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Zoznam použitých skratiek 

 

ADCC  bunková cytotoxicita závislá na protilátkách  

  (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) 

ALL  akútna lymfoblastická  leukémia 

APC  bunka prezentujúci antigen (antigen-presenting cell) 

BCG  bacillus Calmette-Guérin 

BDCA  antigén dendritickej bunky z krvi (blood dendritic cell antigen) 

2m                 2-mikroglobulin 

CD  diferenciačný antigén (cluster of differentiation) 

CLIP               peptid z invariantného reťazca asociovaného s MHC gp II 

            (class II-associated invariant chain peptide) 

CRP  C-reaktívny proteín   

CTL  cytotoxický  T lymfocyt 

CTLA-4  cytotoxic-T-lymphocyte antigen 

DC  dendritická bunka (dendritic cell) 

DDC  dermálna dendritická bunka (dermal dendritic cell)  

DNA  kyselina deoxyribonukleová 

EBV  vírus Ebstein-Barrovej (Epstein-Barr virus) 

ER  endoplazmatické retikulum 

GM-CSF faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov  

  (granulocyte-monocyte colony-stimulating factor)  

gp  glykoprotein 

HEV  venuly s vysokým endotelom (high endothelial venules) 

HLA  hlavný ľudský (histokompatibilný) antigen (human leukocyte antigen) 

Hsp  proteín tepelného šoku (heat shock protein) 

ICAM  medzibunková adhezívna molekula (intercellular adhesive molecule) 

IDO  indoleamín-dioxygenáza (indoleamin-2,3-dioxygenase) 

IFN  interferón 

Ig  imunoglobulín (immunoglobulin) 
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IKDC  dendritická bunka-zabíjač produkujúca interferón  

  (IFN-producing killer dendritic cells) 

IL  interleukín 

iNOS              indukovateľná syntetáza oxidu dusnatého (inducible nitric-oxid synthetase) 

ITAM  aktivačný motív imunoreceptorov založený na tyrozíne  

  (immunoreceptor tyrosine-based activation motif) 

ITIM  inhibičný motív imunoreceptorov založený na tyrozíne  

  (immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif) 

KLH  keyhole limpet hemocyanin 

LAK  bunky-zabíjači aktivované lymfokinom (lymphokine-activated killers) 

LAT                adaptorový proteín (linker of activated T-cells) 

LC  Langerhansové bunky (Langerhans cells) 

LDL  lipoproteín s nízkou hustotou (low density lipoprotein) 

LFA  adhezívna molekula leukocytov (leukocyte-function-associated antigen) 

LPS  lipopolysacharid 

mDC  myeloidné dendritické bunky (myeloid dendritic cells) 

M-CSF  faktor stimulujíci kolónie makrofágov  

  (monocyte colony-stimulating factor)  

MHC               hlavný histokompatibilný komplex (major histocompatibility complex) 

MIP  faktor inhibujúci makrofágy (macrophage inhibiting factor) 

MLR               zmiešaná lymfocytárna reakcia (mixed lymphocyte reaction) 

Mo-DC  dendritické bunky získané z monocytov (monocyte-derived dendritic cells) 

NF  nukleárný faktor (nuclear factor) 

NK  prirodzený zabíjač (natural killer)  

NO  oxid dusnatý (nitric-oxid) 

NOD  doména oligomerizácie nukleotidov (nucleotide oligomerization domain) 

PAMP  štruktúry charakteristické pre patogénne mikroorganizmy  

           (pathogen-associated molecular pattern) 

PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky  

Poly I:C  kyselina  polyinosin-polycytidylová 

pDC  plazmacytoidné dendritické bunky (plasmacytoid dendritic cells) 
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SR  scavengerový receptor (scavenger receptor) 

SMAC  supramolecular activation cluster 

TAA  antigen asociovaný s nádorom (tumor associated antigen)  

TAP       peptidový transportér (transporter associated with antigen processing) 

TCR  receptor T lymfocytov pre antigén (T-cell receptor) 

TGF  transformujúci rastový faktor (transforming growth factor)  

Th  pomocný  T lymfocyt (helper T cell)  

TIL  lymfocyty infiltrujúce nádory (tumor infiltrating lymphocytes)  

TLR                receptory skupiny Toll (Toll-like receptors)     

TNF  faktor nekrotizujúci nádory (tumor necrosis factor) 

TRAIL  TNF-related apoptosis-inducing ligand) 

Treg                  regulačný T lymfocyt (regulatory T cell)  

TSA          špecifický nádorový antigén (tumor specific antigen)  

VEGF  vaskulárny endoteliálny rastový faktor (vascular endothelial growth factor) 
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1. Interakcia imunitného systému s nádormi 

 

 

1.1. Proces vzniku malígnej transformácie 

 

 

 Nádorové ochorenia predstavujú závažný problém v našej spoločnosti, sú jednou 

z hlavných príčin úmrtia. Normálne fungujúce bunky majú schopnosť kontrolovať 

proliferáciu buniek a prispôsobovať ju tak, aby jej miera odpovedala potrebám organizmu a 

bola zachovaná rovnováha medzi proliferáciou a smrťou buniek. Pri zlyhaní týchto 

mechanizmov bunka stratí schopnosť odpovedať na regulačné signály a začne sa 

neobmedzene deliť. Nádorová bunka získává typické vlastnosti neobmedzenej reprodukcie a 

dediferenciácie. Takáto bunka je schopná invázie do iného tkaniva alebo orgánu v organizme 

a metastázovania.   

 Príčinu a podstatu vzniku nádorov vysvetľujú rôzne teórie, momentálne sa najviac 

akceptuje domnienka, že karcinogenéza má genetický základ umocnený vonkajšími alebo 

vnútornými vplyvmi. Vznik nádorových buniek je viacetapový, viacfaktorový proces. 

Karcinogény (chemické, fyzikálne alebo biologické) vyvolávajú proces iniciácie, kedy 

vznikajú zmeny v genetickej výbave bunky v dôsledku aktivácie onkogénov, inaktivácie 

antionkogénov alebo inaktivácie reparačných génov. Postupná akumulácia mutácii v bunke 

vedie k štádiu progresie za spoluúčasti ďalších podnetov. Ak proces pokračuje, zmení sa 

bunka v malígnu a vzniká klon (proces konverzie). 

 

1.1.1. Karcinogénne faktory 

 

 

 Faktory podieľajúce sa na procese karcinogenézy sú rôznorodé. Ich spoločnou 

vlastnosťou je spôsobenie genetických zmien, kvôli ktorým dochádza k vzniku nádorov.  
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Fyzikálne a chemické faktory 

Žiarenie, ionizujúce i ultrafialové patrí medzi najškodlivejšie fyzikálne karcinogény. 

