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Opis vynálezu
Oblasť vynálezu
[0001] Tento vynález sa týka cetuximabu a metyléntetrahydrofolátu na použitie pri liečbe
rakoviny.
Pozadie vynálezu
[0002] Rakovina je jedným z najväčších zdravotných problémov sveta. Ide o jednu z
celosvetovo hlavných príčin úmrtí a spolu s kardiovaskulárnymi chorobami, cukrovkou,
chronickými respiračnými chorobami spôsobuje globálne viac ako 60 % všetkých úmrtí. V
roku 2008 sa celosvetovo vyskytlo takmer 12,7 miliónov nových prípadov rakoviny a 7,6
miliónov úmrtí na rakovinu.
[0003] Kolorektálna rakovina (CRC) je celosvetovo treťou najbežnejšou rakovinou u mužov a
druhou u žien. Takmer 60 % prípadov sa vyskytuje vo vyspelých oblastiach. Miera výskytu sa
v celosvetovom meradle líši, ale je podstatne vyššia u mužov ako u žien. Každoročne zomrie
na toto ochorenie viac ako 600 000 ľudí, čo predstavuje 8 % všetkých úmrtí súvisiacich s
rakovinou. V Spojených štátoch je každoročne diagnostikovaných viac ako 150 000 nových
prípadov. Rakovina hrubého čreva je definovaná ako rakovina, ktorá sa tvorí v tkanivách
hrubého tračníka (najdlhšia časť hrubého čreva). Väčšina karcinómov hrubého čreva sú
adenokarcinómy (rakoviny, ktoré začínajú v bunkách, ktoré vytvárajú a uvoľňujú hlien a
ďalšie tekutiny).
[0004] Rakovina hrubého čreva je vysoko liečiteľným a často vyliečiteľným ochorením,
pokiaľ je lokalizovaná v čreve. Primárnou formou liečby je chirurgický zákrok a výsledkom
je vyliečenie približne 50 % pacientov. Opakovanie výskytu po chirurgickom zákroku je
veľkým problémom a je často konečnou príčinou smrti. Takmer polovica prípadov
kolorektálneho karcinómu je metastazujúca alebo sa vyvinie do metastázujúceho ochorenia. V
týchto prípadoch je jedinou možnosťou liečby chemoterapia a prognóza je pre pacienta často
zlá. Podobne, liečebné režimy pre iné formy rakoviny nevedú k úplnému zotaveniu všetkých
pacientov a mnoho rakovín sa znova objaví a/alebo sa rozvinú do metastázujúcich foriem.
[0005] Existuje teda veľká potreba nových a lepších spôsobov liečby na báze liečiv pre boj
nielen s rakovinou hrubého čreva, ale aj radom ďalších onkologických indikácií, ako je
napríklad rakovina prsníka, rakovina žalúdka, rakovina zažívacieho traktu, rakovina žlčníka,
rakovina žlčovodu, rakovina čreva, rakovina konečníka, rakovina pečene, rakovina pankreasu,
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rakovina hlavy a krku, rakovina pažeráka, rakovina mezoteliómu, rakovina pľúc vrátane
nemalobunkového karcinómu pľúc, rakovina vaječníkov, rakovina sliznice maternice,
rakovina kŕčka maternice, lymfóm periférnych T-buniek (PTCL), melanóm, nádory mozgu,
adenokarcinómy, rakovina pažeráka a osteosarkómy.
[0006] Receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR) je tyrozínová kináza, ktorá, pokiaľ
je stimulovaná, aktivuje niekoľko signálnych dráh, vrátane dráh MAPK, Akt a JNK.
Aktivácia proteínov zúčastňujúcich sa na týchto cestách nakoniec vedie k syntéze DNA a
proliferácii buniek a preukázalo sa, že dráha EGFR je aktivovaná v širokom rade nádorov,
vrátane CRC. EGFR je teda atraktívnym cieľom protinádorovej liečby. Preto bolo vyvinutých
niekoľko inhibítorov EGFR na použitie pri liečbe rakoviny. Medzi nich patria monoklonálne
protilátky, ako je cetuximab a panitumumab, a nedávno vyvinuté zalutumumab, nimotuzumab
a matuzumab, rovnako ako liečivá s malými molekulami, akým je gefitinib, erlotinib a
lapatinib. Všeobecne sa monoklonálne protilátky viažu na väzbové miesto extracelulárneho
ligandu EGFR, zatiaľ čo malé molekuly sa viažu na intracelulárnu časť tyrozínovej kinázy
EGFR a inhibujú ju.
[0007] Cetuximab (Erbitux®) a panitumumab (Vectibix®) sú monoklonálne protilátky a
inhibítory EGFR. Vykazujú inhibíciu väzbou na extracelulárnu doménu EGFR, čím zabraňujú
väzbe prirodzeného ligandu a aktivácii receptora. Cetuximab je chimérická myšia/ľudská
monoklonálna protilátka izotypu IgG1, zatiaľ čo panitumumab je plne ľudská protilátka
izotypu IgG2.
[0008] Cetuximab sa v súčasnosti používa pre druhú a tretiu líniu liečby metastázujúceho
kolorektálneho karcinómu (mCRC) v prípadoch, keď nádor exprimuje EGFR a divokého typu
KRAS (vírusového onkogénu Kirsten ras sarkómu). KRAS je proteín viažuci guanozín
trifosfát-(GTP-) za EGFR a je ústrednou zložkou mitogénom aktivovanej proteínovej kinázy
(MAPK), ktorá je súčasťou signálnej kaskády EGFR. Mutácie KRAS vedú ku konštitutívnej
aktivácii signálnej dráhy nezávislej od EGFR a sú spojené s nedostatočnou odpoveďou a
prospechom z inhibítorov EGFR, ako je cetuximab a panitumumab. Zhruba 40 %
kolorektálnych karcinómov sa vyznačuje mutáciou génu KRAS. Približne 90 % týchto
mutácií sa vyskytuje v kodónoch 12 a 13 v exóne 2 génu KRAS, pričom zvyšné mutácie sa
vyskytujú v kodónoch 61 a 146 (približne 5 % v každom).
[0009] Bolo preukázané, že Cetuximab je užitočný na prekonanie získanej rezistencie na
chemoterapiu irinotekanom a je teda používaný v kombinácii s irinotekanom u pacientov s
metastázujúcim k olorektálnym karcinómom, ktorý je refraktórny (rezistentný) voči
irinotekanu. Používa sa taktiež ako monoterapia u pacientov s mCRC po irinotekanových a
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oxaliplatinových liečebných režimoch, ktoré zlyhali, alebo u pacientov, ktorí netolerujú
režimy na báze irinotekanu.
[0010] Okrem t o h o sa cetuximab používa na liečbu pacientov s rôznymi štádiami
spinocelulárneho karcinómu hlavy a krku, a to buď v kombinácii s radiačnou terapiou, alebo
spolu s, alebo po liečbe na báze platiny.
[0011] Panitumumab sa používa na liečbu refraktórneho metastázujúceho kolorektálneho
karcinómu exprimujúceho EGFR u pacientov s nemutovaným KRAS, t.j. tam, kde iná
predchádzajúca liečba zlyhala.
[0012] Aj keď inhibítory EGFR boli spočiatku veľmi sľubné ako protinádorové látky, a
skutočne stále majú hodnotné využitie, sú taktiež spojené s niektorými nevýhodami. Pri
použití pri liečbe v naivnom nastavení (t.j. u pacientov bez predchádzajúcej liečby) ako
jedinou látkou, bola účinnosť cetuximabu zlá, neposkytujúca podstatné zlepšenie prežitia
pacientov. Taktiež pri rôznych liečbach kombináciami napr. FOLFIRI (5-fluorouracil (5-FU),
leucovorin a irinotekan), FOLFOX (5-FU, leukovorín a oxaliplatina) alebo CAPOX
(kapecitabin a oxaliplatina), zlepšil cetuximab čas prežitia pri kombinácii s FOLFIRI, ale
viedol k neistému zlepšeniu miery odozvy alebo času prežitia pre ostatné kombinácie (pre
prehľad pozri Garreth and Eng, Expert Opin. Biol. Ther. (2011), zv. 11, strany 937-949).
[0013] Výhody liečby cetuximabom sú viditeľnejšie v prostredí refraktórne na chemoterapiu,
teda tam, kde iné liečby zlyhali, kde bolo preukázané, že cetuximab zlepšuje mieru odozvy, a
to ako pri použití ako jediná látka, tak aj v kombinácii s irinotekanom (Cunningham a kol, N.
Engl., J. Med. (2004), zv. 351, strany 337-345 ; Jonker a kol., N. Engl. J. Med. (2007), zv.
357, strany 2040-2048). Zlepšenie prežitia v tomto prostredí bolo trochu skromné, t.j.
niekoľko mesiacov.
[0014] Liečba cetuximabom je spojená s niektorými závažnými a niektorými nežiaducimi
vedľajšími účinkami, vrátane závažnej alergickej reakcie n a i n fúziu, kardiopulmonálnu
zástavu, dermatologickú toxicitu a hypomagnezémiu (Garreth and Eng, Expert Opin. Biol.
Ther. (2011), zv. 11, strany 937-949 ; Lenz, Biologics (2007), zv. 1, str. 77-91 ). Najčastejšie
pozorovanou toxicitou cetuximabu je vyrážka; u väčšiny pacientov sa vyvinie vyrážka vo
forme akné, ktorá môže mať na pacienta významný psychologický dopad. Medi iné časté
nežiaduce účinky patrí pruritus, zmeny nechtov, bolesť hlavy, hnačka, infekcia a dávenie.
Podobné vedľajšie reakcie sú pozorované vo vzťahu na liečbu panitumumabom.
[0015] Preto je tu stále potreba nájsť nové liečebné režimy proti rakovine, ako aj zlepšiť
účinnosť a znížiť vedľajšie účinky inhibítorov EGFR, ako je cetuximab a panitumumab.
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[0016] Foláty sú endogénnymi látkami, ktoré sú nevyhnutné pre bunkové delenie a rast
buniek. Intracelulárne redukované foláty existujú ako skupina najmenej šiestich vzájomne
premenlivých foriem. Foláty sa napríklad podieľajú na metabolizme nukleotidov, kde slúžia
ako substráty a/alebo koenzýmy rôznych enzýmov, ako je tymidylátsyntáza (TS) a
dihydrofolátreduktáza (DHFR). Napríklad folát metyléntetrahydrofolát (metylén-THF) pôsobí
ako donor s jedným uhlíkom pri konverzii medzi dUMP a dUTP, uskutočňovanej TS. Tým
prispieva k syntéze tymidínu a tým k syntéze DNA a k rastu buniek.
[0017] Úloha folátov v karcinogenéze je zložitá. Experimentálne dáta naznačujú, že je
dôležité načasovanie doplňovania folátov počas karcinogenézy (Ulrich, Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev (2006), zväzok 15, strany 189-93 , Kim, Gut (2006), zväzok 55, strany
1387-1389). Hoci zvýšenie hladín folátov pred existenciou preneoplastických lézií (ako sú
aberantné krypty alebo polypy v hrubom čreve) môže zabrániť rozvoju nádoru, predpokladá
sa, že doplnenie folátu zvyšuje progresiu rakoviny, hneď ako sú preneoplastické lézie
prítomné. Preto sa predpokladá, že foláty inhibujú rozvoj rakoviny, pokiaľ sú používané
preventívne, ale veria, že zvyšujú progresiu rakoviny, hneď ako sa rakovina začne rozvíjať.
Pretože je známe, že foláty sú zapojené do syntézy nukleotidov a bunkového rastu, bolo
očakávané, že majú takýto účinok podporujúci rakovinu. Okrem toho, rakovinové bunky
často upravujú folátové receptory, aby splnili svoju zvýšenú potrebu nukleotidov na podporu
syntézy a rastu DNA, a preto sa očakáva zvýšené riziko rastu nádoru pri podávaní folátu
(Ulrich, Am., J. Clin. Nutr. (2007), zv. 86, strany 271-273).
[0018] Antifoláty, ako je metotrexát a pemetrexed, tak boli použité ako chemoterapeutické
látky na liečbu rakoviny tým, že sú schopné inhibovať jeden alebo viac enzýmov zapojených
do metabolizmu folátu a nukleotidov, napr. TS a/alebo DHFR. Fluoropyrimidíny, ako je 5fluorouracil (5-FU), sa podobne používajú ako chemoterapeutické látky tým, že môžu
inhibovať TS. Antifoláty a fluoropyrimidíny sú však cytotoxické a môžu byť pre mnohých
pacientov spojené so závažnými vedľajšími účinkami.
[0019] Kyselina listová a foláty, ako je leukovorín (taktiež známy ako kyselina folínová),
levoleukuvorin a metylén-THF, boli podávané spoločne s chemoterapeutickými činidlami
