lékařství

Nová taktika v boji
proti

tuberkulóze
Pandemie tuberkulózy se rozhořívá na mnoha místech zeměkoule
a stále se objevují nové kmeny rezistentní proti všem existujícím
antituberkulotikům. Jako odpověď na tuto hrozbu používají
biologové celou řadu nových metod pro výzkum a vývoj
moderních léčiv.

Clinton E. Barry III a Maija S. Cheung

Hlavní myšlenky
■■

■■

■■

■■

Tuberkulóza je po HIV hned
druhou nejčastější příčinou
úmrtí na infekční onemocnění
na světě. Pandemie TBC je
v současnosti aktivní na mnoha
místech světa.
TBC způsobují bakterie. Většina
případů je léčitelná, ale v poslední době se stále častěji objevují kmeny odolné vůči antituberkulotikům první i druhé
řady.
Zavedené postupy ve vývoji nových léčiv a očkovací látky proti
TBC povětšinou selhaly.
Nové vědecké metody umožňují
studovat bakterii způsobující
TBC v mnohem podrobnějších
detailech a umožňují vědcům
pochopit složité interakce mezi
patogenem a jeho hostitelem.
Výsledky tohoto výzkumu ukazují na nové nadějné cíle pro
léčebnou strategii.
—Redakce

28

B

ubonický mor, neštovice, obrna, HIV – historie je lemována onemocněními, která
ovlivnila sociální atmosféru v dané oblasti,
určovala rozvoj vědy a medicíny a vzala život mnohým významným osobnostem ještě před tím, než
přišel jejich čas. Je tu však jedna zákeřná nemoc,
která provází lidstvo déle, než všechny ostatní: tuberkulóza. Fosilní důkazy naznačují, že tuberkulóza lidstvo pronásleduje již více než půl miliónu let,
nikoho nevyjímaje. Napadá bohaté i chudé, mladé
i staré, abstinenty i jedince závislé na jakémkoliv
druhu drog. Dokonce pouze kašláním, kýcháním
nebo i mluvením může nakažený člověk kolem sebe
šířit bakterie způsobující toto onemocnění.
Dnes je tuberkulóza mezi infekčními zabijáky
celosvětově na druhém místě hned za HIV. Ročně
má na svědomí více než dva milióny mrtvých,
i když současné léky by mohly většinu těchto nemocných zachránit. Problém je, že většina z těchto
lidí nemá ke správnému typu terapie přístup a ti,
kteří mohou být léčeni, často nemají dostatek disciplíny pro absolvování kompletní léčebné kůry trvající přes půl rokun.
Tuberkulóza se navíc vyvíjí rychleji než naše
medicínské strategie. V posledních letech vědci objevují stále rostoucí počet bakterií rezistentních na
více než jedno antituberkulotikum používaných
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v první linii léčby. Ale mnohem více alarmujícím
je fakt, že některé z těchto kmenů jsou rezistentní
na všechna léčiva, která v terapii tuberkulózy
používáme.
Tuberkulóza je obzvláště devastující pro rozvojové země, ve kterých se vyskytuje 90 % případů tuberkulózy a 98 % všech následných úmrtí. Kromě
nezměrného utrpení a smutku z nemoci a smrti tuberkulóza devastuje také veškerou ekonomii dané
oblasti. Jelikož 75 % všech případů tuberkulózy postihne jedince v rozmezí 15 až 54 let, v nejbližších
10 letech si toto onemocnění odhadem vyžádá 1 až
3 bilióny USD v nejchudších oblastech světa. Boj
proti tuberkulóze si zde vyžádá přesměrování drahocenných zdrojů z jiných důležitých oblastí do
sféry zdravotnictví. Bylo by však mylné se domnívat, že rozvinutý svět je v bezpečí: přestože incidence výskytu tuberkulózy je zde mnohonásobně nižší,
hrozí potenciální nebezpečí jejího prudkého nárůstu, pokud se v infekci uplatní kmeny rezistentní
proti známým antibiotikům.
Přes bezvýchodnost současné situace máme
důvod k určitému optimismu. Moderní biomolekulární technologie vědcům umožňují komplexně
studovat interakce mezi Mycobacterium tuberculosis a lidským organismem do dříve nepředstavitelných detailů. To přináší nové poznatky umožňuú n o r 2 010

jící posunout kupředu výzkum nových diagnostických testů a léčiv pro přední linii boje s tuberkulózou.

James Nachtwey VII

Krátkodobý úspěch

Tuberkulózu způsobuje Mycobacterium tuberculosis
(Mtb), tyčinkovitá bakterie poprvé objevená německým lékařem Robertem Kochem v roce 1882. Existuje v latentní i aktivní formě. V případě latentní
infekce imunitní systém zabraňuje mykobakterii
v pomnožení, a tím i v destrukci okolní tkáně.
Latentní Mtb může v těle přetrvávat měsíce i roky,
někdy dokonce celá desetiletí, aniž by se ve svém
hostiteli množila nebo mu způsobila tuberkulózu.
Devadesát procent lidí infikovaných Mtb nikdy
neonemocní aktivní tuberkulózou. U deseti procent se však aktivní forma vyvine, a to zvláště u lidí
s oslabeným imunitním systémem. Jsou to hlavně
mladší děti nebo nositelé infekce HIV a také pacienti podstupující například chemoterapii.
U lidí s aktivní formou tuberkulózy (TBC)
bakterie přeprogramují imunitní systém, rychle se
pomnoží a šíří se do okolí, aby mohly napadat další orgány. Jako primárně aerobní bakterie Mtb vyhledává prostředí s vysokou koncentrací kyslíku,
a proto tuberkulóza napadá přednostně plicní tkáň.
Není s podivem, že 75 % pacientů má plicní formu
w w w. S c i A m . c z

