické podobě 
předpokládá, že najdeme určitý specifický 
„driver gen“ nebo geny u konkrétního 
pacienta a proti nim zaměříme léčbu. Zde 
ovšem narážíme na obrovskou heterogenitu 
jak onkologických pacientů, tak samotného 
nádoru u daného pacienta. Navíc má tato 
heterogenita velkou časovou dynamiku, 
při níž dochází k průběžným změnám 
genotypu. Druhým důvodem, proč usilujeme 
o univerzálnější účinek, je cenová dostupnost 
protinádorové péče. Personalizovaná 
medicína naráží celosvětově na finanční 
limity, a pokud budeme mít k dispozici lék 
s univerzálnějším mechanismem účinku, dá 
se předpokládat, že tato léčba bude cenově 
dostupnější. Tím by byla dostupná i širšímu 
spektru onkologických pacientů, neboť by 
nebyla zaměřena na konkrétní nádor, ale na 
solidní nádory obecně. 

V jaké fázi je výzkum? Kdy by se mohla dostat 
tato léčba k prvním pacientům?
Co se týče nových migrastatik, zde jsme ve 
fázi spolupráce s medicinálními chemiky. Tyto 
látky budu teprve procházet všemi fázemi 
klinických testů. Takže to ještě nějakou dobu 
potrvá. Nyní jsme na úrovni vytipování 
vhodných cílů léčby a vytváření prvních 
skupin sloučenin. Protože bychom však chtěli 
pomoci pacientům již v dřívějším horizontu, 

provádíme analýzu migrastatických 
schopností již schválených léků. Pokud 
se podaří najít léky nebo kombinace léčiv 
s těmito vlastnostmi, neměl by být problém 
nasadit je možná již v průběhu příštího roku 
do experimentálních klinických testů.
V rámci výzkumu invazivity nádorových 
buněk jste dospěli mimo jiné k zajímavým 
zjištěním o vlivu nádorového mikroprostředí 
na nádorovou buňku.

Tento vliv byl donedávna podceňován. 
Ukazuje se však, že nejen vnitřní genetické 
prostředí hraje roli v invazivitě nádorových 
buněk, zásadní vliv má také okolní prostředí 
těchto buněk. To se však obtížně studuje. 
V současné době na studiu interakce nádo-
rových buněk s dalšími buňkami v rámci 
nádorového mikroprostředí pracujeme 
s profesorem Karlem Smetanou Jr., profeso-
rem Aleksim Šedem a profesorem Pavlem 
Martáskem v rámci Centra nádorové ekologie. 
Důležité je, abychom více porozuměli způso-
bům komunikace jednotlivých buněk v rámci 
nádorového mikroprostředí.

Napadlo mě, zda by šlo nějak ty nádorové 
buňky naučit, aby se zase staly normálními, 
nezhoubnými.
To je velmi dobrá myšlenka a slibný směr 
výzkumu. Existují první pokusy se tímto 
směrem ubírat. Nedávno se podařilo jedné 
laboratoři ve Švýcarsku s použitím kombinace 
dvou léků, používaných na jiné aplikace, 
přeměnit buňky karcinomu prsu na buňky 
tukové. Obecně se o tomto konceptu mluví 
jako o pokusu normalizovat prostředí 
v organismu. Tím se vracíme k předchozí 
otázce. Pro to, aby vznikl nádor, jsou nutné 
nejen změny v nádorových buňkách, ale 
především „vhodné“ prostředí. V těle dítěte 
jsou jednotky až desítky mutací a v těle 
dospělého tisíce až desetitisíce mutací 
na genom. Přesto tento člověk nemusí 
onemocnět zhoubným nádorem. Pokud 
porovnáváme zdravou tkáň s nádorem, 
ukazuje se dokonce, že ve zdravé tkáni 
může být často více mutací než v samotném 
nádoru. Ale teprve v kontextu poškozeného 
mikroprostředí tento nádor vznikne. 
Příkladem může být prostředí plic či hrtanu 
u chronického kuřáka. Chronický zánět 
vznikající kombinací škodlivých vlivů 
je živnou půdou pro vznik zhoubného 
nádoru. Pokud by se toto prostředí podařilo 
normalizovat, šlo by o velmi nadějný směr 
protinádorové léčby. Je však současně jedním 
z nejnáročnějších na pochopení. 

Jsou už pro to nějaké důkazy?
S využitím embryonálního mikroprostředí 
se například podařilo normalizovat určité 

typy nádorů v experimentálních systémech. 
Na nedávné konferenci v Londýně byl 
prezentován příspěvek, kdy vědci vložili 
onkogeny do buněk zdravé prsní tkáně, 
a nádor nevznikl. Avšak poté, co uměle 
zvýšili tuhost tkáně a vytvořili prozánětlivé 
prostředí, nádory se okamžitě začaly vytvářet. 
Nádor byl dlouhou dobu chápán jako 
buněčné onemocnění. Nyní se ukazuje, že 
jde spíše o tkáňovou a vývojovou záležitost 
– zvrhlý vývoj tkáně. Když si vezmete 
karcinom pankreatu, pak pět procent jsou 
nádorové buňky a zbylých 95 procent tvoří 
mikroprostředí, stroma nádoru, pojivové 
buňky, imunitní buňky, buňky endotelu 
a mnohé další.

I když nyní předbíháme, máte již představu 
o bezpečnosti migrastatické léčby, možných 
nežádoucích účincích a kombinovatelnosti 
s ostatními typy protinádorové léčby? 
Popřípadě, v které linii by měla léčba být 
podávána?
Obecně by měly být nežádoucí účinky 
mnohem mírnější než u léčby cytotoxické. 
Léčba může ovlivnit hojení ran a obecně 
zasahovat i normální pohyb buněk, zejména 
imunitního systému. U pacientů se solidními 
nádory může ovšem být blokování pohybu 
té části buněk imunitního systému, které 
jsou již „na straně nádoru“ i prospěšné. 
Migrastatická léčba ale má také zásadní 
konceptuální výhody. Nádorové buňky při 
ní nejsou vystaveny přímému cytotoxickému 
stresu, který vede k darwinistické selekci 
odolných klonů. I pokud vzácně vzniknou 
rezistentní buňky k migrastatikům, nebudou 
mít žádnou růstovou výhodu, a tudíž 
v populaci nepřevládnou. Nízká efektivita 
procesu metastázování potom neumožní 
těmto vzácným rezistentním buňkám 
metastázovat.

Cílem migrastatické léčby není nahradit 
současnou onkologickou léčbu, ale doplnit  
ji o nový mód, proto hovoříme o pátém  
pilíři protinádorové léčby. Co se týče 
možných kombinací, dosavadní poznatky 
jsou optimistické a svědčí pro možnou 
synergii migrastatické léčby s aktinoterapií 
i chemoterapií. Načasování léčby by mělo 
být co nejdříve poté, co se objeví primární 
nádor, aby se zabránilo metastazování. 
Předpokládáme však i příznivý efekt 
u pokročilejších forem onemocnění, 
například v pooperační fázi nebo u oligo-
metastatických stádií one- 
mocnění. Mnohé z fatálních 
prognóz by se tak mohly díky 
migrastatické léčbě změnit na 
onemocnění chronická. 

MUDr. Andrea Skálová