pacientom s rakovinou. Foláty boli napríklad použité ako záchranné prostriedky na
metotrexát, aby sa znížili toxické vedľajšie účinky metotrexátu a mnohopočetné cielenia
antifolátovej liečby (Borsi a kol., Pediatric Hematology and Oncology 1990, zv. 7, str. 347363; EP 1 699 462 B1).
[0020] Kyselina listová, leukovorín a metylén-THF sa taktiež používajú v kombinácii s 5-FU,
aby sa zvýšil protinádorový účinok 5-FU.
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[0021] Chéradame a kol., European Journal of Cancer 1997, zv. 33, č. 6 strany 950-959,
skúma prediktory cytotoxicity 5 FU súvisiace s folátom v prítomnosti alebo neprítomnosti
kyseliny l-folínovej.
[0022] US 5 376 658, US 2007/0099866 A1 a WO 2007/064968 opisujú použitie
tetrahydrofolátu (THF) a/alebo metylén-THF na zvýšenie cytotoxického, a teda chemoterapeutického účinku 5-FU.
[0023] US2007/0280944 A1 opisuje použitie metylén-THF v kombinácii s 5-FU pri liečbe
rakoviny, založenej na zistení, že metylén-THF nielen zvyšuje účinnosť 5-FU, ale taktiež
znižuje toxicitu voči pacientom 5-FU. Okrem toho sa pacientovi podáva aspoň jedno ďalšie
rakovinové liečivo. Jedným ďalším rakovinovým liečivom môže byť napríklad protilátka
proti EGFR, ako je cetuximab.
[0024] WO 2008/109349 A1 opisuje liečebný režim pre liečbu rakoviny, ktorý zahŕňa
podávanie 5-FU a metylén-THF pacientom určité dni a podávanie kapecitabinu (predávaného
ako Xeloda®) pacientom v dňoch medzi nimi. Kapecitabin je analogický s 5-FU, ale sa
podáva pacientovi perorálne. V niektorých uskutočneniach liečba ďalej zahŕňa spoločné
podávanie chemoterapeutickej látky, napr. cetuximabu.
[0025] US 2011/0052581 Al opisuje spôsob liečby metastázujúceho kolorektálneho
karcinómu podávaním pikoplatiny v spojení s cetuximabom a prípadne s 5-FU a
leukovorínom.
[0026] Cetuximab tak bol použitý v spojení s 5-FU a folátmi, ako je leukovorín a metylénTHF. V týchto liečebných režimoch boli foláty použité na zvýšenie účinkov 5-FU.
Súhrn vynálezu
[0027] Autori predmetného vynálezu prekvapivo zistili, že folát metylén-THF zvyšuje
protinádorový účinok inhibítora EGFR cetuximabu, a to aj v neprítomnosti 5-FU. To
znamená, že tento folát zrejme vykazuje vnútornú schopnosť zvýšiť účinnosť liečby
cetuximabom. Mechanizmus stojaci za touto vlastnosťou nebol objasnený, ale môže byť
spôsobený buď neočakávanou vlastnou protirakovinovou vlastnosťou samotného folátu alebo
synergickým mechanizmom medzi folátom a receptorom EGFR a/alebo inhibítorom EGFR.
Predmetný vynález teda demonštruje novú kombináciu metylén-THF a cetuximabu v
neprítomnosti alebo izolácii od 5-FU pri liečbe rakoviny.
[0028] Nová kombinácia metylén-THF a cetuximabu, bez 5-FU, poskytuje režim liečby
rakoviny, ktorý je účinnejší ako použitie cetuximabu ako jedinej látky, a ktorý má menej
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vedľajších účinkov v porovnaní s liečebným režimom zahŕňajúcim 5- FU. Takýto liečebný
režim môže byť napríklad užitočný na prevenciu recidívy rakoviny. Navyše je takáto liečba
užitočná v prípadoch, kde nie je možné 5-FU použiť, napr. pretože nie je pacientom znášaný.
[0029] V jednom aspekte tento vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu, obsahujúcu ako
zložky metylén-tetrahydrofolát a cetuximab, na použitie pri liečbe rakoviny.
[0030] Táto farmaceutická kompozícia je určená na podávanie samostatne od 5-fluoruracilu, a
v izolácii od analógov, proliečiv a/alebo metabolitov 5-fluorouracilu. V jednom uskutočnení
je uveden ý 5-fluorouracil a/alebo uvedené analógy, proliečivá a/alebo metabolity 5fluorouracilu metabolizovaný na FdUMP.
[0031] Táto farmaceutická kompozícia môže byť použitá na inhibíciu rastu nádoru alebo
zníženie objemu nádoru. Nádorom môže byť pevný alebo nepevný nádor, výhodne pevný
nádor.
[0032] Príkladmi inhibítorov EGFR sú gefitinib, erlotinib a lapatinib, a polyklonálne alebo
monoklonálne protilátky, inhibítory EGFR, ako je cetuximab, panitumumab, zalutumumab,
nimotuzumab a matuzumab, alebo ich kombinácie. Ďalšie inhibítory EGFR sú uvedené v
tabuľke A. Podľa tohto vynálezu je inhibítorom EGFR monoklonálna protilátka inhibítor
EGFR cetuximab.
[0033] V jednom uskutočnení je metylén-tetrahydrofolátom [6R] metyl-tetrahydrofolát.
[0034] V jednom uskutočnení je metylén-tetrahydrofolát farmaceutickej kompozície určený
na podávanie nie neskôr ako 24 hodín pred podávaním 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv
a/alebo metabolitov. V iných uskutočneniach je podávaný najneskôr 36 hodín alebo 48 hodín
pred podávaním 5-FU a/alebo a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo metabolitov.
[0035] V ďalších uskutočneniach je metylén-tetrahydrofolát farmaceutickej kompozície
určený na podávanie najneskôr 6 hodín, 24 hodín, 48 hodín, jeden týždeň alebo 12 dní po
podávaní 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo metabolitov.
[0036] V ešte ďalších uskutočneniach je farmaceutická kompozícia určená na podávanie nie
neskôr ako jeden týždeň pred podávaním 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo
metabolitov a/alebo na podávanie najneskôr jeden týždeň po podávaní 5-FU a/alebo jeho
analógov, proliečiv a/alebo metabolitov.
[0037] V jednom uskutočnení je farmaceutická kompozícia podľa predmetného vynálezu
určená na podávanie v izolácii od 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo metabolitov
počas časového obdobia aspoň troch mesiacov.
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[0038] Metylén-tetrahydrofolát a inhibítor EGFR cetuximab tejto farmaceutickej kompozície
môžu byť formulované v rôznych farmaceutických kompozíciách, alebo v spoločnej
farmaceutickej kompozícii.
[0039] V jednom uskutočnení je inhibítor EGFR cetuximab podávaný v množstve aspoň
50 mg/m2, výhodne aspoň 100 mg/m2 a výhodnejšie aspoň 250 mg/m2, 400 mg/m2, alebo 500
mg/m2, a maximálne 1000 mg/m2.
[0040] Metylén-tetrahydrofolát môže byť určený na podávanie v množstve aspoň 10 mg/m2,
výhodne aspoň 20 mg/m2, výhodnejšie aspoň 50 mg/m2, najvýhodnejšie aspoň 100 mg/m2,
200 mg/m2, alebo 500 mg/m2, a maximálne 5 g/m2 .
[0041] V rôznych uskutočneniach je metylén-tetrahydrofolát určený na podávanie raz alebo
dvakrát denne, každý druhý alebo tretí deň, raz až dvakrát týždenne, alebo raz každý druhý
alebo tretí týždeň. Inhibítor EGFR cetuximab môže byť podávaný raz denne, každý druhý
alebo tretí deň, raz až dvakrát týždenne alebo raz za každý druhý alebo tretí týždeň.
[0042] Farmaceutická kompozícia podľa predmetného vynálezu môže byť určená na liečbu
rakoviny, ktorá je vybratá z rakoviny prsníka, rakoviny žalúdka, gastrointestinálnej rakoviny,
rakoviny žlčníka, rakoviny žlčovodu, rakoviny hrubého čreva, rakoviny konečníka, rakoviny
pečene, rakoviny slinivky brušnej, rakoviny hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny
mezoteliómu, rakoviny pľúc vrátane nemalobunkového karcinómu pľúc, rakoviny vaječníkov,
rakoviny sliznice maternice, rakoviny kŕčka maternice, lymfómu periférnych T-buniek
(PTCL), melanómu, nádorov mozgu, adenokarcinómu, rakoviny pažeráka a osteosarkómov.
Stručný opis výkresov
[0043]
Obr. 1 uvádza hlavné metabolické dráhy, prostredníctvom ktorých ovplyvňuje folát
syntézu, opravu a metyláciu DNA.
Obr. 2 ukazuje vývoj mediánu objemu nádoru v čase v skupine zvierat z príkladu 1,
ktorým bolo postupne radom podávané vehikulum, cetuximab, cetuximab s metylén-THF,
cetuximab s 5-FU a cetuximab s 5-FU a metylén-THF.
Obr. 3 znázorňuje Kaplan Meierov graf ukazujúci čas do koncového bodu, ako je
definovaný v príklade 1, pre zvieratá príslušných skupín z príkladu 1.
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Obr. 4 ukazuje vývoj mediánu telesnej hmotnosti v čase v príslušných skupinách zvierat z
príkladu 1.
Podrobný opis
[0044] Vo výskumnej práci vedúcej k predmetnému vynálezu, vynálezcovia prekvapivo
zistili, že metylén tetrahydrofolát (metylén-THF) má schopnosť zvýšiť účinnosť cetuximabu
ako látky proti rakovine, pokiaľ je použitý v izolácii od 5-FU (pozri príklad 1, obr. 2 a 3).
Navyše bolo zistené, že toxické vedľajšie účinky pri podávaní metylén-THF a cetuximabu
boli znížené v porovnaní s podávaním metylén-THF a cetuximabu v kombinácii s 5-fluorouracilom (5-FU) (pozri príklad 1, obr. 4).
[0045] Tieto zistenia viedli vynálezcov k poskytnutiu novej kombinácie metylén-THF a
cetuximabu, v neprítomnosti alebo izolácii od 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo
metabolitov, na liečbu rakoviny. Nová kombinácia metylén-THF a cetuximabu, bez 5-FU
a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo metabolitov poskytuje režim liečby rakoviny, ktorý je
účinnejší ako použitie cetuximabu ako jedinej látky a má menej nežiaducich účinkov v
porovnaní s liečebným režimom, ktorý zahŕňa 5-FU a/alebo jeho analógy, proliečiva a/alebo
metabolity. Takáto liečba je ďalej užitočná v prípadoch, keď sa 5-FU a/alebo jeho analógy,
proliečiva a/alebo metabolity nemôžu použiť, napr. preto, že ich pacient neznáša.
[0046] Ako bolo o písané vyššie, foláty, ako napríklad vo forme leukovorínu (kyselina
folínová), tetrahydrofolátu (THF) a metylén-THF, sú endogénne látky, ktoré sú nevyhnutné
pre bunkové delenie a rast buniek. Pri liečbe rakoviny boli použité na zmiernenie závažných
vedľajších účinkov metotraxátu a viaccieľovej antifolátovej liečby ( Borsi a kol., Pediatric
Hematology and Oncology 1990, zv. 7, strany 347-363, EP 1 699 462 B1 ) a/alebo na
zvýšenie protinádorového účinku 5-FU a analogickej látky, akou je cepecitabin.
[0047] Dietárne foláty sú všeobecne dostupné v dvoch doplnkových formách, kyseline
listovej a leukovorínu. Perorálne podávanie kyseliny listovej vyžaduje dekonjugačný krok v
tenkom čreve, a taktiež redukčný krok na redukované foláty v pečeni, aby bola dostupná pre
príjem do telových buniek. Perorálne podávanie leukovorínu (taktiež označovaného ako
kyselina folínová alebo 5-formyltetrahydrofolát) na druhej strane tieto kroky dekonjugácie a
redukcie obchádza. Leukovorín sa zdá byť metabolicky účinnejšou formou folátu ako
kyselina listová a ako redukovaný folát môže priamo prekročiť hematoencefalickú bariéru.
Rovnako ako kyselina listová, musí byť leukovorín metylovaný, aby sa stal metabolicky
aktívny. Stupeň metylácie kyseliny listovej vyžaduje adekvátne hladiny serínu a funkčného