tohoto onemocnění. Jak se bakterie množí, ničí
okolní tkáň a běžně u svých nositelů vyvolává příznaky typu neztišitelného kašle, bolesti na hrudi
a vykašlávání krve. Onemocnění však napadá
i ostatní orgány. Ve skutečnosti může aktivní tuberkulóza napadnou kterýkoliv orgán v těle. U dětí
může TBC napadnout i centrální nervový systém
a způsobit systémový šok s vysokými horečkami –
onemocnění známé pod názvem infekční meningitida. Pacienti, jejichž tuberkulóza zůstává neléčena, zemřou nejčastěji v důsledku zničení plicní
tkáně.
Před sto lety neměla společnost žádnou možnost
s tuberkulózou bojovat; omezovala se pouze na izolování nakažených v sanatoriích, aby tak ochránila
zbytek populace. V těch dobách byla TB, často nazývaná „souchotě“, široce rozšířená i v oblastech,
které mají v současnosti relativně malou incidenci
této pohromy, například v Severní Americe nebo
Západní Evropě. Vědci začali nerovný boj s hroznou nemocí vyhrávat až v roce 1921, kdy byla k širokému použití vyvinuta francouzskými imunology Albertem Calmettem a Camillem Guérinem
z Pasteurova Institutu v Paříži očkovací látka. (Původně si vědci mysleli, že BCG vakcína, jak se očkovací látka nazývá, bude chránit jak proti dětské
tak proti dospělé formě TB. Řada rozsáhlých testů

Novodobý mor: Každý rok na
tuberkulózu zemřou skoro dva
milióny lidí a dalších osm miliónů se nakazí.
Pacient na obrázku je v Mumbaí
(dříve Bombaj) v Indii léčen na
velmi rezistentní formu TBC.
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Lidé proti mikrobu
Před 500 000 lety

1882

1908

1921

1943

Asi v tuto dobu začala
TBC napadat lidské
předky.

Robert Koch identifikuje
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) jako původce
TBC.

Albert Calmette a
Camille Guérin vyvíjejí
BCG vakcínu proti TBC.
Později se ukáže, že tato
očkovací látka poskytuje
ochranu pouze proti
závažným dětským
formám.

BCG vakcína se začíná
plošně používat.

Tým vedený Selmanem
Waksmanem vyvíjí první
účinné antibiotikum
proti TBC streptomycin.

ale později prokázala, že chrání pouze proti závažným dětským formám.)
O dvacet dva let později vyvinul tým vedený
americkým mikrobiologem Selmanem Waksmanem antibiotikum Streptomycin a ten se stal i přes
své nežádoucí účinky prvním lékem v boji proti
TBC. Waksmanovy objevy otevřely dveře vědcům
vyvíjejícím v rychlém sledu další antibiotika, která
kompenzovala nedostatky streptomycinu.
Všechny tyto objevy nakonec uzavřely éru sanatorií a významně snížily výskyt TBC v zemích, které disponovaly dostatečnými prostředky a infrastrukturou k řešení problému tohoto onemocnění.
S nástupem sedmdesátých let mnoho odborníků
věřilo, že tuberkulóza byla prakticky vymýcena. Ve
skutečnosti však s nástupem mezinárodního cestovního ruchu největší epidemie tohoto onemocnění právě započaly. A jako by to nestačilo, byli ti, které nemoc zasáhla nejvíce, také těmi, kteří si léčbu
mohli nejméně dovolit: příslušníci nejchudších národů, na které vzápětí číhal nový zákeřný a nákladný zabiják – HIV.
Dnes, více než půl století od vzniku prvních
antituberkulotik, světová zdravotnická organizace
WHO odhaduje, že plná třetina lidské populace –
tedy asi dvě miliardy lidí – je nakažena Mtb. Průměrně asi u osmi miliónů těchto nositelů se každý
rok vyvine aktivní TBC a každý z nich pak dále nakazí 10 až 15 zdravých lidí, udržujíc tak celosvětovou pandemii stále planoucí.
Celkový obraz je ještě hrůznější, vezmeme-li
v úvahu stoupající výskyt nákazy HIV. Lidé s latentní formou TBC a pozitivitou HIV jsou 30 až
50krát náchylnější k propuknutí aktivní formy
TBC než jejich negativní kolegové, protože imunitní systém oslabený infekcí HIV není schopen
udržet nadále TBC pod kontrolou. Ve skutečnosti
je TBC vedoucí příčinou úmrtnosti u HIV pozitivních jedinců a vybírá krutou daň jednoho života ze
tří v průměru na celém světě a jednoho ze dvou
v subsaharské Africe, kde je lékařská péče prakticky nedostupná. I v případě, že má HIV-pozitivní
jedinec přístup k léčebným prostředkům, jeho
zdraví bude pravděpodobně poškozeno, protože
nebezpečné interakce mezi antiretrovirovou terapií
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a antituberkulotiky první volby
často donutí pacienty antiretrovirovou terapii odložit do doby,
než se TBC dostane plně pod
kontrolu.

