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ABSTRAKT 
 

Modulace funkce plazmacytoidních dendritických buněk: role immunoreceptorů TIM-3 a 
BDCA-2 
 

Plasmacytoidní dendritické buňky (pDC) hrají klíčovou roli v antivirovou odpověd a propojení vrozené a 

adaptivní imunity. Tyto buňky exprimují endozomální toll-like receptory 7 a 9 detekující ssRNA a DNA 

postrádající methylaci CpG dinukleotidů. Díky stálé expresi transkripčního faktoru IRF7 jsou pDC schopny 

rychlé produkce velkého množství interferonů typu I (IFN-I; α, β, ω), typu III (IFN-III; 1, 2, 3, 4) a 

prozánětlivých cytokinů jako jsou IL-1, IL-6 a TNF-α. Po dozrání pDC také fungují jako buňky prezentující 

antigeny. I přes intenzivní výzkum je mechanizmus produkce a regulace IFN a prozánětlivých cytokinů málo 

prozkoumaný. S použitím buněčné linie GEN2.2 a primárních lidských pDC jsme popsali roli kináz MEK a SYK 

v produkci a regulaci produkce IFN-I. Zjistili jsme, že SYK se účastní nejen regulace regulačním receptorem 

(RR) řízené BCR-like dráhy působící negativně na sekreci IFN-I a IFN-III, ale také v pozitivní signalizaci pomocí 

TLR7/9 signální dráhy vedoucí k produkci IFN-I. Dále jsme zjistili že také MEK hraje důležitou roli v inhibiční 

RR dráze. Další výzkum pomocí farmakologického cílení kináz SYK a MEK může posloužit ke zmírnění 

symptomů nemocí jako je systémový lupus erythematous (SLE), kde je narušena regulace produkce IFN-I, 

nebo může vést k účinnější potlačení virové infekce během akutní fáze, kdy není dostatečně aktivován 

imunitní systém, což je situace, ke které dochází při infekci HCV, HBV nebo HIV. 

Dále jsme studovali dynamiku markerů imunomodulátorového fenotypu (CD4, BDCA-2, HLA-DR, CD32 and 

TIM-3) u pDC u kohorty 21 pacientů infikovaných HIV před a prvních 9 měsíců během antiretrovirové terapie 

(ART). Zjistili jsme, že ve srovnání s kohortou zdravých jedinců dochází u neléčených pacientů k 

významnému narušení exprese těchto markerů. Po 9 měsíců trvající léčbě pomocí ART docházelo u pacientů 

jen k částečnému obnovení imunogenního fenotypu. Pozorovali jsme korelaci exprese TIM-3 u pDC a úrovní 

poklesu RNA HIV-1 v plazmě pacientů během prvních měsícu ART. Tento náš objev otevírá možnost využití 

TIM-3 jako možného biomarkeru pro hodnocení efektivity ART u pacientů infikovaných HIV-1. 