9
enzým u s e rín hydroxymetyl-transferázy (SHMT). Doplňovanie redukovaných folátov
metylén-THF a metyl-tetrahydrofolátu (metyl-THF) má výhodu pri obchádzaní tohto
metylačného kroku.
[0048] Obrázok 1 zhŕňa hlavné metabolické cesty, ktorými folát a homocysteín pôsobia na
syntézu, opravu a metyláciu DNA. Enzým MTHFR vyvažuje dráhy metylácie DNA a syntézy
DNA za účelom udržania normálnej homeostázy. (RFC = redukovaný nosič folátu, FPGS =
folylpolyglutamátsyntáza, GGH = y-glutamylhydroláza, TS = tymidylát syntáza, THF = tetrahydrofolát, MTHFR = metyléntetrahydrofolátreduktáza, MS = metionínsyntáza, pyrimidín
dehydrogenáza, B2 = riboflavín, B6 = pyridoxín, B12 = kobalamín).
[0049] Redukovaný nosič folátu, RFC-1, je hlavným transportérom redukovaných folátov do
buniek (Sirotnak FM, Tolner B, ""Carrier-mediated membrane transport of folates in
m a m m a l i a n c e l l s " ; A n n u R e v N u t r 1 9 9 9 ; 1 9 : 9 1-122).