Nejnovější výzva

Slavné oběti
Tuberkulóza si vyžádala životy
mnoha slavných osobností.
Mezi jinými to byli:
Všechny tři sestry
Brontëovy
Anton Pavlovič
Čechov
Frederik Chopin
John Keats
Ludvík XIII.
král Francie
Moliére
George Orwell
Kardinál Richelieu
Jean-Jacques Rousseau
Erwin Schrödinger
Henry David Thoreau

Pravděpodobně nejvíce znepokojujícím rysem současné pandemie je narůstající problém s odolností
Mtb vůči současným antibiotikům. Abychom
pochopili, jak tato svízelná situace nastala, musíme
vzít v úvahu způsob léčby TBC. Současná terapie
zavedená v polovině šedesátých let minulého století
používá čtyři druhy antibiotik vyvinutých v padesátých a šedesátých letech: isoniazid, ethambutol,
pyrizinamid a rifampicin. Pacienti, kteří léčebnou
kůru podstoupí, dostanou obvykle 130 dávek těchto antibiotik, za ideálních podmínek pod dohledem
zdravotnického personálu. Kombinace vyjmenovaných léků je vysoce účinná proti aktivní a citlivé
formě TBC, pokud pacient spolupracuje a absolvuje celou šest až devět měsíců trvající kůru.
Kmeny odolné vůči léčbě se vyvinou tehdy,
když pacient nedodrží celý léčebný protokol,
ať už je to z důvodů subjektivního zlepšení
stavu nebo proto, že z nějakého důvodů
přestane mít k léčbě přístup. Přerušovaný přísun antibiotik dá bakteriím dostatek času k tomu, aby se z nich vyvinuly
rezistentní kmeny. Jakmile se rezistentní
kmen u jednoho pacienta objeví, rozšíří se
okamžitě na ostatní lidi. (Z tohoto důvodu
některé kapacity tvrdí, že než prodělat inkompletní terapii, je lepší léčbu vůbec
nepodstupovat).
Podle statistiky Světové Zdravotnické
Organizace je nejméně pět procent zhruba z osmi miliónů nových případů TBC,
které se každým rokem objeví, nositeli kmenů
Mtb rezistentních ke dvěma základním
antituberkulotikům: izoniazidu a rifampicinu. Většina případů těchto takzvaných multirezistentních TBC (MDR –
TB, multidrugrezistant tuberculosis) je
léčitelných, ale pacient musí podstoupit až
ú n o r 2 010

Science zdroj Photo Researchers, Inc. (bakterie tuberkulózy); David Parker Photo Researchers, Inc. (streptomycin); Roger Harris Photo Researchers, Inc. (HIV);
Michael Nicholson Corbis (Ludvík XIII.); The Gallery Collection Corbis (Chopin); the granger Collection (Orwell)

Tuberkulóza lidstvo
sužuje po tisíciletí.
Zde jsou stěžejní události
charakterizující dlouhotrvající bitvu mezi lidmi
a patogenem.

1960

1970

1981

1998

2005

2006

Vědci vyvíjejí současný
typ léčby TBC. Ten
zahrnuje čtyři různá
antibiotika podávaná
šest až devět měsíců.

Obecně se předpokládá,
že tuberkulóza byla
prakticky vymýcena.

Vědci identifikovali HIV,
který činí pacienty vůči
TBC ještě zranitelnějšími.

Genom TBC je
sekvenován.

FDA uděluje povolení
vylepšenému diagnostickému testu.

V KwaZulu-Natal v Jižní
Africe propuká epidemie
tuberkulózy, která odolává současným lékům.

dva roky dlouhou terapii s antituberkulotiky druhé řady, která mají výrazné vedlejší nežádoucí účinky. Léčba MDR – TB navíc může stát až 1400
krát víc, než obvyklá terapie. Za předpokladu, že většina případů MDR – TB se vyskytuje v rozvojových zemích, tato léčba nepřipadá
v úvahu. Neschopnost včas MDR – TB diagnostikovat a neúměrná cena terapie způsobí, že pouze
dvě procenta všech případů MDR – TB na světě
jsou adekvátně léčena.
Nejhorší na celé situaci je, že nedávné výzkumy
zdravotnických organizací odhalily ještě závažnější
hrozbu a tou je široce rezistentní TBC (XDR – TB,
extensively drug-rezistant tuberculosis). Tento typ
rezistence naplnil přední strany časopisů v roce
2006 po propuknutí epidemie v KwaZulu – Natal
v Jižní Africe. Bakterie jsou odolné prakticky vůči
všem typům antibiotik druhé řady. Ačkoliv XDR
– TB není tak častá, jako MDR – TB, možnost, že
se XDR – TB rozvine a následně rozšíří hrozí všude , kde se antituberkulotika druhé řady v terapii
TBC používají. Z průzkumu Světové Zdravotnické Organizace vyplývá, že do června 2008 potvrdilo výskyt XDR – TB 49 zemí. To je však nejmenší možné číslo, protože pouze v několika vyspělých
zemích je vybavení mikrobiologických laboratoří
na takové úrovni, že jsou schopné XDR – TB
diagnostikovat.