K chemickým faktorom patrí viac ako 1000 zlúčenín exogénneho alebo endogénneho 

pôvodu – aromatické amíny, polycyklické aromatické uhlovodíky – PAU (1,2- benzantracén, 

aflatoxín, kadmium, ťažké kovy, alkylačné látky, steroidné hormóny). 

 

Biologické faktory 

 Významným faktorom indukcie vzniku nádorov je aj biologický faktor. Patria sem 

predovšetým DNA a RNA vírusy, ich podieľ na vzniku maligného zvratu sa odhaduje na 

15%. Mechanizmus pôsobenia sa u nich líši, DNA-vírusy pôsobia prostredníctvom 

onkogénov tým, že kódujú proteíny, ktoré reagujú s regulačnými proteínami- 

antionkogénami (herpesvírusy, papilomavírusy). RNA-vírusy (retrovírusy) pomocou 

reverznej transkriptázy prepisujú svoje RNA do DNA. Tá sa zabuduje do DNA hostiteľa, 

kde môže pretrvávať rôzne dlho. Pomaly transformujúce retrovírusy spôsobujú zvýšenie 

aktivity bunkových protoonkogénov. Rýchle transformujúce retrovírusy obsahujú vírusové 

onkogény, ktoré kódujú proteín spôsobujúci maligný zvrat bunky.  

 

 

1.1.2.  Onkogény, antionkogény 
 

 

 Mutácie asociované so vznikom nádorov informatívne môžu byť rozdelené do 

dvoch skupín: získanie-funkcií (gain-of-function mutations) a strata-funkcií (loss-of-function 

mutations). Protoonkogény sú vysoko konzervované gény signálnej transdukcie zapojené do 

zahájenia alebo riadenia bunkového cyklu. Mechanizmus premeny napadnutých buniek 

spočíva v transformácii bunkového protoonkogénu na onkogén a v produkcii aberantných 

regulačných proteínov. Poškodenie alebo chybné riadenie vplyvom niekoľkých zásahov 

vedie k mutácií alebo translokácií na iné miesto genómu. Aktivácia  protoonkogénov 

v onkogény, kvôli štrukturálnym a regulačným zmenám (spôsobených napr. vírusmi, 

translokáciami), vyústí v stimulácii buniek ku kontinuálnemu, neregulovanému deleniu. 

V súčasnosti je známych viac ako 100 onkogénov. Onkogény môžu byť rozdelené podľa 

úrovne pôsobenia onkoproteínov na: rastové faktory, receptorové a nereceptorové 
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tyrozínkinázy, G-proteíny, serin-threonínkinázy, transkripčné faktory a faktory regulujúce 

apoptózu [1]. 

Na regulácii bunkového cyklu sa podieľa aj ďalšia skupina regulačných génov, 

ktorých proteíny bránia bunkovej transformácii. Sú to antionkogény, tumor supresorové 

gény. Ich definícia nie je úplne jednoduchá, sú to gény, na ktorých prebiehajú mutácie 

súvisejúce so stratou funkcie.  Inaktivácia tumor-supresorových génov je dosiahnutá 

epigenetickými a štrukturálnymi zmenami po mutácii, delécii, metylácii, chromozomálnej 

strate alebo reorganizácii [2]. V súčasnosti najznámejšie a najlepšie preskúmané 

antionkogény u človeka sú gény Rb-1 a p53. 

 

 

1.2. Mechanizmy rozpoznania nádorovej bunky imunitným systémom 

 

 

  Imunitný systém je tvorený rôznymi typmi buniek, ktoré spolupracujú na udržiavaní 

homeostázy organizmu, chránia ho pred patogénmi, udržujú autotoleranciu, rozpoznávajú 

vnútorné škodlivé vplyvy a odstraňujú chorobne zmenené, zmutované telu vlastné bunky ako 

sú nádorové.  

Nádorové bunky na svojich povrchoch exprimujú molekuly, antigény, ktoré sú pre 

nádorové bunky špecifické a tým sa stanú zložkám imunitného systému rozpoznávateľnými. 

Na druhej strane vznikajú z vlastných buniek, proti ktorým je daná tolerancia v organizme. 

Exprimenty a pozorovania potvrdili, že tumorové bunky, i keď sú telu vlastné, vyvolávajú 

protinádorovú odpoveď. Už v roku 1950 vyslovil Macfarlane Burnet teóriu, že fyziologickou 

funkciou imunitného systému je rozpoznať a eliminovať transformované bunky, alebo zničiť 

vzniknuté nádorové bunky. Existencia imunitného dozoru bola vďaka rôznym experimentom 

neskôr spochybnená. Dnes je jasné, že imunitný systém reaguje na tumorové bunky. 

Prevláda názor, že ak dendritické bunky prezentujú účinne v zápalovom prostredí tumorové 

antigény lymfocytom, môže vzniknúť imunitná odpoveď. 

 Protinádorová imunitná odpoveď zahrňuje pôsobenie rôznych bunkových populácii, 

ktoré sú súčasťou ako nešpecifických (prirodzených), tak špecifických (adaptívnych) 

mechanizmov imunity.  
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 Makrofágy môžu zabíjať tumorové bunky rôznymi spôsobmi, ktoré používajú na 

zničenie mikroorganizmov (lyzozómy, reaktívne kyslíkové radikály, oxid dusnatý). Existuje 

niekoľko popísaných mechanizmov in vitro, pomocou ktorého NO produkovaný makrofágmi 

spôsobuje inhibíciu rastu a lýzu tumorových buniek. Inhibuje napríklad enzýmy potrebné 

k tumorovému rastu (cis-akonitáza, ribonukleotid reduktáza, argináza, ornitín 

dekarboxyláza), zastavuje bunkový cyklus, indukuje apoptózu tumorových buniek aktiváciou 

kaspáz a akumuláciou proteínov p53. Na druhej strane iNOS (inducibilná NO syntáza) je 

často exprimovaná na tumorových bunkách a môže podporovať rast tumoru, 

neovaskularizáciu, produkciu VEGF a indukovať mutácie p53 [3]. Produkujú tiež cytokíny 

napr. TNF, ktoré spôsobujú zničenie tumorovej masy. Na druhej strane boli popísané i 

protichodné účinky TNF produkované makrofágmi, napr. u epiteliálneho ovariálneho 

karcinómu - môže prispievať k proliferácii maligných epiteliálnych buniek [4]. Existujú i 

ďalšie dôkazy u myších modeloch, že tumorové makrofágy podporujú rast tumorových 

buniek a metastázovanie nádorov. U ľudí s ovariálnym karcinómom sa popisuje 

nedostatočná Fc-receptorom-sprostredkovaná cytotoxicita a fagocytóza u izolovanej 

populácie monocytov/makrofágov z periférnej krvi, tiež z ascitu. Podobne je to i u 

kultivovaných a aktivovaných makrofágov získaných z monocytov [5]. Nedávno bola 

objavená  B7-H4+ subpopulácia makrofágov, ktorá suprimuje tumor-asociovanú imunitu 

sprostredkovanú tumor-špecifickými T bunkami u ovariálneho karcinómu [6]. Výsledky 

preklinických i klinických experimentov  dokazujú koreláciu zlej prognózy so zvýšeným 

počtom tumor-asociovaných makrofágov [7-10]. Mnohé práce prezentujú funkčnú 

polarizáciu makrofágov na M1 a M2. Práve tie M2 s IL-10highIL-12low  fenotypom sú 

s najväčšou pravdepodobnosťou makrofágy asociované s tumormi [11].  