Intracelulárne

redukované

monoglutamáty folátu sa premieňajú na polyglutamáty enzýmom folylpolyglutamátsyntázou
(FPGS) (hane B, "Folylpolyglutamate synthesis and role in the regulation of one-carbon
metabolism"; Vitam Horm 1989;45:263-335 ). Polyglutamovaná forma tetrahydrofolátu sa
ďalej premení na 5,10-metyléntetrahydrofolát (metylén-THF), požadovaný ako donor metylu
pri konverzii dUMP na dTMP (Spears CP a kol., "Deoxyuridylate effects on thymidylate
synthase-5-fluorodeoxyuridylate-folate ternary complex formation"; Biochem Pharmacol
1989;38:2985-93 Spears CP, a kol "Thymidylate synthetase inhibition in malignant tumors
and normal liver of patients given intravenous 5-fluorouracil", Cancer Res 1984;44:4144-50).
Premena je katalyzovaná tymidylát syntázou (TS). Metylén-THF je taktiež prekurzorom
metabolicky aktívneho 5-metyltetrahydrofolátu (metyl-THF), ktorý sa používa pri remetylácii
homocysteínu. Premenenie metylén-THF na metyl-THF závisí od enzýmu metyléntetrahydrofolátreduktázy (MTHFR).
[0050] Enzým γ-glutamylhydroláza (GGH) katalyzuje degradáciu inter- a intracelulárnych
polyglutamátov (Galivan J a kol., "Glutamyl hydroláza. Pharmacological role and enzymatic
characterization", Pharmacol Ther 2000;85:207-15).
[0051] Ako je ukázané, riadne fungovanie dráh syntézy DNA a metylácie vyžaduje okrem
folátov riboflavín (vitamín B2), pyridoxín (vitamín B6) a kobalamín (vitamín B12).
Nedostatočná hladina týchto metabolitov vedie k zvýšeným hladinám homocysteínu.
Nedostatok pyridoxínu taktiež porušuje schopnosť buniek produkovať glutatión, hlavný
antioxidant potrebný na detoxikáciu poškodení voľnými radikálmi a alkylačnými látkami.
[0052] Ako je znázornené na obr. 1, metylén-THF je normálny intracelulárny metabolit
kyseliny listovej, na použitie pri syntéze tymidylátu tymidylátsyntázou (TS). To isté platí pre
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polyglutamáty metylén-THF. Metylén-T H F j e t a ktiež používaný niekoľkými ďalšími
enzýmami, ako je metyléntetrahydrofolátreduktáza, serínhydroxymetyláza a Cl-tetrahydrofolátsyntáza a metyléntetrahydrofolátdehydrogenáza. Tieto vzájomné premeny využívajúce
metylén-THF sú nevyhnutné pre syntézu purínu, syntézu aminokyselín a metabolizmus
lipidov. Metylén-THF sa teda nachádza v metabolickom rozvetvenom mieste ako substrát pre
najmenej štyri rôzne enzýmy (Spears a kol., US patent č. 5,376,658).
[0053] Teda, o metylén-THF je už dlho známe, že propaguje rast buniek tým, že pôsobí ako
donor uhlíka pri premene medzi dUMP a dUTP, uskutočňovanej pomocou enzýmu
tymidylátsyntázy (TS), a tak sa očakávalo, že bude mať účinky podporujúce rakovinu.
[0054] Ako je uvedené vyššie, skoršie štúdie ukázali, že stav folátov môže modulovať toxicitu
a účinnosť chemoterapie rakoviny. Preto bola kyselina listová a leukovorín použité v
kombinácii s protinádorovými liečivami, napr. metotrexátom, aby sa znížili jeho cytotoxické
účinky a 5-FU za účelom zvýšenia jeho protirakovinového účinku.
[0055] Kyselina listová, leukovorín a ich metabolit metylén-THF sú teda známe tým, že
zvyšujú chemoterapeutický účinok 5-FU. Zlepšená protirakovinová účinnosť sa dosahuje
pomocou metylén-THF, ktorý posilňuje inhibičný účinok 5-FU na tymidylátsyntázu (TS).
Metylén-THF vyvoláva túto zvýšenú inhibíciu vytvorením ternárneho komplexu s TS a
FdUMP, čo je metabolit 5-FU, čím sa posilní väzba FdUMP na TS. V neprítomnosti metylénTHF sa teda FdUMP viaže na TS veľmi slabo. V prítomnosti veľkého prebytku metylén-THF
sa však dokonca aj nízke hladiny FdUMP viažu na TS. V prítomnosti prebytku metyl-THF sú
ternárne komplexy medzi TS, metyl-THF a FdUMP stabilné a nedochádza k významnej
aktivite TS. Táto účinná inhibíiae TS vedie k stavu bunky s nedostatkom tymidínu,
zvýšenému chybnému začleňovaniu uracilu do DNA a zvýšenému chybnému začleňovaniu
uracilu do DNA a inhibícii rastu nádorových buniek a bunkovej smrti. Vzhľadom na to, že
metylén-THF je účinnou látkou metabolizmu kyseliny listovej alebo leukovorínu, je použitie
tohto endogénneho folátu omnoho priaznivejšie ako použitie kyseliny listovej alebo
leukovorínu.
[0056] Na účely tohto vynálezu sú látkami, ktoré sú analogické k 5-FU, látky, ktoré sú
metabolizované na FdUMP. Príklady zahŕňajú kapecitabín (Xeloda®), floxuridín (5fluorodeoxyuridín, FUDR), tegafur (Teysuno™, Ftorafur®, UFT) a 5'-deoxyfluorouridín
(Doxifluridine™).
[0057] Bolo teda už skôr preukázané, že metylén-THF má protinádorový účinok v kombinácii
s 5-FU posilnením väzby FdUMP na TS. Pri podávaní metylén-THF bez súbežného
podávania 5-F U a /alebo jeho analógov, prekurzorov a/alebo metabolitov by tento
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mechanizmus nenastal, a preto b y sa očakávalo, že metylén-THF nebude prispievať k
žiadnemu protinádorovému účinku. Zistenie vynálezcov, že metylén-THF, pokiaľ sa používa
spoločne iba s inhibítorom EGFR cetuximabom a nie s 5-FU, prispieva k zvýšeniu inhibičnej
protinádorovej aktivity, je preto veľmi prekvapujúci (pozri príklad 1).
[0058] Teda, podľa tohto vynálezu, je metylén-THF v kombinácii s cetuximabom podávaný v
izolácii o d 5-FU a/alebo jeho analógov, proliečiv a/alebo metabolitov, za účelom liečby
rakoviny.
[0059] Inhibítorom EGFR môže byť inhibítor EGFR s malou molekulou, alebo monoklonálna
protilátka inhibujúca EGFR. Medzi príklady inhibítorov EGFR s malou molekulou patria
gefitinib, erlotinib a lapatinib. Príklady monoklonálnych protilátok inhibujúcich EGFR
zahŕňajú cetuximab, panitumumab, zalutumumab, nimotuzumab a matuzumab. Inhibítory
EGFR, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, sú uvedené v tabuľke A. Metylén-THF môže byť
použitý v kombinácii s cetuximabom na liečbu rakoviny. Metylén-THF je folátový metabolit,
o ktorom je všeobecne známe, že existuje v rovnováhe s THF (pozri napr. Obr. 1). MetylénTHF sa premieňa na metyl-THF enzýmom metyléntetrahydrofolátreduktázou (MTHFR).
Okrem toho je metyl-THF prekurzorom THF a metylén-THF.
Tabuľka A
Produkt