Holá fakta
■■

Jeden z 10
těchto nakažených během svého
života onemocní aktivní formou
TBC.
■■

w w w. S c i A m . c z

V průměru skoro

čtyři z 10

Léky přitékající po kapkách

Bylo by velkým nedorozuměním domnívat se, že
vědci chybovali v předpokladu, že antituberkulotika první řady vyvinutá v padesátých létech budou
dlouhodobě dostatečná k vyléčení všech případů
TBC. Protože je však většina pacientů s tuberkulózou soustředěna v chudých rozvojových zemích,
nemají velké farmaceutické firmy od té doby žádnou výraznou motivaci pro výzkum a vývoj nových
léčiv. Mezi většími farmakologickými konglomeráty panuje obecně názor, že cena za vývoj nového
léku – 115 až 240 miliónů amerických dolarů a 7
až 10 let na jeden lék – není ani zdaleka vyvážena
globálním marketingovým přínosem takového
produktu.

Třetina lidstva je nakažena tuberkulózou .

těchto lidí nejsou správně diagnostikováni a následně adekvátně
léčeni.
■■

TBC je zodpovědná za smrt
člověka.

každých 20
sekund.
■■

Každý rok se objeví odhadem

490 000

nových případů TBC rezistentních
vůči lékům první linie a 40 000
případů rezistentních vůči lékům
druhé linie.

Naštěstí díky vládním programům a soukromým filantropickým organizacím, jako je například Nadace Billa a Melindy Gatesových, probíhá
řada výzkumů směřujícím k vývoji antituberkulotik určených jednak k léčbě rezistentních kmenů
TBC a jednak zkrácení potřebné délky léčby
tuberkulózy.
Výsledkem je, že v časných fázích klinických
studií je nyní několik slibných kandidátů. Jedním
z těchto preparátů je SQ109, který inhibuje syntézu buněčné stěny. Nedávno dokončil první fázi
(bezpečnostní) klinické studie. Dalším kandidátem je PA-824, chemická sloučenina schopná atakovat jak klidová stádia Mtb, tak jeho aktivní formy
ve fázi dělení. Tento lék je v druhé fázi (sledující
účinnost) klinické studie a přináší naději na významné zkrácení celé antituberkulózní kůry.
Historická fakta farmakologického výzkumu
naneštěstí hovoří proti velkým nadějím vkládaným
do těchto výzkumů: méně než deset procent preparátů zařazených do klinických studií získá povolení
k distribuci – skóre úspěšnosti nevyhnutelně vyplývající z velké části ze staromódních metod používaných ve vývoji nových léků. Před patnácti lety byl
vývoj nového antibiotika v podstatě záležitostí dodržování následujícího receptu: identifikuj enzym
životně důležitý pro přežití bakterie, který nemá
příliš mnoho obdob u lidí; prohledej knihovny a najdi sloučeniny, které tento enzym inhibují; chemicky deriváty těchto sloučenin syntetizuj a následně
sloučeninu optimalizuj pro výrobu léčiva, aby se například dobře vstřebávala z trávicí soustavy do krve.
Nicméně ani největší farmaceutické společnosti, jinak experti na výrobu léků pro terapii téměř čehokoliv, nebyly schopné pomocí tohoto receptu nová
antituberkulotika připravit
Nutno podotknout, že bitevní pole tuberkulózy
je skutečně poseto mrtvolami neúspěšných kandidátů na léčiva. Mnohé z těchto sloučenin byly vysoce specifickými a účinnými inhibitory klíčových
enzymů Mtb. V některých případech, ač s prokázanou účinností proti izolovanému enzymu, selhaly
při testech s celou kompletní bakterií. Jindy zase
testované sloučeniny zničily bakterii ve zkumavce
(in vitro), ale pozbyly účinnost při testech na infiS C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í
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[základní fakta o infekci]

Nemocný vítr
Tuberkulóza způsobovaná bakterií Mtb se vyskytuje v latentní a aktivní formě. Člověk se může nakazit vdechnutím pouhých
několika mykobaktérií uvolněných do vzduchu nosiči TBC při kýchání, plivání nebo při mluvení. Mtb způsobuje kašel, nejčastější a nejznámější příznak, protože se v nadměrném počtu hromadí v plicích. Může však napadnout i ostatní orgány (viz
obrázek).

Mozek



Plíce
Makrofág

Alveolus

Mtb má tendenci se shlukovat ve vzdušných váčcích neboli
v plicních alveolech, protože preferuje prostředí bohaté na
kyslík. U většiny infikovaných pacientů má imunitní
systém sílu udržet dělení bakterií pod kontrolou.
Vyšle obranné buňky známé jako makrofágy do místa
infekce a ty kolem bakterie vytvoří ochranný kryt.
U deseti procent pacientů však mykobakterie kryt
prolomí a začnou se nekontrolovatelně dělit.