 NK bunky (natural killer) sú súčasťou nešpecifickej imunity a sprostredkovávajú 

imunitnú odpoveď proti vírusmi infikovaným a nádorovým bunkám. NK bunky boli 

pôvodne objavené vďaka schopnosti zabíjať tumorové bunky in vitro. Na rozdiel od T a B 

lymfocytov nemajú antigen-špecifické receptory a sú schopné rozpoznať bunky s nízkou 

expresiou MHC I triedy. Tumorové bunky používajú tento mechanizmus - stratu alebo 

zníženie expresie MHC I. triedy za účelom ukrytia sa pred CTL. Tumorová bunka 

opsonizovaná IgG protilátkou tiež vyvoláva cytotoxicitu závislú na protilátkach (ADCC) 

väzbou na Fc receptor NK buniek. Produkciou cytokínov (IFN-Fregulujú NK bunky 
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ďalšie zložky imunitného systému. S dendritickými bunkami sa aktivujú navzájom vďaka 

produkovaným cytokínom. Úloha NK v protinádorovej imunite bola dokázaná na myších 

modeloch in vivo a na niekoľkých pacientoch s EBV-asociovanými lymfómami [12]. 

 Cytotoxické, CD8+ lymfocyty (CTL) rozoznávajú a zabíjajú potencionálne 

tumorové bunky na základe rozpoznania peptidov odvodených z mutantných alebo 

onkogénnych  proteínov exprimovaných pomocou MHC I. triedy. Cytotoxické CD8+ 

lymfocyty sú schopné zabíjať poškodené alebo pozmenené bunky niekoľkými spôsobmi, na 

základe kontaktu bunka-bunka (perforin/granzymy, FasL-Fas) alebou prostredníctvom 

sekretovaných cytokínov (lymfotoxíny). 

 Úloha CD4+, helper lymfocytov(Th) v protinádorovej odpovedi nie je úplne 

objasnená. Tumor-antigén-špecifické Th lymfocyty zrejme poskytujú CTL bunkám vhodné 

cytokínové prostredie a svojimi produktami (TNF, IFN- môžu aktivovať makrofágy alebo 

zvyšovať expresiu MHC II. triedy nádorových buniek.   

Mechanizmy prezentácie antigénov dendritickými bunkami T lymfocytom sú 

súčasťou ďaľšej kapitoly tejto práce. 

 B lymfocyty sa tiež môžu podieľať na protinádorovej imunite produkciou protilátok 

proti niektorým tumorovým antigénom. Protilátky spôsobujú  ďalej aktiváciu komplementu 

alebo cytotoxickú reakciu závislú na protilátkach (ADCC). O účinnosti produkcie protilátok, 

ako časť protinádorovej odpovede, existuje zatiaľ málo dôkazov (hlavne in-vitro štúdie). 

      Pre aktiváciu špecifických zložiek imunity majú zásadný význam dendritické 

bunky. Podrobnejšie budú prebrané v samostatnej kapitole. 

  

 

1.3. Mechanizmy úniku nádorových buniek imunitnému systému 

 

 

 Napriek dobre fungujúcej súhre buniek prirodzenej a adaptívnej imunity, obranné 

mechanizmy niekedy nedokážú účinne potlačiť vznik nádoru. Na jednej strane to môže 

nastať vďaka neschopnosti imunitného systému odpovedať dostatočne na signály, ako je 

tomu v prípade vrodených (na základe genetickej poruchy) alebo získaných imunodeficitov 

(imunosupresia z rôznych príčin). Častejšie sú ale príčinou zlyhania protinádorovej imunity 

mechanizmy, ktorými se nádor snaží uniknúť zrakom imunitného systému. 
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  Pôvodne sa predpokladalo, že nedostatok tumor-antigén špecifickej imunity proti 

tumoru je kvôli malému množstvu TAA (tumor associated antigens), nedostatočnej 

schopnosti APC prezentovať antigény alebo sa nevytvorí dostatočné množstvo efektorových 

T lymfocytov a cytokínov. Nedávne práce ale dokázali, že to nie je pasívny proces, TAA 

špecifická imunita je nedostatočná kvôli aktívnej tolarizácii spôsobenej tumorovým 

mikroprostredím. Tumorové mikroprostredie zabezpečuje vhodný základ neefektívnosti 

imunitnej odpovede proti tumoru rôznymi spôsobmi. Tumorové bunky a stroma ďalej 

sekretujú množstvo suprimujúcich faktorov, ako IL-10, TGF-a VEGF [13].  

 Prezentácia antigénov v tumorových bunkách je často narušená alebo úplne zničená 

kvôli mutáciam, resp. deléciám génov, kódujúcich potrebné proteíny tohto procesu. 

Nádorové bunky môžu stratiť MHC I. triedy a kostimulačné molekuly, vďaka čomu sa 

ukryjú pred T lymfocytami. Strata MHC molekúl je väčšinou spôsobené zmenou 

2mikroglobulínu [14]. To spôsobuje nedostatočnú prezentáciu antigénov, nesprávne 

rozpoznanie tumorových buniek T lymfocytami a vzniká tolerancia [15, 16]. Defekt 

proteazómovej podjednotky (LMP-2, LMP-7) alebo tapasínu (supresia, strata) (TAP), 

molekuly ktorá prenáša peptidy prítomné v cytosolu, sú ďalšími možnosťami úniku tumoru 

pred imunitným systémom  a vedú k úplnej strate MHC molekúl a k eliminácii antigén-

špecifických efektorových CTL [17-19]. Tento jav bol monitorovaný u niekoľkých druhov 

tumorov (karcinóm prostaty, cervixu, pľúc, renálny karcinóm). Prekvapivo, najnovšie 

experimenty na myšiach objavili antigén-špecifickú subpopuláciu CTL, ktorá je zamerená 

proti peptidom na povrchu buniek, deficitných v spracovávaní antigénov [20]. Ďalšou 

stratégiou ukrytia tumorov pred imunitným systémom je expresia HLA-G molekúl na ich 

povrchoch za účelom ukryť sa pred NK bunkami [21].  