Spoločnosť

Účinná zložka

Typ látky Indikácia

BIBW2948BS

Boehringer Ingelheim
GmbH (súkromná)

--

--

Bronchitída
(chronická
obštrukčná
bronchitída)

CGP59326A

Novartis AG (NVS)

--

--

Pevné nádory

CP545130

Pfizer Inc (PFE)

--

--

Infekcia ľudským
papilomavírusom

EDP13

BioLineRx, Ltd (BLRX
-(TASE))

--

Rakovina (rakoviny
epiteliálneho
pôvodu)

HMPL309

Hutchison MediPharma
-Ltd (súkromná)

--

Rakovina

JNJ26483327

Johnson & Johnson
(JNJ)

--

--

Pevné nádory
(neurčené pevné
nádory)

Nové inhibítory
tyrosinové
kinázy

Mebiopharm Co Ltd
(súkromná)

--

--

Rakovina

Tovok

Boehringer Ingelheim

afatinib;

Malá

Nemalobunková
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Produkt
s Cetuximabem

AG1478

AL6802

CO1686
MDX214

Spoločnosť
GmbH (súkromná)

Účinná zložka
cetuximab;
s irolimus

Algen
Biopharmaceuticals
-Inc. (súkromná)
Advenchen
Laboratories, LLC
(súkromná) Simcere
-Pharmaceutical Group.
(SCR)
Avila Therapeutics Inc
(súkromná) Clovis
-Oncology Inc (CLVS)
Bristol-Myers Squibb
-Company (BMY)

Typ látky Indikácia
molekula rakovina pľúc
+ mAb
Malá
Lupienka
molekula

Malá
Rakovina
molekula

Malá
Nemalobunková
molekula rakovina pľúc
Malá
Rakovina (rakovina
molekula exprimujúca EGFr)

MT062

Medisyn Technologies,
-Inc. (súkromná)

Malá
Melanóm (malígny
molekula melanóm)

111In-NLSnimotuzumab

YM BioSciences Inc.
(YM (TSX))

Nimotuzumab

mAb

Rakovina prsníka

ABT806

Abbott Laboratories
(ABT)

--

mAb

Rakovina

AFM21

Affimed Therapeutics
AG (súkromná)

--

mAb

Pevné nádory

mAb

Rakovina hlavy a
krku (pokročilá
rakovina
dlaždicových buniek
hlavy a krku)

Biocon Ltd (kódové
číslo skladu: 532523
BIOMAb EGFR (BSE)) Ferozsons
Laboratories Limited
(FEROZ (KASE))

Nimotuzumab

CetuGEX

GLYCOTOPE GmbH
-(súkromná)

mAb

CIMAher

YM BioSciences Inc.
(YM (TSX))
Nimotuzumab
Eurofarma (súkromná)

mAb

DXL1218

Monoklonálna
protilátka
InNexus Biotechnology
receptora
mAb
Inc. (IXS (TSXV))
epidermálneho
rastového faktora

protilátka EGFR
Micromet Inc (MITI)
BiTE

Protilátka
receptora
mAb
epidermálneho
rastového faktora

Pevné nádory
(pokročilé pevné
nádory)
Mozgový nádor
(malígne
astrocytaomy v
pediatrii)
Kolorektálny
karcinóm
(metastatický
kolorektálny
karcinóm)
Pevné nádory
(adenokarcinómy)
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Produkt

Spoločnosť

monoklonální
GTC Biotherapeutics
protilátka EGFR
(súkromná)
GTC

EMD72000

Erbitux

hu806

HuMax-EGFr

EMD Serono, Inc.
(súkromná)

Účinná zložka
(rekombinantná)

Monoklonálna
protilátka
receptora
mAb
epidermálneho
rastového faktora

Rakovina

Matuzumab

mAb

Rakovina
vaječníkov
(recidivujúca
rakovina
vaječníkov)

mAb

Rakovina
endometria
(progresívny alebo
opakujúci sa endometriálny karcinóm)

mAb

Rakovina

mAb

Rakovina hlavy a
krku (pokročilý
karcinóm
dlaždicových buniek
hlavy a krku)

mAb

Pevné nádory
(pokročilé pevné
nádory)

mAb

Rakovina

mAb

Rakovina

Bristol-Myers Squibb
Company (BMY) Eli
Lilly & Co (LLY)
cetuximab
ImClone Systems
(Private) Merck Serono
SA (Private)
Ludwig Institute for
Cancer Research Ltd
-(súkromná)
Genmab A/S (GEN
(CPSE))

Typ látky Indikácia

zalutumumab

Eli Lilly & Co (LLY)
ImClone Systems
necitumumab
(súkromná)
Med Discovery SA
MDP01
-(súkromná)
Monoklonální
Life Science
protilátka 806
Pharmaceuticals (LSP) -LIFE SCIENCE (súkromná)
IMC11 F8

Nimotuzumab

BioTech
Pharmaceuticals Co.,
Ltd. (súkromná)

cisplatina;
docetaxel;
irinotekan;
nimotuzumab

mAb

Mozgový nádor
(detské mozgové
nádory)

RadioThereCIM

YM BioSciences Inc.
(YM (TSX))

--

mAb

Mozgový nádor

RG7160

monoklonálna
protilátka
F. Hoffmann-La Roche
receptora
mAb
Ltd (ROG (SWX))
epidermálneho
rastového faktora

Rakovina hlavy
a krku

RG7597

F. Hoffmann-La Roche monoklonálna

Pevné nádory

mAb
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Produkt

Spoločnosť
Ltd (ROG (SWX))