Mtb


Ledviny

Rentgen v plicích infekci Mtb vysvítí.

Kosti

kovaných zvířatech (in vivo). TBC je snad nejextrémnějším příkladem kritického rozdílu mezi
účinností antibiotika in vitro a in vivo. Ve většině
případů neměli vědci absolutně žádnou představu,
proč antibiotikum na živém modelu selhalo. Základním problémem je, že bakterie jsou svébytnou
formou života zocelenou miliardami let evoluce a
díky tomu mají obrovskou schopnost adaptace a
mohou okamžitě reagovat na vnější nebezpečí. Podobně jako moderní letadlo disponují zdvojenými
systémy, bypassy, záchrannými systémy při ohrožení a záložními systémy v případě celkového selhání funkcí. Jak říká postava Jeffa Goldbluma
v Jurském parku: život si cestu najde. Dokud nepochopíme komplexní vztahy mezi Mtb a lidským organismem, nikdy fungující antituberkulotikum nevyrobíme. Dobrá zpráva je, že na tomto poli výzkumu dosahujeme prvních nadějných úspěchů.

Informace z „–omikových“ disciplín

Bod zlomu ve vývoji našeho chápání detailních
zákonitostí průběhu tuberkulózy v lidském těle přišel v roce 1998, kdy byl dokončeno sekvenování
DNA genomu Mtb – projekt, na kterém se jeden
z nás‚ (Barry) podílel. Tato genetická sekvence a
sekvence příbuzných organismů přinesly úplný
poklad informací. Nejdůležitější pravděpodobně
bylo, že výsledky sekvenování odhalily, že jsme se
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v našich laboratorních in vitro (ve zkumavkách) testech zaměřili na pouhou třetinu enzymů a chemických reakcí nezbytných pro přežití Mtb v lidském
těle. Dozvěděli jsme se například, že Mtb věnuje
velkou část svého genomu na kódování proteinů,
které se podílejí na syntéze a odbourávání lipidů. To
by mohlo znamenat, že některé z nich by mohly být
vhodným terčem pro hledaná léčiva. Analýza TBC
genomu dále ukázala, že na rozdíl od konvenčních
představ je tato bakterie dokonale připravená na
život v prostředí bez kyslíku – tento poznatek se
v současné době ověřuje. V anaerobních podmínkách se metabolismus Mtb zpomaluje a činí bakterii prakticky netečnou k podávaným antituberkulotikům. Zacílení léků na součásti metabolismu,
které za těchto podmínek zůstávají aktivní, je jedním z nejslibnějších směrů současného výzkumu
směřujícího ke zkrácení celkové doby léčby TBC.
Převedení informací ze čtení genomu do praktického vývoje léků, které by mohly pomoci zachránit životy lidí nakažených TBC, není ani jednoduché, ani přímočaré. Nedávno však vědci uspěli při
aplikaci těchto základních informací do vývoje nových diagnostických metod. Diagnostika je komplikována účinkem dětské očkovací látky, která je
v útlém věku podávána téměř polovině dětí na celém světě. Ta obsahuje kmen Mtb, který se již zbavil své virulence, avšak dokáže stimulovat dětský
ú n o r 2 010

zdroj: Clifton E. Barry iii (PET-CT snímek plic); melissa thomas (ilustrace)

 Nespoutány imunitním systémem se bakterie množí a ničí plicní tkáň;
některé se dostanou do krevního řečiště a infikují další orgány lidského
těla, včetně mozku, ledvin nebo kostí. Nakonec jsou napadené orgány
natolik poškozené, že přestávají fungovat a hostitel umírá.

melissa thomas (ilustrace); zdroje: clifton e. barry iii a world health organization