 Stróma tumoru v skorých štádiách ochorenia zabraňuje účinnému úniku tumorových 

antigénov. V neskorších štádiach, počas metastázovania sa síce tumorové antigény, ktoré by 

mohli navodiť protinádorovú imunitu, uvoľňujú, ale niekoľko vyvinutých mechanizmov 

vedúcich k tolerancii nedovolí príslušným bunkám vyvinúť efektívnú odpoveď. Aktivácia T 

lymfocytov sa môže diať priamo v tumorovom mikroprostredí.  Tam sa na chudobnej alebo 

nefunkčnej indukcii T lymfocytárnej odpovede sa podieľa niekoľko faktorov, jednak 

defektná prezentácia antigénov alebo štruktúra nádoru [13]. 
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 Tumorové bunky vedľa únikových mechanizmov vyvinuli aj eliminačné vedúce 

k zničeniu buniek s protinádorovou aktivitou. Veľa druhov tumorov exprimuje na svojich 

povrchoch FasL molekulu indukujúcu apoptózu. In vitro experimenty popisujú, že expresia 

CD95L na myších tumorových bunkách zabraňuje expanzii CTL v MLR (zmiešaná 

lymfocytárna reakcia)[22]. Imunohistologické analýzy tiež dokazujú apoptózu TIL (tumor-

infiltrujúce lymfocyty) u ľudských CD95L+ nádorových buniek [23-25]. Tieto analýzy ale 

neposkytujú funkčné dôkazy. Experimenty, monitorujúce schopnosť týchto nádorových 

buniek znížiť protinádorovú odpoveď u rôznych modeloch nepriniesli jednoznačnú odpoveď. 

Na jednej strane v in vitro funkčných testoch zistili schopnosť tumorových buniek indukovať 

apoptózu [26] a potvrdili lepší a rýchlejší rast nádorových buniek [27]. Dokázalo sa, že 

zníženie FasL expresie signifikantne redukuje rast tumoru [28]. Na druhej strane existujú 

dôkazy o neskoršej tumorovej formácii po injekcii tumorových buniek, o infiltrácii tumoru 

neutrofilmi a rejekcii CD95L+ exprimujúcich tumoroch [29, 30].  

 Tumorové bunky premieňajú subpopuláciu DC vystavenú nádorovým bunkám 

na TGF-sekretujúce DC, ktoré vyvolávajú vznik regulačných T lymfocytov [31]. Miesto 

nádoru, blízké lymfatické uzliny aj periférna krv [32, 33] sú infiltrované regulačnými T 

lymfocytami, ktoré suprimujú ďalšie - antigénmi stimulované - lymfocyty. Vysoký počet T 

regulačných buniek (CD4+CD25+) bol nájdený u rôznych typov tumorov - u nádorov prsníka 

a pankreasu [32], u ovariálneho karcinómu [34]. Tieto bunky sekretujú IL-10 a TGF- a pri 

kokultivácii s efektorovými T lymfocytami suprimujú ich proliferáciu a zabraňujú sekrécii 

IFN-.  

 Niekoľko štúdií potvrdilo prítomnosť rôznych TLR (toll like receptors), 

najmarkantnejšie TLR4 na nádorových bunkách. In vitro pokusy popisovali, že supernatant                                  

LPS-stimulovaných tumorových buniek silne inhibuje proliferáciu T buniek a cytotoxicitu 

NK buniek. Únik tumorových buniek prebieha cez TLR-4. Faktory zapojené do supresie 

imunitného systému sú NO (oxid dusnatý) a IL-6 (interleukin-6) [35].   

 Porušenú funkčnosť môžu mať tiež dendritické bunky, ktoré ako nematurované 

môžu mať nedostatočnú schopnosť pohltiť, spracovať a  prezentovať antigény. Ďalej tieto 

inhibované DC nemajú dobrú migračnú schopnosť alebo môžu vyvolať toleranciu namiesto 

aktivácie lymfocytov. V tumorovom mikroprostredí sa nachádza niekoľko subtypov DC, 
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vzhľadom k ústrednej úlohe dendritických buniek v protinádorovej imunite viac sa s nimi 

budeme zaoberať podrobnejšie v nasledujúcom texte. 
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2. Biológia dendritických buniek 

 

 

 Dendritické bunky predstavujú heterogénnu, nadmerne plastickú populáciu 

nachádzajúcu sa vo väčšine periférnych orgánov. Tvoria približne 1-2% z celkového počtu 

buniek v krvi [36]. Sú to najúčinnejšie antigén- prezentujúce bunky, s jedinečnou 

schopnosťou aktivovať naivné T lymfocyty. V regulácii imunitnej odpovede hrajú 

výnimočnú úlohu, sú zodpovedné za aktiváciu imunitnej reakcie a premosťujú prirodzenú a 

adaptívnu imunitu.  

 

 

2.1. Objavenie DC 

 

 

 DC boli prvýkrát pozorované v roku 1868 P. Langerhansom ako nový druh 

epidermálnych buniek, ktoré považoval za receptory signálov nervových buniek [37]. 

K znovuobjaveniu došlo až o sto rokov neskôr [38] a nasledovalo čoraz intenzívnejšie 

štúdium dendritických buniek.  

 

 

2.2. Pôvod, výskyt a podtypy DC v organizme 

 

 

DC vznikajú z hematopoetických prekurzorov v kostnej dreni, ich diferenciácia môže 

ďalej prebiehať cez lymfoidný alebo myeloidný prekurzor, z ktorých vznikajú CD11c+ a 

CD123lo bunky myeloidné (mDC) a CD11c- a CD123hi bunky plazmacytoidné (pDC).  

Veľká väčšina novovzniknutých DC prechádza cestou: kostná dreň-krv-nelymfoidné 

tkanivo-lymfa-lymfatické uzliny. 

 Existuje niekoľko subtypov, ktoré boli popísané na základe expresie povrchových 

markerov, funkcie a miesta výskytu v organizme. Ich prítomnosť bola potvrdená najprv u 

myšiek, subtypy DC u ľudí sú menej preskúmané. Literatúra zaoberajúca sa subtypmi je 



 16 

veľmi nejednotná. Väčšina informácií pochádza z myších experimentov alebo in vitro 

pokusov. Súčasne prevládajú dve hypotézy vzniku pDC/mDC v ľudských systémoch, 

evolučná hypotéza a model nariadenia prostredia [39]. Evolučný model navrhuje dve 

populácie antigen-prezentujúcich buniek, v ktorých sú myeloidné DC špecializované na 

produkciu IL-12 a plazmacytoidné DC sekretujú interferóny typu I.  V tomto prípade je o 

typu DC rozhodnuté už u prekurzorov DC. Druhý model predpokladá veľkú funkčnú 

plasticitu pDC a mDC, ktoré sú schopné na základe stimula prechádzať jeden do druhého a 

produkovať odpovedajúci cytokín - IL-12 alebo IFN- [40]. 