Účinná zložka
Typ látky Indikácia
protilátka
(metastatické
receptora
epiteliálne nádory)
epidermálneho
rastového faktora

Sym004

Sympogen A/S
(súkromná)

protilátka
receptora
epidermálneho
mAb
rastového faktora
(rekombinantná)

TheraCIM

Innogene Kalbiotech
(súkromná)

nimotuzumab

mAb

Vectibix

Amgen Inc (AMGN)

panitumumab

mAb

YM BioSciences Inc.
(YM (TSX))

monoklonálna
protilátka
receptora
mAb
epidermálneho
rastového faktora

YMB1005

Pevné nádory
(pokročilé pevné
nádory)
Rakovina kŕčka maternice
Pevné nádory
(pevné nádory v
pediatrii)

Rakovina

[0060] Alternatívne výrazy pre metylén-THF sú napríklad 5,10-metylén-tetrahydrofolát, 5,10metylén-THF, CH2FH4 a 5,10-CH2-FH4. Metylén-THF môže byť napr. použitý vo forme jeho
Ca alebo Na2 soli, alebo vo forme rôznych sulfátových solí. Ďalej, podľa predmetného
vynálezu, môže byť použitá voľná kyselina, t.j. kyselina 5,10-metylén-tetrahydrolistová alebo
kyselina 5,10-metyléntetrahydropteroylglutámová (5,10-CHz-H4-PteGlu).
[0061] Alternatívnymi výrazmi pre metyl-THF sú napríklad 5-metyl-THF, CH3H4F a 5-CH3H4F. Metyl-THF môže byť napríklad použitý vo forme svojej Ca alebo Na2 soli, alebo vo
forme rôznych sulfátových solí. Ďalej môže byť použitá voľná kyselina, t.j, kyselina 5-metyltetrahydrolistová alebo kyselina metyltetrahydropteroyl-glutámová (5-CH3-H4PteGlu).
[0062] Alternatívnymi výrazmi pre THF sú napr. H4F, FH4 a 5,6,7,8-tetrahydrofolát. THF
môže byť napr. použitý vo forme svojej Ca alebo Na2 soli, alebo vo forme rôznych
sulfátových solí. Ďalej môže byť použitá voľná kyselina, t.j. kyselina tetrahydrolistová alebo
kyselina tetrahydropteroyl-glutámová (H4PteGlu).
[0063] THF, metylén-THF a metyl-THF môžu existovať v niekoľkých izomérnych formách,
biologicky aktívne izoméry metylén-THF sú výhodné podľa tohto vynálezu. V tu používanom
význame sa "biologicky aktívny izomér" týka endogénneho izoméru THF, metylén-THF
alebo metyl-THF, t.j. prirodzenej formy, ktorá zapadá do enzýmových systémov v tele. Jeden
prirodzený, biologicky aktívny izomér THF je [6S]-THF, taktiež označovaný ako kyselina
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[6S]-tetrahydrofolová. Jeden prirodzený, biologicky aktívny izomér metylén-THF je [6R]metylén-THF, taktiež označovaný ako [6R]-5,10-metyléntetrahydrofolová kyselina (Modufolin®). A jeden prirodzený, biologicky aktívny izomér metyl-THF je [6S]-metyl-THF,
taktiež označovaný ako [6S]-5-metyltetrahydrofolová kyselina.
[0064] Metylén-THF sa nachádza v rôznych stereoizomérnych formách. Racemická zmes
obsahuje [6R, 6S]-metylén-THF (približne 50 % 6R-konfigurácie a 50 % 6S-konfigurácie).
Avšak, izoforma [6R]-metylén-THF (približne 100 % 6R-konfigurácie) je tou, ktorá je
biologicky aktívna. Pre predmetný vynález sa môže použiť [6R]-metylén-THF alebo [6R,
6S]-metylén-THF. Biologicky aktívna izoforma, [6R]-metylén-THF je výhodná, pretože má
účinnejší protinádorový účinok. Môže však byť použitý taktiež prírodný a syntetický metylénTHF alebo [6R]-metylén-THF. Čím väčší je hmotnostný podiel biologicky aktívneho
izoméru, tým sa budú dosahovať lepšie výsledky.
[0065] [6R]-Metylén-THF na použitie podľa predmetného vynálezu má výhodne čistotu
90 % alebo vyššiu. Čistota 97 % alebo vyššia je výhodná. Čím väčší je hmotnostný podiel
biologicky aktívneho izoméru, tým sa bude dosahovať lepšia stabilita. Pri nízkej čistote sú
THF, metylén-THF a metyl-THF veľmi náchylné na oxidáciu a sú teda nestabilné.
[0066] Kombinácia alebo kompozícia cetuximabu a metylén-THF neobsahuje 5-FU a/alebo
jeho analóg, p r oliečivo a/alebo metabolit. Inými slovami, uvedená kombinácia alebo
kompozícia cetuximabu a metylén-THF je poskytovaná na podávanie v izolácii alebo
oddelene od 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu. V jednom uskutočnení
je kombinácia alebo kompozícia cetuximabu a metylén-THF poskytovaná na liečbu rakoviny
v izolácii alebo oddelene od iných chemoterapeutických látok. Inými slovami, kombinácia
alebo kompozícia cetuximabu a metylén-THF v tomto uskutočnení nie je podávaná súčasne
alebo súbežne s inými protinádorovými liekmi.
[0067] V jednom uskutočnení je metylén-THF podávaný pacientovi najneskôr tri týždne,
alebo dva týždne, alebo 7 dní, alebo 5 dní alebo 3 dni alebo 48 hodín alebo 36 hodín alebo 24
hodín pred podávaním 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu, alebo v
uskutočneniach akéhokoľvek iného protinádorového liečiva. V jednom uskutočnení sa 5-FU
a/alebo jeho analógy, proliečivá a/alebo metabolity nepodávajú pacientovi skôr, ako hladina
metylén-THF v tele poklesne pod hladinu fyziologicky účinnú. Polčas rozpadu metylén-THF
je približne 20 minút, polčas rozpadu THF je približne 30 minút a polčas rozpadu metyl-THF
je približne 5 hodín.
[0068] V jednom uskutočnení je metylén-THF podávaný pacientovi najneskôr 6 hodín, 12
hodín alebo 24 hodín, 48 hodín, 3 dni, alebo 4 dni alebo 5 dní alebo 7 dní, alebo dva týždne
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alebo tri týždne po podávaní 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu alebo
akéhokoľvek iného protinádorového liečiva. V jednom uskutočnení sa metylén-THF podáva
pacientovi potom, ako je v tele hladina 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo
metabolitu, alebo akéhokoľvek iného protinádorového liečiva nižšia ako fyziologicky účinná
hladina.
[0069] Tým, že je „poskytnutý na podávanie izolovane alebo oddelene od“ sa rozumie, že
kombinácie metylén-THF a cetuximabu môžu byť podávané najneskôr jeden týždeň, dva
týždne, tri týždne, jeden mesiac, dva mesiace alebo tri mesiace pred podávaním 5-FU a/alebo
jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu, alebo v takých uskutočneniach akéhokoľvek
iného protirakovinového liečiva. To znamená, že jedna zo zložiek metylén-THF alebo
cetuximab môže byť podávaná najneskôr jeden týždeň, dva týždne, tri týždne, jeden mesiac,
dva mesiace alebo tri mesiace pred podávaním 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo
metabolitu, alebo v takých uskutočneniach akéhokoľvek iného protirakovinového liečiva.
Alternatívne môže byť kombinácia metylén-THF a cetuximab podávaná najneskôr jeden
týždeň, dva týždne, tri týždne, jeden mesiac, dva mesiace alebo tri mesiace po podávaní 5-FU
a/alebo

