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Monoklonální protilátky hrají čím dále 
tím významnější roli v  léčbě nádoro-
vých onemocnění. Jsou dnes již stan-
dardní součástí terapeutických režimů 
a  představují účinnou molekulu v  imu-
noterapii checkpoint inhibitory. Příprava 
monoklonálních protilátek technologií 
hybridomů byla objevena C. Milsteinem 
a G. Köhlerem v roce 1975, ale uplynula 
dlouhá doba, než se monoklonální pro-
tilátky uplatnily nejprve v  dia gnostice 
a posléze i v léčbě nádorových (a nená-
dorových) onemocnění.

Je tomu 20 let, kdy byla protilátka anti-
-CD20 rituximab v roce 1997 schválena 
FDA jako první monoklonální protilátka 
pro léčbu nádorů. Volba tohoto anti-
genního cíle byla výborná. Řada poten-
ciálních cílových antigenů se krom ná-
doru vyskytuje také ve fyziologických 
tkáních, což přináší toxicitu léčby. Anti-
gen CD20 se však fyziologicky vyskytuje 
pouze na B lymfocytech. Jejich dočasná 
eliminace spolu s nádorovými buňkami 
nezpůsobuje téměř žádné nežádoucí 
účinky. Protilátka působí efektem apop-
totickým a mechanizmy buňkami zpro-
středkované cytotoxicity a komplement 
dependentní lýzy.

Monoklonální protilátka rituximab 
se uplatňuje zejména v  léčbě chro-
nické lymfocytární leukemie a  non-
-hodgkinských lymfomů B linie. U ma-
ligních B lymfomů se podává zpravidla 
spolu s  chemoterapií a  významně zvy-
šuje procento dosažených kompletních 
remisí. Vývoj monoklonálních protilátek 
prošel významnými změnami. Rodina 
anti-CD20  protilátek pro onkologii se 
rozrostla o ibritumomab tiuxetan, ofatu-
mumab a obinutuzumab; schválení no-
vých molekul lze brzy očekávat.

Antigen CD20  detekujeme pro dia-
gnostické účely imunohistochemicky 
nebo pomocí flowcytometrie, kdy vyu-
žíváme fluorescenčně značených mo-
noklonálních protilátek. Na zde uve-
deném snímku (obr.  1) byla použita 
technika transmisní elektronové mikro-
skopie s označením proteinu CD20 po-
mocí protilátky vázané na nanočás-
tice zlata. Připomínají tak trochu magic 
bullets, tedy první koncept cílené 
léčby, který definoval Paul Ehrlich již  
v roce 1900.

Obr. 1. Snímek z transmisního elektronového mikroskopu (s laskavostí prof. MUDr. Dra-
homíra Horkého, DrSc.) zobrazující část buňky SU-DHL4 (linie maligního B lymfomu). 
Nanočástice zlata vázané systémem biotin-avidin na monoklonální protilátku anti-
-CD20 zobrazují místa exprese antigenu CD20 na membráně buňky (viz šipky).