 

Plazmacytoidné dendritické bunky predstavujú populáciu CD4+CD45RA+CD123+ 

CD11c-ILT3+ILT1-lineage- buniek [41]. Vykazujú morfológiu plazmatických buniek, 

s excentrickým jadrom a bazofilnou cytoplazmou. Predstavujú približne 0,2-0,8% 

z celkového počtu PBMC (peripheral blood mononuclear cells) [42]. Diferenciácia a 

molekulárne pochody regulácie pDC nie sú ešte úplne odhalené. Objavenie pDC vo 

fetálnych primárnych lymfoidných orgánoch poukazuje na ich diferenciáciu 

z hematopoetických kmeňových buniek. V dospelosti sa diferencujú neustále z kostnej drene. 

Dôležitými cytokínami pre ich diferenciáciu z hematopoetických kmeňových buniek a 

mobilizáciu z kostnej drene sú Flt3 a G-CSF. Z kostnej drene putujú do sekundárnych 

lymfoidných orgánov cez HEV (high endothelial venules). Umožňuje im to expresia L-

selektínu (CD62L) [42]. Vyznačujú sa expresiou Toll-like receptorov 7 a 9 (TLR) a veľmi 

výraznou produkciou IFN typu I a zrejme indukujú skôr Th2 odpoveď [43-45]. O tom svedčí 

i to, že za patologických podmienok sa môže v periférii, alebo i v koži vyskytnúť veľké 

množstvo plazmacytoidných DC (atopická, kontaktná dermatitída, psoriáza) [46, 47]. Po 

rozpoznaní DNA-vírusov, CpG motívu (TLR9) alebo jednovláknovej vírusovej RNA 

produkujú 100 až 1000 krát väčšie množstvo interferónu typu I ako ostatné bunky 

imunitného systému [48]. Vyznačujú sa špecifickým súborom receptorov internalizácie, 

exprimujú Dectin-1, BDCA-2. Na rozdiel od myeloidných DC majú nižšiu fagocytárnu a 

makropinocytárnu aktivitu a nie sú aktívne v cross-prezentácii (zkrížená prezantácia). 

Prednostne prezentujú endogénne peptidy vírusov [49]. 
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Myeloidné dendritické bunky predstavujú populáciu klasických, dobre 

preskúmaných DC s charakteristickým fenotypom CD11c+CD123-. Exprimujú v závislosti 

na subpopulácii TLR1,2,3,4,5,6,8,10 a po aktivácii produkujú veľké množstvo IL-12. 

Obsahujú množstvo receptorov endocytózy. Progenitory myeloidnej línie sa diferencujú 

z CD34+ kmeňových buniek buď do prekurzorov Langerhansových buniek alebo dermálnych 

(intersticiálnych) DC v krvi [50, 51]. 

 

V epidermis a mukóze sa nachádzajú v markantnom počte Langerhansové bunky 

(LC) s typickou DC morfológiou a Birbeckovými granulami. Slúžia ako prvá imunologická 

bariéra proti patogénom a vplyvom prostredia. Obsahujú množstvo C-lektínov, ktoré viažu 

cukrové komponenty mikroorganizmov. Lektín typu II - langerin, receptor pre pohltenie 

antigénov, je ďalším špecifickým znakom týchto buniek. Manózový receptor CD206 im 

naopak chýba [51, 52]. Okrem toho exprimujú tiež  CD1a, CD11c, adhezívne molekuly ako 

β1 integríny, E-kadherín, receptory pre IgE, FcγRII/CD32. Expresia E-kadherínu im 

napríklad umožňuje usídlenie v epidermis. LC kvôli svojej nízkej schopnosti pohltit antigény 

dlho neboli považované za APC napriek expresii MHC II triedy na svojich povrchoch. 

Ukázalo sa, že aj LC i DDC (dermálne dendritické bunky) sú schopné účinnej endocytózy a 

makropinocytózy [53, 54].  

 

Dermálne (intersticiálne) dendritické bunky sa nachádzajú v dermis a interstíciu 

orgánov. Na základe expresie DC-SIGN/CD209 sú odlíšiteľné od ostatných populácii 

v dermis. Exprimujú tiež MHC II, scavengerový receptor CD36, manózový receptor a iné 

izoformy CD1, ako CD1a napr. CD1d, ktorú využívajú k fagocytóze nepeptidových 

antigénov [55]. Na základe znakov CD1a a CD14 sú potvrdené dve subpopulácie, ktoré sa 

líšia v schopnosti alogénnej stimulácie [56, 57]. 

 

Dendritické bunky derivované z monocytov v krvi 

Monocyty majú schopnosť reagovať na cytokíny nachádzajúce sa v okolí a výsledky 

experimentov podporujú hypotézu, že za určitých podmienok sa môžu diferencovať do DC, 

pripomínajúce aktivované LDC alebo DDC. To umožňuje včas odpovedať na zápalové 

signály. Randolph a kol. popisujú určitú subpopuláciu monocytov, ktorá sa za zápalových 
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podmienok diferencuje do DC a migruje do lymfatických uzlín [58, 59]. Ďalšie práce zistili, 

že tieto monocyty u myší exprimujú znak Gr-1 [60, 61]. Leon a kol. informovali o tom, že po 

prenose monocytov do ožiarených myší z nich vznikali CD8+ a CD8- DC v slezine, tým 

demonštrovali schopnosť monocytov premeniť sa v DC i v nezápalových podmienkach [62].      

 

Dendritické bunky prítomné v tumorovom mikroprostredí 

 V tumorovom mikroprostredí sa nachádza niekoľko subtypov DC: nematurované 

myeloidné DC, B7-H1+ DC, IDO+ DC, plazmacytoidné, asociované s nádormi a vaskulárne 

DC. Maturovaných DC, ktoré sú mimoriadne účinné vo vyvolaní tumor-špecifickej T 

lymfocytárnej odpovede, v rôznych druhoch tumora (ovariálny, renálny karcinóm, karcinóm 

prostaty, mammy) sa nachádza málo. Veľké množstvo faktorov, produkovaných tumorovými 

bunkami v ich mikroprostredí, regulačnými lymfocytami a makrofágami- VEGF, IL-10, 

TGF-IL-6, M-CSFa PGE2suprimuje diferenciáciu a maturáciu DC [63-66]. Naopak 

faktorov, ktoré podporujú DC diferenciáciu alebo maturáciu existuje málo (GM-CSF,  IL-4, 

IL-12, IFN-. Táto nerovnováha vedie k vzniku nežiadúcej tolerancie organizmu voči 

nádorom.  

  Subtyp IDO+DC (indolamín-2,3-deoxygenáza, enzým degradujúci tryptofán), 

prítomný v rôznych druhoch tumora (melanóm, karcinóm mammy, pľúc, pankreasu) sa 

podieľa na imunosupresii sprostredkovanej tumorom. Tieto dendritické bunky, ktoré znižujú 

prístup T lymfocytov k tryptofánu, zabraňujú proliferácii T buniek a vedú ich k apoptóze 

alebo k anergii [67]. Prítomnosť tejto aminokyseliny vyžadujú T lymfocyty k svojej 

diferenciácii a proliferácii. Experimenty podložili, že v tumorovom mikroprostredí regulačné 

T lymfocyty vyvolávajú expresiu IDO na DC. Práce Ternessa a kol. existenciu subpopulácie 

IDO+DC naopak nepotvrdili a IDO enzýmu nepripísali suprimujúcu úlohu [68, 69]. 