jeho

analógu , p r oliečiva

a/alebo

metabolitu,

alebo

akéhokoľvek

iného

protirakovinového liečiva. Teda jedna zo zložiek metylén-THF alebo cetuximab, môže byť
podávaná nie skôr ako jeden týždeň, dva týždne, tri týždne, jeden mesiac, dva mesiace alebo
tri mesiace po podávaní 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu, alebo
akéhokoľvek iného protirakovinového liečiva.
[0070] Metylén-THF a cetuximab môžu byť podávané súčasne alebo postupne. V prípade po
sebe idúceho podávania sa buď najskôr podáva metylén-THF a potom cetuximab, alebo sa
najprv podáva cetuximab a potom metylén-THF.
[0071] Interval medzi podávaniami závisí od vlastností liečiv a môže sa pohybovať od hodín
do dní. Metylén-THF môže byť podávaný pacientovi raz alebo dvakrát denne, každý druhý
alebo tretí deň, raz až dvakrát týždenne alebo raz za každý druhý alebo tretí týždeň.
Cetuximab môže byť podávaný napr. každý druhý alebo tretí deň, raz až dvakrát týždenne
alebo raz za každý druhý alebo tretí týždeň.
[0072] Kombinácie metylén-THF a cetuximab môžu byť podávané pacientovi izolovane od 5FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu, alebo v uskutočneniach akéhokoľvek
iného protirakovinového liečiva, počas časového obdobia aspoň jedného dňa alebo aspoň
jedného týždňa alebo dvoch týždňov alebo troch týždňov alebo jedného mesiaca alebo dvoch
mesiacov alebo troch mesiacov alebo šiestich mesiacov alebo jedného roku alebo dvoch
rokov. V jednom uskutočnení sa podáva počas časového obdobia najmenej troch mesiacov.
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[0073] Cetuximab sa výhodne podáva v dávke 10 mg až 1000 mg, výhodne 100 až 800 mg.
Dávka pre intravenóznu infúziu je aspoň 50 mg/m2 (povrch tela), výhodne aspoň 100 mg/m2 a
výhodnejšie aspoň 250 mg/m2 alebo približne 400 mg/m2. Maximálna dávka je približne 500
mg/m2. Dávka sa upraví individuálne a môže sa teda meniť, napr. v závislosti od stavu a
fyziológie pacienta. Môže sa napríklad podávať subkutánne, intramuskulárne, intravenózne,
intraarteriálne, intraperitoneálne, intranazálne alebo perorálne.
[0074] Metylén-THF sa výhodne podáva v dávke 100 pg až 1000 mg, výhodne v dávce 100
až 200 mg. Dávka za deň sa pohybuje medzi 1 mg a 1000 mg, predovšetkým medzi 100 mg a
500 mg. Dávka je aspoň 10 mg/m2, výhodne aspoň 20 mg/m2, výhodnejšie aspoň 50 mg/m2,
najvýhodnejšie aspoň 100 alebo 200 mg/m2. Maximálna dávka je približne 5 g/m2, alebo
výhodne 1 mg/m2, alebo 500 mg/m2. Dávka sa upraví individuálne a môže sa teda meniť,
napr. v závislosti od stavu a fyziológie pacienta. Môže sa napríklad podávať subkutánne,
intramuskulárne, intravenózne, intraarteriálne, intraperitoneálne, intranazálne alebo perorálne.
[0075] Farmaceutická kompozícia podľa tohto vynálezu môže taktiež obsahovať iné ako
účinné látky, ako je napríklad inertné vehikulum alebo farmaceuticky prijateľné pomocné
látky, nosiče, konzervačné látky, kyselina askorbová, redukujúce látky, askorbát,
antioxidanty, atď., ktoré sú dobre známe odborníkom v odbore.
[0076] Farmaceutická kompozícia podľa tohto vynálezu môže byť formulovaná bežnými
výrobnými postupmi, súčasť kombinácie metylén-THF môže byť napríklad vyrobená
spôsobom výroby podobnému tým, ktoré sa používajú pri výrobe leukovorínu. Metylén-THF
podľa predmetného vynálezu môže byť taktiež vyrobený spôsobom opísaným v
PCT/EP2004/006944 a v patentových dokumentoch, ktoré sa k nemu vzťahujú.
[0077] Príkladmi rakovín na liečenie podľa tohto vynálezu sú rakovina prsníka, rakovina
žalúdka, rakovina gastrointestinálneho traktu, rakovina žlčníka, rakovina žlčovodu, rakovina
hrubého čreva, rakovina konečníka, rakovina pečene, rakovina slinivky brušnej, rakovina
hlavy a krku, karcinóm pažeráka, rakovina mezoteliómu, rakovina pľúc vrátane nemalobunkového karcinómu pľúc, rakovina vaječníkov, rakovina sliznice maternice, rakovina kŕčka
maternice, lymfóm periférnych T-buniek (PTCL), melanóm, nádory mozgu, adenokarcinóm,
rakovina pažeráka a osteosarkóm. Akákoľvek rakovina však môže byť liečená farmaceutickou
kompozíciou podľa predmetného vynálezu.
[0078] V jednom uskutočnení je farmaceutická kompozícia podľa tohto vynálezu určená na
liečenie rakoviny s tým, že primárny nádor, metastázy do lymfatických uzlín a /alebo
vzdialené metastázy majú stav KRAS mutantného typu, alebo sú mutantného typu kodóny 12
a 13 v KRAS.
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[0079] Spôsob liečby rakoviny môže zahŕňať podávanie farmaceuticky účinného množstva
inhibítora EGFR a farmaceuticky účinného množstva metylén-THF, THF alebo metyl-THF
pacientovi.
[0080]

Termín „chemoterapeutická látka“

alebo

„protirakovinová

látka“

alebo

„protirakovinové liečivo“, ako je tu používaný, sa týka farmaceutického prostriedku na liečbu
rakoviny, t.j. znamená, že sa týka látky/účinnej zložky, ktorá má protirakovinový alebo
protinádorový účinok. Takýto účinok môže zahŕňať inhibíciu rastu nádoru, zníženie objemu
nádoru, vyvolanie smrti nádorových buniek, inhibíciu tvorby metastáz, inhibíciu recidívy
nádoru.
[0081] Termín „pacient“, ako sa tu používa, sa týka akéhokoľvek človeka alebo cicavca
odlišného od človeka, ktorý vyžaduje liečbu spôsobmi, súpravami alebo farmaceutickými
kompozíciami podľa tohto vynálezu.
[0082] Termín „liečba, liečenie“, ako sa tu používa, sa týka ako liečby za účelom liečenia
alebo zmiernenia symptómov rôznych typov rakoviny, tak aj liečby za účelom zabránenia
rozvoja rakoviny alebo prevencie recidívy rakoviny. Na liečbu podľa vynálezu sú vhodné
predovšetkým pevné nádory. Môžu však byť liečené ako pevné, tak aj nepevné nádory.
[0083] Termín „farmaceuticky účinné množstvo“, ako sa tu používa, sa týka dávky látky,
ktorá vedie k požadovanému farmakologickému a/alebo terapeutickému účinku. Požadovaným farmakologickým a/alebo terapeutickým účinkom je, ako bolo uvedené vyššie, vyliečiť
alebo zmierniť symptómy rôznych typov rakoviny a zabrániť vzniku rakoviny.
[0084] Termín „fyziologicky účinná hladina“, ako sa tu používa, sa týka množstva látky v tele
pacienta, napríklad cirkulujúcej hladiny v krvi, pri ktorej sa dosahuje požadovaný
fyziologický účinok. Pod touto hladinou nie je dosiahnutý fyziologický účinok alebo je
nedetekovateľný. Fyziologickým účinkom protinádorového liečiva môže byť napríklad
inhibícia rastu nádoru, zníženie objemu nádoru, vyvolanie smrti nádorových buniek, inhibícia
tvorby metastáz, inhibícia recidívy nádoru.
[0085] Termín „účinnosť“ chemoterapeutickej alebo protirakovinovej liečby sa týka jej
schopnosti ovplyvniť nádorové a rakovinové bunky a zlepšiť klinické výsledky liečby. Táto
účinnosť môže byť určená napríklad meraním remisie, časom do progresie, mierou odozvy a
prežitím. Metód y meraní týchto parametrov sú v odbore dobre zavedené. Napríklad,
protinádorové účinky môžu byť stanovené meraním veľkosti nádoru a veľkosti nádoru v
priebehu času.
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Príklad
[0086] Cieľ: Stanovenie protinádorovej účinnosti metylén-THF v kombinácii s cetuximabom
v modeli xenograftu kolorektálneho adenokarcinómu LoVo. LoVo je bunková línia citlivá na
cetuximab a 5-FU.
[0087] Návrh štúdie: Celkom 50 samíc myší NCr nu/nu (10 na skupinu) vo veku 8 až 12
týždňov bolo injektovaných do boku 1x107 nádorovými bunkami LoVo v 50% Matrigelu KS.
Po siedmich dňoch boli podávané intraperitoneálne injekcie podľa schémy v tabuľke 1.
Zvieratá boli sledované individuálne. Konečným bodom experimentu bola hmotnosť nádoru
1000 mm3 alebo 75 dní, podľa toho, čo nastalo skôr. Respondenti mohli byť sledovaní dlhšie.
Po dosiahnutí koncového bodu boli zvieratá usmrtené. Telesná hmotnosť (g) a objem nádoru
(mm3) boli merané v dňoch 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 39, 42, 46, 49, 53,
56, 60, 63, 67, 70 a 74.
Tabuľka 1
Skupiny, liečby a dávkovanie
Skupina Vehikulum Cetuximab (100 mg/kg,
biwk x 4)
1
X
2

