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V roce 2004 probûhla v na‰em centru první klinická studie fáze II, kde byl pacientÛm s mnohoãetn˘m myelomem (MM) podá-

ván monoklonální imunoglobulin (Id-protein) po konjugaci s imunogenním nosiãem keyhole limpet hemocyanin (KLH). Vakcí-

na byla pouÏita ve skupinû 12 nemocn˘ch se stabilním nebo mírnû aktivním onemocnûním. V˘sledky naznaãily, Ïe imunitní

systém nemocn˘ch je schopen reakce na podan˘ antigen, kter˘ v‰ak není natolik imunogenní, aby vyvolal klinickou odpovûì.

Proto byla v na‰ich laboratofiích pfiipravena vakcína nové generace s vyuÏitím dendritick˘ch bunûk (DB), které jsou povaÏovány

za nejúãinnûj‰í antigen-prezentující buÀky. DB byly získány z periferní krve pacientÛ s MM a kultivovány po dobu 9 dnÛ za pfií-

tomnosti cytokinÛ IL-4 a GM-CSF. Pát˘ den kultivace byl pfiidán autologní Id-protein vyizolovan˘ z plazmy pacientÛ metodou

afinitní chromatografie. Úplné dozrání DB bylo dokonãeno pfiidáním TNF-alfa.

Devát˘ den kultivace jsou pacientÛm splÀujícím kritéria pro zafiazení do studie (po vysokodávkované chemoterapii s auto-

logní transplantací kmenov˘ch bunûk se stabilním nebo mírnû aktivním onemocnûním, u kter˘ch nebyla indikovaná standardní

terapie) podávány plnû zralé DB aktivované Id-proteinem v mnoÏství vy‰‰ím neÏ 1x106 (prÛmûr 9,52 x 106 DB). Kontrola pfii-

pravené vakcíny byla provádûna z hlediska kvality (bezpeãnostní testy na pfiítomnost endotoxinu, mykoplazmat a mikrobiolo-

gické vy‰etfiení, flowcytometrick˘ panel) a kvantity (dostateãn˘ poãet vitálních, zral˘ch a funkãních bunûk).

Od ãervna 2006 do ledna 2007 bylo aplikováno celkem 24 vakcín 4 pacientÛm. KaÏd˘ pacient obdrÏel 6 vakcín s odstupem

1 mûsíce. Zralé DB loadované Id-proteinem splÀovaly kritéria pro klinickou aplikaci: vitalita a poãet bunûk, morfologie a funkã-

ní charakteristika DB: více neÏ 40% HLADR+CD80/CD86 pozitivních DB (50,10-99,30%, prÛmûr 87,08% pro HLADR/CD86+

DB), vy‰‰í exprese CD80, CD83 a CD86 povrchov˘ch antigenÛ po naloadování Id-proteinem a in vitro dozrání DB z 5,18% to

94,83% (prÛmûr) pro CD86+ DB. V‰echny vakcíny byly velmi dobfie tolerovány bez jak˘chkoliv vedlej‰ích úãinkÛ a projevÛ

toxicity. Klinická studie bude dále pokraãovat po zafiazení dal‰ích vybran˘ch pacientÛ s MM.

Tato práce byla podpofiena grantem IGA NR 8945-4.
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Transplantace krvetvorn˘ch bunûk (TKB) je léãebná metoda pouÏívaná v terapii hematologick˘ch malignit a solidních tumo-

rÛ, vyuÏívána je i v terapii nenádorov˘ch a hereditárních onemocnûní. Obdobnû jako jiné léãebné metody i transplantace krve-

tvorn˘ch bunûk ovlivÀuje dal‰í prÛbûh onemocnûní, a tím i kvalitu Ïivota, její jednotlivé dimenze. Jedním z velmi sledovan˘ch

aspektÛ kvality Ïivota nemocn˘ch po transplantaci krvetvorn˘ch bunûk je sexualita. 

Obdobnû jako mnohé jiné léãebné metody i TKB ovlivÀuje dal‰í prÛbûh onemocnûní, a tím i také kvalitu Ïivota nemocného.

V prÛbûhu 90. let 20. století bylo provádûno v zahraniãí mnoho studií hodnotících kvalitu Ïivota nemocn˘ch po TKB, v nepo-

slední fiadû byl sledován vliv TKB na jednotlivé dimenze kvality Ïivota. Jedním z velmi sledovan˘ch aspektÛ kvality Ïivota byla

a je sexualita nemocn˘ch po TKB (viz. obrázek 1).

Sexuální zdraví (Sexual Health) je definováno Svûtovou zdravotnickou organizací jako v˘sledek integrace somatick˘ch,

emocionálních, intelektuálních a sociálních aspektÛ sexuální existence obohacující a povy‰ující osobnost, komunikaci a lásku

ãlovûka. Sexuální dysfunkce jsou chápány jako kvantitativní poruchy sexuální v˘konnosti. Behavioralistické pojetí sexuálních

dysfunkcí vychází z koncepce ãtyfi základních komponent sexuálního chování ãlovûka: 1. sexuální apetence, 2. sexuální vzru‰e-

ní, 3. orgasmus, 4. sexuální uspokojení (satisfakce). Etiologie sexuálních dysfunkcí je velmi rozmanitá. UplatÀují se faktory kon-

stituãní, biologické, psychologické a sociální.
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