 Ďalším typom DC v tumorovom mikroprostredí sú nedávno objavené B7-H1+  

(PD-L1) DC. Tumorom sekretované inhibičné faktory vedú k expresii znaku H1 z rodiny B7 

molekúl na DC a podľa najnovších vedomostí tiež na nádorových bunkách. Indukcia tejto 

molekuly znamená ďalší mechanizmus úniku tumoru imunitnému systému. Ich prítomnosť 

na tumorových bunkách koreluje so zlou prognózou [70, 71]. Blokáda B7-H1 molekúl na 

ľudských tumorových bunkách vedie k zvýšeniu cytotoxicity tumor-antigén špecifických 

CTL a k produkcii cytokínov Th v priamom kontakte s nádorovými bunkami [72]. Blokáda 
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tejto molekuly na DC zvyšuje aktiváciu T lymfocytov a produkciu IFN- a IL-2  [73-75]. 

Ligandom tejto molekuly je PD-1, ktorá sa nachádza na regulačných T lymfocytoch i na 

nádorových bunkách. Tieto lymfocyty cez túto molekulu znižujú produkciu IL-12, tým 

imunogenicitu DC, expresia molekuly sa podieľa na indukcii apoptózy efektorových T 

lymfocytov [73, 76]. 

 Ďalším zástupcom B7 rodiny je B7-H4 molekula. Táto molekula bola objavená na 

tumorových bunkách ovariálneho karcinómu a  APC, vrátane makrofágov, infiltrujúcich 

tumor a zistilo sa, že suprimujú tumor-antigén špecifickú T lymfocytárnu odpoveď [6]. 

 Plazmacytoidné DC prítomné v rôznych druhoch tumorov (ovariálny karcinóm, 

melanóm, skvamózny karcinóm hlavy a krku) exprimujú na svojich povrchoch CXCR4. 

Práve to umožňuje tumorovým bunkám, ktoré exprimujú ich ligand- CXCL12, prilákanie 

veľkého množstva pDC do tumorového mikroprostredia. pDC za  normálnych okolností 

vyvolávajú produkciu IFN-a aktivujú NK. Tieto tumorové pDC ale majú zníženú expresiu 

TLR-9 [77] a vyvolávajú produkciu IL-10 T-lymfocytami v nadmernom množstve. Týmto 

suprimujú tumor-špecifickú aktiváciu T lymfocytov [78]. 

 Ďalším typom DC v tumore sú vaskulárne DC. Za normálnych okolností funkčné 

mDC dokážu inhibovať angiogenézu indukciou a produkciou cytokínov, ako IL-12, IFN- 

a IL-10 [79]. Tieto bunky, prítomné v tumorovom prostredí ale nemajú schopnosť 

zabraňovať vaskularizácii tumoru [80].  

 

 

2.3. Aktivácia, migrácia, maturácia DC 

 

 

Hlavnou úlohou DC je zachytiť antigény, spracovať ich a vystavovať ich v kontexte 

s MHC molekulami na svojich povrchoch za účelom vyvolať antigén-špecifickú imunitnú 

odpoveď lymfocytov. Táto odpoveď je dôležitá v protiinfekčnej, tiež v protinádorovej 

obrane. Za neprítomnosti zápalu hrajú DC úlohu strážcu v krvi, periférnych orgánoch, lymfe 

a sekundárnych lymfoidných orgánoch. Podieľajú sa aj vo vytvorení tolerancie voči 

antigénom telu vlastným v imunopatologických stavoch a v rejekcii transplantátu.  
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DC existujú v dvoch funkčne a fenotypicky odlišných štádiách, nematurované a 

maturované. 

Nematurované DC (iDC), nachádzajúce sa v periférnych tkanivách, majú vysokú 

schopnosť fagocytózy a následného spracovania pohltených antigénov. Po objavení 

mikrobiálnej infekcie, alebo po signále ohrozenia rovnováhy organizmu sa aktivujú. Na 

produkty a časti patogénov alebo zápalový stav v organizme reagujú migráciou,  strácajú 

schopnosť fagocytózy a pritom sa stanú maturovanými. Počas maturácie DC prestanú 

exprimovať rôzne adhezívne molekuly, tým sa im uľahčuje migrácia, naopak niektoré 

adhezívne molekuly, ktoré majú úlohu vo vytvorení imunologickej synapsy (CD54 (ICAM-

1), CD58 (LFA3), atď) sú u maturovaných DC viac exprimované [81]. Dochádza tiež 

k reorganizácii cytoskeletu, maturované DC získavajú dlhé dendrity. Akumulácia DC v 

mieste zápalu a migrácia do lymfatických uzlín je umožnená expresiou rôznych 

chemokínových receptorov. Nematurované DC exprimujú receptory CCR1, CCR2, CCR4, 

CCR5, CCR6, CXCR1 a CXCR4. Do miesta zápalu sú prilákané pomocou MIP-3/CCL20, 

RANTES/CCL5 a MIP-1/CCL3 [52]. Migrácia do lymfatických orgánov nasleduje po 

pohltení a spracovaní antigénov. DC zároveň maturujú a menia profil chemokínov a ich 

receptorov. Dôležitú úlohu získavajú receptory CCR7, pomocou ktorých sú dendritické 

bunky schopné odpovedať na chemokiny CCL19 (MIP-3β) a CCL21 (SLC) a sú priťahované 

do lymfatických uzlín [82, 83].   

Nedávno sa zistilo, že DC reagujú na vírusovú infekciu v troch fázach zapojením 

iných typov buniek a to sekréciou rôznych chemokínov. V najskoršiej fáze, medzi 2-4 h po 

stretnutí s vírusovými antigénami, produkujú chemokíny, ktorým prilákajú hlavne 

polymorfonukleáry (neutrofily), cytotoxické lymfocyty a NK bunky. V intervale 8 - 12 hodín 

následuje prilákanie efektorových pamäťových T lymfocytov. V tretej fáze (24-48 h) 

produkujú chemokíny - CCL19β a CCL22, pomocou ktorých priťahujú naívne a pamäťové T 

a B lymfocyty [84].    

Povaha rozpoznaných antigénov a patogénov dendritickými bunkami je veľmi 

rôznorodá a je dosiahnutá pomocou špeciálnych receptorov.  