X

3
4

X
X

5-FU (100 mg/kg, Metylén-THF (45 mg/kg,
qwk x 3)
3/4/3/4/3)

X
X

5
X
X
biwk = každý druhý týždeň
qwk = týždne
3/4/3/4/3 = liečba počas troch dní, bez liečby počas štyroch dní

X

Výsledky
[0088] Súhrn získaných údajov je uvedený v tabuľke 2.
Tabuľka 2 - Prehľad
Skupina Číslo
TP

Počet úmrtí
Počet úmrtí týka- Priemerný čas do Percentuálne oneskotýkajúci sa
júci sa neliečenej koncového bodu
renie rastu nádoru
liečenej skupiny
skupiny
(dni)
(TGD)

1

10

0

0

25,5

-

2
3

8
8

0
0

1
0

56,7
61

122
139

4
5

5
5

0
0

0
0

69,4
72

172
182
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Objem nádoru
[0089] Zmena v mediáne objemu nádoru v čase je znázornená na obrázku 1. Zvieratá v
skupine vehikula, t.j. v skupine 1, dosiahli koncový bod skôr. Obrázok ukazuje, že metylénTHF má priaznivý účinok na rast nádoru a zvyšuje protinádorový účinok cetuximabu.
Prekvapivo je priaznivý účinok metylén-THF pozorovaný aj v neprítomnosti 5-FU.
Čas prežitia
[0090] Kaplan-Meierov graf, znázorňujúci čas do koncového bodu, t.j. kedy bola dosiahnutá
hmotnosť nádoru 1000 mm3 alebo 75 dní v príslušných skupinách, je zobrazený na obrázku 2.
Kaplan-Meierova krivka (čas do koncového bodu) ukazuje priaznivý účinok metylén-THF s
tým, že metylén-THF zvyšuje priaznivý účinok cetuximabu. Logaritmický test ukazuje, že
existuje štatisticky významný rozdiel medzi liečebnými skupinami aj pri vylúčení skupiny
vehikula.
Telesná hmotnosť
[0091] Telesná hmotnosť predstavuje údaj o tom, ako závažné sú vedľajšie účinky liečby s
tým, že malý nárast telesnej hmotnosti naznačuje silnejšie nežiaduce vedľajšie účinky. Obidve
liečebné skupiny s metylén-THF, t.j. skupiny 3 a 5, vykazujú pomerne podobný vývoj telesnej
hmotnosti, aký je vidieť na obrázku 3. Skupinou s najslabším rozvojom telesnej hmotnosti
odo dňa 28 a ďalej bola skupina 4, ktorá dostávala cetuximab a 5-FU.
Záver
[0092] Zdá sa, že skupina, ktorá dostala cetuximab v kombinácii s 5-FU a metylénom-THF
mala najpriaznivejší vývoj vzhľadom na objem nádoru, tj. inhibíciu rastu nádoru, tj telesnú
hmotnosť, tj. menej závažné vedľajšie účinky. Skupina, ktorá dostávala iba cetuximab, mala
najmenej priaznivý vývoj s ohľadom na objem nádoru, avšak dochádzalo k nárastu hmotnosti
väčšiemu ako ostatné skupiny, vrátane vehikula. Prekvapivo, metylén-THF zlepšoval
protinádorový účinok cetuximabu dokonca aj v neprítomnosti 5-FU.
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Patentové nároky
1.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako zložky:
a. metylén-tetrahydrofolát; a
b. cetuximab;
na použitie pri liečení rakoviny s tým, že uvedená kompozícia je určená na podávanie
v izolácii od 5-fluorouracilu a v izolácii od analógov, proliečiv a/alebo metabolitov 5fluorouracilu.

2.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1, s tým, že uvedený 5fluorouracil a/alebo uvedené analógy, proliečivá a/alebo metabolity 5-fluorouracilu sú
metabolizované na FdUMP.

3.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1 alebo 2, s tým, že uvedeným
liečením rakoviny je inhibícia rastu nádoru.

4.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa nároku 1 alebo 2, s tým, že uvedeným
liečením rakoviny je zníženie objemu nádoru.

5.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že zložka a) je určená na podávanie najneskôr 24 hodín, 36 hodín
alebo 48 hodín pred podávaním 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo
metabolitu.

6.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, s tým,
že zložka a) je určená na podávanie najneskôr 6 hodín, 24 hodín, 48 hodín, jeden
týždeň alebo 12 dní po podávaní 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo
metabolitu.

7.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, s tým,
že uvedená kompozícia je určená na podávanie najneskôr jeden týždeň pred
podávaním 5-FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu.

22
8.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, s tým,
že uvedená kompozícia je určena na podávanie najneskôr jeden týždeň po podávaní 5FU a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu.

9.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že uvedená kompozícia je určená na podávanie v izolácii od 5-FU
a/alebo jeho analógu, proliečiva a/alebo metabolitu, počas časového obdobia najmenej
3 mesiacov.

10.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že zložka a) a zložka b) sú formulované v rôznych farmaceutických
kompozíciách.

11.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, s tým,
že zložka a) a zložka b) sú formulované v společnej farmaceutickej kompozícii.

12.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že zložka b) je určená na podávanie v množstve aspoň 50 mg/m2,
výhodne aspoň 100 mg/m2, a výhodnejšie aspoň 250 mg/m2, 400 mg/m2 alebo 500
mg/m2 a maximálne 1000 mg/m2.

13.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že zložka a) je určená na podávanie v množstve aspoň 10 mg/m2,
výhodne aspoň 20 mg/m2, výhodnejšie aspoň 50 mg/m2, najvýhodnejšie aspoň 100
mg/m2, 200 mg/m2, alebo 500 mg/m2, a maximálne 5 g/m2.

14.

Farmaceutická kompozícia na použitie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich
nárokov, s tým, že uvedená rakovina je vybratá z rakoviny prsníka, rakoviny žalúdka,
gastrointestinálnej rakoviny, rakoviny žlčníka, rakoviny žlčovodu, rakoviny hrubého
čreva, rakoviny konečníka, rakoviny pečene, rakoviny slinivky brušnej, rakoviny
hlavy a krku, rakoviny pažeráka, rakoviny mezoteliómu, rakoviny pľúc vrátane
nemalobunkového karcinómu pľúc, rakoviny vaječníkov, rakoviny sliznice matenice,
rakoviny kŕčka maternice, lymfómu periférnych T-buniek (PTCL), melanómu,
nádorov mozgu, adenokarcinómu, rakoviny pažeráka a osteosarkómov.

23

24

25

26