imunitní systém k tvorbě protilátek a imunitní paměti. Bohužel nejběžnější testy na TBC nedokážou
rozlišit mezi imunitní odpovědí vyvolanou virulentním Mtb a kmenem z očkovací látky. Díky
tomu vypadá test pacienta napadeného aktivní
TBC úplně stejně, jako test školáka, který byl v raném dětství očkován.
Zatímco vědci sekvenovali genom Mtb, kolegové v Seattlu objevili, že ve kmeni Mtb použitém pro
výrobu vakcíny chybí velký kus DNA. Krátce nato
nezávislé vědecké výzkumné týmy v Pasteurově Institutu, na Lékařské fakultě Alberta Einsteina a na
Washingtonské Univerzitě ukázaly, že chybějící
kus DNA je pro virulenci mykobakterie nezbytný.
Chybějící úsek v DNA Mtb z očkovací látky tak
vědcům pomohl zdokonalit specifitu diagnostických testů. Vědci se domnívali, že test, který je zaměřený na hledání virulentních vlastností chybějících ve kmeni z očkovací látky, by měl být schopen
odlišit infikované osoby od těch, které byly v dětství očkovány. Ve skutečnosti byl právě takový test
vyvinut a schválen americkým Úřadem pro dohled
nad potravinami a léky (FDA – Food and Drug
Administration) v roce 2005 a víceré současné studie již potvrdily jeho přesnost. Cena tohoto vyšetření je však doposud velmi velká, což omezuje jeho
použití na průmyslově rozvinuté země.
Genom Mtb není jediným zdrojem informací,
které nám pomáhají objevit potenciální slabá místa
bakterie tuberkulózy. Vědci mohou nyní studovat
veškeré druhy buněčných komponent – od všech
typů buněčných proteinů (disciplína zvaná proteomika), přes množství informační RNA (předlohy,
podle kterých se staví proteiny), vytvořené podle
jednotlivých genů (transkriptomika), až po meziprodukty a konečné produkty buněčného metabolismu (metabolomika). Tyto oblasti výzkumu jsou
sice zatím v plenkách, ale již přinášejí první ovoce.
V listopadu 2008 byl Barry spoluautorem článku,
který vyšel v Science a dokládá, že pokud je TBC léčena přípravkem PA-824, bakteriální transkripce
se chová podobně, jako by právě byla otrávena kyanidem draselným. Tato zjištění byla rozhodující pro
vysvětlení faktu, že při metabolizování uvedeného
léku bakterie vypouští oxid dusnatý, což je obranná
molekula za normálních okolností v lidském těle
produkovaná buňkami imunitního systému. Vyzbrojeni těmito znalostmi nyní spolu s ostatními
kolegy syntetizujeme látky, které by vedly k ještě
větší produkci oxidu dusnatého než je v moci
PA-824 a tím ho učinily ještě účinnější proti Mtb.
Za současného použití všech těchto přístupů se
strukturální genomika snaží objasnit třídimensionální strukturu všech proteinů Mtb. To by mohlo
jednak pomoci rozluštit doposud záhadnou funkci
w w w. S c i A m . c z

[Napadené národy]

Celosvětová rezistence
Tuberkulóza se vyskytuje doslova v každé zemi světa, i když největší výskyt zaznamenávají země rozvojové. Četnost způsobená kmeny Mtb rezistentními na dvě a více antituberkulotik prví řady – takzvaná multirezistentní TBC (MDR-TB) – stoupá díky nesprávnému používání antibiotik. Ještě horší je extensivně rezistentní TBC (XDR-TB) – velmi
špatně léčitelná forma identifikovaná v roce 2006; do června 2008 nahlásilo tyto případy
49 zemí. Bohužel, tato čísla velmi pravděpodobně výskyt XDR-TB podceňují. prevalence.

TBC

Hlášené případy
tuberkulózy na
100 000 obyvatel
žádné odhady
0 – 24
25 – 49
50 – 99
100 – 299
300 a více

Multirezistentní TBC

Procento MDR – TB
z nových případů TBC
v letech 1994 – 2007
Více než 6 %
3%–6%
Méně než 3 %
žádná data

Extensivně rezistentní TBC

Země s potvrzenými
případy XDR – TB
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[cesta kupředu]

Slibné léčebné strategie
Léky první řady používané v současné době k léčbě tuberkulózy byly vyvinuty v padesátých a šedesátých letech minulého století. Šest až devět měsíců léčby je třeba dodržet. Jakékoliv zkrácení této doby vede ke vzniku rezistentních
kmenů Mtb. Nalezení léků, které bude jednodušší podávat a budou díky nižší ceně dostupnější, je zcela nezbytné.
Dnes: 
Výsledkem použití tradiční metody pokusů a omylů ve vývoji léků proti TBC je několik nových kandidátů, nyní ve stadiu klinických
studií.

Clinton E. Barry III je ředitelem
sekce výzkumu tuberkulózy v Národním ústavu zdraví v Institutu alergií
a infekčních onemocnění (NIAID),
do kterého vstoupil v roce 1991.
Barryho výzkumná skupina studuje
všechny aspekty vývoje léků proti
tuberkulóze a genomiku Mtb a řídí
program klinických studií zahrnujících pacienty s vysoce rezistentní
TBC v Jižní Koreji.
Maija S. Cheung je doktorandkou v NIAID. Po té, co absolvovala
na Middlebury College, se Chengová
rozhodla pro studium na lékařské
fakultě, kde se chce věnovat
otázkám veřejného zdravotnictví
a infekčním onemocněním.
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Mechanismus účinku proti TBC

Fáze vývoje

Fluorochinolony (již dříve používané
k terapii jiných onemocnění)

Inhibují replikaci DNA

III. fáze klinické studie
(nejrozsáhlejší test účinnosti)

Nitroimidazoly (PA-824/OPC67683)

Inhibují syntézu buněčné stěny a buněčné
dýchání

II. fáze (účinnost)

Diarylchinolin (TMC207)

Inhibuje syntézu energii uchovávajících
molekul ATP

Fáze II.