Pohltenie antigénov a patogénov iDC prebieha tromi cestami: fagocytózou 

(apoptotické a nekrotické telieská cez CD36, v3, v5, CD91), makropinocytózou 

(proces, počas ktorého je prijaté nešpecificky veľké množstvo extracelulárnej tekutiny)  a 
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endocytózou pomocou rôznych receptorov, ako Fc receptory pre imunokomplexy, PRR 

(pattern recognition receptors) pre rozpoznanie mikrobiálnych antigénov, lektínové receptory  

typu C pre glykoproteíny. Rozpoznanie antigénov pomocou rôznych druhov receptorov má 

rôzne efekty, môže vyvolať buď maturáciu DC cez signálne kaskády (TLR) alebo má za 

úlohu internalizovať antigény pre degradáciu (receptory lektínu typu C). Množstvo 

endocytických receptorov sa nachádza len na určitých subpopuláciach DC.  

Maturácia DC zahrňuje niekoľko zmien, redistribúciu MHC molekúl 

z intracelulárnych časti na povrch DC [85, 86], zníženie schopnosti internalizácie antigénov, 

zvýšenie expresie kostimulačných molekúl, morfologické zmeny, reorganizáciu cytoskeletu, 

produkciu cytokínov a chemokínov, zmenenú expresiu markerov a receptorov chemokínov. 

Maturované DC majú obrovskú schopnosť prezentácie pohlteného a spracovaného 

antigénu v kontexte s MHC I. alebo II. triedy. Maturované DC dokážu aktivovať naivné T 

lymfocyty a indukovať antigén-špecifickú imunitnú odpoveď vďaka zvýšeniu expresie MHC 

molekúl, adhezívnych a kostimulačných molekúl CD80, CD86, CD40, CD54, podobne DC –

špecifických markerov - CD83 a DC-LAMP. Na povrchoch sa objavujú chemokínové 

receptory CCR7, ktoré uľahčujú migráciu a usídlenie v lymfatických orgánoch.  

  

Zatiaľ je popísaných 5 rodín receptorov, ktoré sú schopné vyvolávať aktiváciu a 

maturáciu DC [36]. Sú to toll-like receptory (TLR), cytokínové receptory, receptory TNF-

rodiny, Fc receptory (Fc-časť imunoglobulinovej molekuly) a receptory, slúžiace na detekciu 

bunkovej smrti.  

 

 

2.4. Rozpoznanie antigénov a patogénov 

 

 

 Štruktúry asociované s patogénami (PAMP), ktoré sú evolučne vysoko 

konzervované, produkované len mikroorganizmami a nutné k ich prežitiu, umožňujú DC ich 

detekciu pomocou receptorov PRR (pathogen recognition receptors). Rozpoznanie PAMP 

štruktúr v organizme signalizuje prítomnosť patogénov a vedie k vyvolaniu imunitnej 

odpovede. Existuje niekoľko typov PRR: komplementové, glukanové, manózové, 
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scavengerové, TLR, NOD a všetky majú špecifický ligand, tiež signalizačné dráhy a 

odpoveď proti patogénu [87]. 

 

 Toll-like receptory 

 Veľmi dôležitu skupinu receptorov tvoria TLR, dnes je ich známych 11 (tabuľka 1). 

Tieto receptory môžu byť rozdelené do rôznych skupín na základe povahy ligandov, ktoré 

rozpoznávajú. Lipidové štruktúry sú rozpoznávané TLR2 (v kombinácii s TLR1 a TLR6) a 

TLR4, vírusové a bakteriálne nukleové kyseliny sú ligandami pre TLR3, TLR7 a TLR8. 

TLR5 a TLR11 rozpoznávajú proteíny patogénov [88] (TLR-11 je receptorom pre 

uropatogénny kmeň Escherichia coli [89] a molekuly podobné profilinu z Toxoplasma gondii 

[90]. TLR je skupina transmembránových proteínov I. typu, ich extracelulárna časť je bohatá 

na leucin a intracelulárna časť obsahuje Toll/IL-1 receptorovú doménu (TIR) [87]. Každý 

receptor rozpoznáva rôzne produkty mikroorganizmov - PAMP. Tieto produkty sú 

esenciálne pre prežitie mikroorganizmov a charakteristické len pre nich (napr: bakteriálny 

lipopolysacharid - časť lipid A, lipoproteín, peptidoglykán, kyselina lipoteichová, 

nemetylované CpG motívy v bakteriálnej DNA alebo dvojvláknová vírusová RNA). 

TLR1,2,4,5 a 6 sú exprimované na bunkových povrchoch a sú špecializované na rozoznanie 

bakteriálnych produktov. TLR 3,7 a 9 rozoznávajú vírusy a ich nukleové kyseliny a sú 

lokalizované v intracelulárnych kompartmentoch. Týmto umiestnením sa dosahuje rozlíšenie 

vlastného od cudzieho [91, 92]. Naviazanie ligandu na príslušný receptor vyvoláva spustenie 

signalizačných kaskád, buď MyD88 dependentnej alebo MyD88 independentnej dráhy 

pomocou adaptorového proteínu TRIF - v prípade TLR3 a TLR4 a TIRAP-Mal, TRAM u 

TLR-4 a TLR2 [88]. Vo finálnom kroku signalizácie sa aktivuje NF-B a MAP kinázy 

spôsobujúce expresiu génov, napríklad pre TNF, IFN- a IFN-.  
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Tabuľka 1. Toll- like receptory  a ich ligandy 

( prevzaté z Nature Reviews Immunology, Akira S, 2004) 

 

 

PAMP nie sú prítomné len u patogénnych mikroorganizmov. Nachádzame ich tiež u 

nepatogénnych, ktoré sú tiež rozpoznávané pomocou PRR. Za fyziologických podmienok sú 

tieto nepatogénne mikroorganizmy tolerované [87]. Presné mechanizmy, ako organizmus 

toleruje nepatogénne, komenzálne mikroorganizmy, nie sú ešte odhalené. Komenzálne 

baktérie sú tými receptormi za normálnych (steady state) podmienok rozpoznané a zdá sa, že 
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práve táto interakcia hraje významnú úlohu v udržiavaní intestinálnej epiteliálnej 

homeostázy a v rezistencii na poškodenie epitélií. Toto je v súlade so zistením, že TLR môžu 

priamo ovplyvňovať expresiu faktorov ako TNF, IL-6, VEGF. To by svedčilo o dvoch 

rôzných úlohách TLR, jednak o chránení organizmu pred infekciami, jednak o udržiavaní 

homeostázy epiteliálnej vrstvy [93].  

Dendritické bunky exprimujú v závislosti na podtypu niekoľko TLR, myeloidné DC: 

TLR1,2,3,4,5,6,8,10 a plazmacytoidné DC: TLR7 a 9 [91, 94]. Rozpoznanie PAMP toll-like 

receptormi na povrchu DC vyvoláva zvýšenie expresie kostimulačných (CD80, CD86) a 

MHC molekúl, spustí sa produkcia IL-12 a rôznych chemokínov a ich receptorov zapojených 

v procesu maturácie DC.  

Ukazuje sa, že k účinnej prezentácie antigénov je mimoriadne dôležitá prítomnosť 

TLR ligandov v rovnakom fagozóme ako sú prítomné fagocytované častice [95].   