Oxazolidinony

Inhibují syntézu proteinů

Fáze I. (bezpečnost)

SQ109

Inhibuje syntézu buněčné stěny

Fáze I. (bezpečnost)

mnoha proteinů Mtb a navíc by známá struktura
mohla přispět k vývoji a posléze i syntéze léků zacílených na kritická místa důležitých proteinů.
Tento výzkum je natolik slibný, že na strukturální
genomiku Mtb zaměřilo veškeré své úsilí mezinárodní konsorcium složené z vědců ze 17 zemí vyspělého světa. Doposud se touto cestou podařilo určit strukturu asi 10 procent všech proteinů Mtb.
Jinou důležitou „-omikovou“ disciplínou je velmi mladá oblast výzkumu zvaná chemická genomika, která účinně obrací postup dosavadního vývoje
nových léků. Namísto prvotního využití proteinu
se známou funkcí a hledání sloučeniny bránící průběhu funkce tohoto proteinu vědci začínají výzkum
látkou se známým účinkem – jako je například
schopnost inhibovat dělení Mtb v buněčných kulturách – a pak teprve vyhledávají mikrobiální enzymy touto látkou blokované. Používanými látkami
může být cokoliv od molekul syntetizovaných
v chemických laboratořích až po substance izolované z rostlin, mikrobů nebo dokonce zvířat. Původní
chemikálie v tomto procesu slouží výhradně pro odhalení enzymů nebo procesů, které pak vědci označí jako terče pro vývoj antimikrobiálních léků.
Výše popsaný přístup se jeví tak zajímavým proto, že nám umožňuje využít přírodní selektivní tlak
pro náš cíl – zničit Mtb. Před tím, než Mtb a další
mykobakteria objevily lidské tělo jako mimořádně
lukrativního hostitele, obývaly přírodní niky, kde
o potravu a životní prostor musely v nekonečném
koloběhu života bojovat s bezpočtem jiných bakte-
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rií. Bakteriální ekosystém tak nevyhnutelně prošel
mnoha koly přírodní selekce a jak vyplývá z různorodosti bakteriálních kmenů těchto ekosystémů,
ostatní bakterie se naučily používat různé metody,
jak držet mykobakteria pod kontrolou. Pokud by
vědci dokázali nahlédnou do fascinujícího arzenálu zbraní, které proti Mtb bakterie vyvinuly – za použití moderních „-omikových“ nástrojů k identifikaci obranných molekul, hledání jejich antiTBC
účinnosti a rozpoznání jejich molekulárních cílů
uvnitř Mtb – mohli by vyvinout zcela nové kategorie léků. Pak by mohli vybrat takové sloučeniny,
které jsou schopné vyřadit z činnosti celý bakteriální systém a ne jen jednotlivý protein, s čímž si Mtb
evidentně snadno poradí.

Modelová bakterie

Abychom z „-omikové“ revoluce vytěžili veškeré
informace, potřebujeme takové nástroje informační technologie, které jsou schopné ze záplavy dat
získané z -omikových disciplín vytěžit smysluplné
výsledky. Ve skutečnosti se rozvoj takovýchto
nástrojů stal samostatnou disciplínou zvanou bioinformatika. A pouze s takovou výbavou mohou
výzkumníci doufat, že překlenou další překážku ve
vývoji nových léků: jsou to tak zvané nepředvídatelné vlastnosti – chování biologických systémů,
které nemůže být předpovězeno na základě známých biochemických vlastností jejich součástí.
Vezměme si příklad třeba z neurověd: věříme,
že vědomí je nepředvídatelnou vlastností mozkové
ú n o r 2 010

zdroj: Seokyong Lee (Barry); zdroj: Maija S. Cheung (Cheung)
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Lék/léková skupina

Budoucnost:
Teprve nedávno se vědci začali snažit porozumět Mtb v mnohem
větších detailech než dříve, a to hlavně díky studiu buněčného
genomu a dalších buněčných součástí. Díky pokroku na tomto
poli výzkumu získali řadu nových poznatků o funkci Mtb i o jeho
zranitelných stránkách. Výzkumníci by měli být brzy schopni
inhibovat syntézu ATP mnohem efektivněji, než léky, které jsou
nyní ve vývoji. Stejně tak by měli v nejbližší době nalézt sloučeniny, které bakterie stimulují ještě k větší produkci oxidu dusnatého schopného vypnout bakteriální dýchání, než dokáží současná léčiva. Další taktikou s významným potenciálem je vypnutí
syntézy niacinu, který v buňce slouží jako jeden z hlavních přenašečů energie.

melissa thomas (ilustrace)

Vzdálená budoucnost:
Nakonec chtějí vědci vytvořit elektronickou bakterii – počítačový model,
který se bude chovat stejně jako jeho
živá obdoba v lidském těle. Takový
model by vědcům umožnil předpovídat
reakce na různé sloučeniny s mnohem
větší přesností než tomu bylo
doposud.

biochemie. V případě Mtb ve
zkumavce je jednou z nepředvídatelných vlastností tvořit řetízky – točité shluky bakterií řetízkovitého vzhledu. Řetízky jsou výsledkem
komplexních interakcí mezi jednotlivými molekulami na bakteriálním povrchu a jejich tvorba není
nikterak předpověditelná na základě vlastností zúčastněných molekul. Podobně v lidském těle je výsledkem interakce mezi povrchovými molekulami
bakterií a buňkami imunitního systému tvorba granulomu – rozsáhlého shluku hostujících buněk a
bakterií, do kterého léčiva pronikají jen velmi obtížně. Granulom je také příkladem nepředvídatelné vlastnosti interakce mezi Mtb a hostitelskými
buňkami.
Doufáme, že s pomocí bioinformatiky zjistíme,
jak všech 4 000 genů Mtb, jejich odpovídající proteiny a produkty bakteriálního metabolismu reagují
v případě léčby TBC in vitro. V posledních deseti
letech se nám navíc daří skládat obrázek reaktivity
Mtb v těle infikovaného pacienta a porovnávat jej
s funkcemi mykobakterie ve zkumavce. Největším
úkolem je nyní elektronická replikace Mtb – tj. vytvoření počítačové simulace mykobakterie, která by
se chovala přesně jako její živý protějšek v lidském
těle. Význam takového úspěchu by byl nedocenitelný: vědcům by to umožnilo přesně určit, který
z bakteriálních proteinů by byl nejvhodnějším cílem pro nová antituberkulotika a zároveň které
z léků budou na daný cíl působit nejefektivněji.
w w w. S c i A m . c z

Aby výzkumníci takového úkolu dosáhli, budou
muset do nejmenších detailů zmapovat biochemické pochody (série reakcí) bakteriálního organismu
a identifikovat většinu nepředvídatelných reakcí,
které z funkcí těchto biochemických pochodů vyplývají. Úkol je to nezměrný: u třetiny proteinů doposud neznáme ani jejich úlohu v buňce mykobakterie a to vůbec nemluvíme o jejich začlenění do
biochemických pochodů nebo o nepředvídatelných
vlastnostech, které mohou spouštět. Ale na základě rychlosti současného pokroku jsme si jisti, že během následujících dvaceti let uvidíme kompletní
elektronickou bakterii, která se bude chovat přesně
jako její protějšek v bakteriální kolonii ve zkumavce nebo dokonce jako její kolegyně v lidském
těle.
Je nutné zdůraznit, že působit
proti TBC preventivně je mnohem lepší, než léčit již nakažené
pacienty. V současné době probíhá vývoj očkovací látky, která
by nás chránila lépe, než doposud používaná vakcína BCG.
Někteří vědci se snaží zlepšit
vlastnosti současné očkovací látky, jiní se pokoušejí vyvinout úplně
novou. Doposud jsou však tyto aktivity ve stádiu pokusů a omylů, protože nevíme přesně, proč současná vakcína dostatečně nefunguje a ani neumíme předpovědět, jak by fungovat mohla bez testování na lidských kandidátech.
U ostatních onemocnění, pro něž očkovací látky
existují, přežití první ataky nemoci poskytuje imunitní základ pro každé další onemocnění toutéž
chorobou. Prvotní infekce TBC však žádnou takovou ochranu neposkytuje. Očkování založené pouze na oslabené verzi Mtb tedy fungovat nebude.
Jakkoliv bude vývoj nových léků podporován a
urychlován, úspěch výzkumu nové očkovací látky
bude podmíněn vytvořením elektronické bakterie
i elektronického člověka. Takové podmínky by
nám pak umožnily systematicky zkoumat vztahy
lidského organismu a pozměněné mykobakterie při
aplikaci nové očkovací látky do těla.
Malcom Gladwell ve své knize The Tipping
Point charakterizuje řečený bod jako „úroveň, za
kterou jsou hromadící se změny nezastavitelné.“
Nikdy dříve jsme nové diagnostické testy, nové léky
a nové očkovací látky proti tuberkulóze nepotřebovali naléhavěji. Mnoho práce ještě zbývá udělat, ale
s přečtením genomu Homo sapiens a Mycobacterium
tuberculosis a s nebývalým množstvím vědecké
mozkové kapacity zaměřené přímo na problematiku TBC se zdá, že přicházející změna je skutečně
nezastavitelná. 
■

V zákopech
Pro boj s tuberkulózou budou
nové léky nezbytné, ale představitelé veřejného zdravotnictví si
nemohou dovolit nečinně čekat,
až budou oficiálně dostupné.
Řada programů, jako je například
Stop TBC Partnership od Světové
zdravotnické organizace, se mezitím snaží potlačit pandemii
tuberkulózy mimo jiné prostřednictvím zlepšení kvality středisek
pro kontrolu a testování TBC,
posílení kontroly a podpory
pacientů či dohledu na dodávky
léků a zprostředkování zdravotnické výchovy občanů. Cílem
těchto programů je snížit úmrtnost na TBC na polovinu do roku
2015.
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Battle against Tuberculosis Was
Won–and Lost.
Frank Ryan. Little, Brown, 1993.
The Magic Mountain.
Thomas Mann. Přeložil John E.
Woods. Alfred A. Knopf, 1995.
Building a Better Tuberculosis
Vaccine.
Douglas B. Young, Nature Medicine,
sv. 9, č. 5, strany 503–504; 2003.
Multidrug Resistant Tuberculosis
in Russia.
Merrill Goozner, ScientificAmerican.
com, 28. srpna 2008. Dostupné na
wwww.SciAm.com/report.
cfm?id=tuberculosis-in-russia
PA-824 Kills Nonreplicating
Mycobacterium tuberculosis by
Intracellular NO Release.
Ramandeep Singh a kol., Science,
svazek 322, strany 1392–1395,
28. listopadu 2008.
Informace Světové zdravotnické organizace o tuberkulóze jsou dostupné na
www.who.int/tb/en
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