Aktivácia TLR môže indukovať produkciu iNOS (inducibilná NO syntáza) a 

protimikrobiálnych peptidov, ktoré dokážu priamo zničit patogény [87].  

 

Cytokínové receptory 

 Sekrécia TNF, IL-1, vyvolaná infekciou, v mieste zápalu je ďalším varovným 

signálom pre DC, ktoré upozorňuje na infekciu. Stimulácia príslušných receptorov pre tieto 

cytokíny vyvolá maturáciu DC. 

 

Receptory TNF- rodiny  

 Rodina TNF ligandov a receptorov, približne 50, má veľký význam v indukcii 

maturácie DC. Väzba CD40 na DC a CD40L na T lymfocytoch je mimoriadne dôležitá. 

Počas účinnej väzby DC-T lymfocyt sa naivný T lymfocyt aktivuje a zvýši expresiu CD40L 

na svojom povrchu. Po interakcii s CD40 na DC, maturované DC začnú produkovať IL-12, 

ktorý je potrebný k Th1 polarizácii [96]. Väzba RANK-L (TRANCE) molekúl aktivovaných 

T lymfocytov na RANK receptor na DC spôsobuje produkciu prozápalových a Th1 

cytokínov. Aktiváciu dendritických buniek vyvolávajú ešte napr. OX40, FasL, 4-1BBL.  

  

 

 



 25 

Fc receptory 

 Naviazanie imunokomplexov alebo protilátok na receptory pre imunoglobulínov na 

povrchu DC znamená ďalší signál na ich maturáciu. Prítomné receptory pre 

imunoglobulínové molekuly na rôznych subtypoch DC sú FcRI, FcRII, FcRIII, FcRI, 

RII a FcR (CD89). Ďalší IgA receptor (CD71), ktorý je receptorom pre transferín, 

sprostredkuje internalizáciu IgA-imunitného komplexu len u nematurovaných DC na rozdiel 

od druhého IgA receptoru) [97]. Ukázalo sa, že DC z receptorov Fc exprimujú hlavne 

FcRIIB, receptor obsahujúci inhibičný ITIM motív (immunoreceptor tyrosine-based 

inhibition motif). Ich prednostný výskyt svedčí o tom, že naviazanie imunokomplexov za 

normálnych podmienok nevyvoláva aktiváciu a maturáciu DC alebo aktivácia a maturácia 

DC imunokomplexami závisí na rovnováhe Fc receptorov [98]. Zrejme receptor FcRIIB 

zabezpečuje mechanizmus periférnej tolerancie na autoantigény v organizme.  

 

Receptory slúžiace na detekciu bunkovej smrti 

 Bunková smrť môže znamenať nebezpečie pre organizmus a práve preto je vnímaná 

aj dendritickými bunkami, ktoré premosťujú prirodzenú a adaptívnu imunitu. Scavengerové 

receptory, receptory s relatívne nízkou afinitou sú exprimované na myeloidných a niektorých 

endoteliálnych bunkách. Rozoznávajú veľké polyanionické ligandy a hrajú veľmi dôležitú 

úlohu v pohltení a odstránení zmenených komponentov, napr. apoptotických teliesok. Tieto 

receptory sú tiež zapojené do metabolizmu lipidov a viažu zmenené lipoproteíny . Nedávne 

práce potvrdili ich úlohu tiež vo fagocytóze baktérií a cytokínovej odpovedi. CD91, 

scavengerový receptor  identifikovaný ako receptor rozpoznávajúci gp96 [99], viaže tiež 

proteíny: hsp70 (heat shock protein), hsp90, hsp110, aktívny -2 makroglobulín, kalretikulín 

[100]. Ukázalo sa, že je hlavným receptorom, ktorý sa podieľa na cross-prezentácii.[101]. 

SR-A (SR-AI a II, MARCO) sú ďalšími identifikovanými receptormi pre gp96 a kalretikulín, 

viažu tiež lipid A (LPS) a Gram+ baktérie - kyselinu lipoteichovú [102, 103]. LOX-1 je 

recptorom pre hsp70 a in vitro pokusy svedčia o jeho schopnosti viazať baktérie [104]. 

Experimenty dokazujú, že po využití toho receptoru, ako cieľ in vivo, vedie k účinnej 

antigén-špecifickej protinádorovej imunite [105]. SR-B, SR-D (macrosialin), SREC a SR-

PSOX viažu oxidovaný LDL a rôzne polyaniony a zatiaľ neexistujú dôkazy o schopnosti 

viazať baktérie. Fagocytóza apoptotických teliesok je sprostredkovaná cez SR-A, CD36 (SR-
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B). Dôležitú úlohu v tomto procese majú tiež integríny vvfosfatidylserínový 

receptor a CD14 [106, 107].  

 

 

 

2.5. Spracovanie a prezentácia antigénov dendritickými bunkami  

 

 

Po pohltení antigénov dendritickými bunkami nasleduje fáza spracovania a 

prezentácia antigénov na povrchu buniek naivným T lymfocytom. Väzba a prezentácia 

peptidových fragmentov sa deje pomocou molekúl MHC (major histocompatibility 

complex), u ľudí HLA (human leukocyte antigen). MHC I. triedy sa  vyskytuje na všetkých 

bunkách,  II. triedy prednostne na bunkách prezentujúcich antigén (APC).  

Popísané sú štyri základné cesty antigénnej prezentácie: exogénna, endogénna, 

alternatívna (všetky tri cez MHC molekuly) a prezentácia cez molekuly CD1. 

Extracelulárne proteíny sú prezentované pomocou MHC II. triedy, po pohltení sú 

internalizované endozómami. Novosyntetizované molekuly a reťazcov asociované 

s invariantným reťazcom Ii sa transportujú z endoplazmatického retikula cez Golgiho 

komplex a fúzujú s endozómami. Tu nasleduje proteolytické rozštiepenie Ii reťazca a 

výmena zbytku naštiepeného Ii (CLIP) za extracelulárny peptid, ktorý môže mať dlžku 10-35 

aminokyselín. Komplex je potom transportovaný na povrch buniek (Obrázok 1). Takto 

asociovaný peptid je rozpoznaný CD4+ Th bunkami. Komplexy MHC molekúl a peptidu 

pretrvávajú na povrchu buniek niekoľko hodín až dní, umožňujúc lymfocytom ich 

rozpoznanie.  

CD8+ CTL lymfocyty rozpoznávajú peptidy spojené s MHC I. triedy o dlžke 8-10 

aminokyselín. Tieto peptidy sú endogénneho charakteru (vírusové proteíny v infikovaných 

bunkách, mutované proteíny v tumorových bunkách). Miesto degradácie proteínov, 

označených ubiquitínom, je proteazóm. Takto naštiepené peptidy sa dostávajú do 

endoplazmatického retikula (ER) ATP-dependentným transportom cez TAP pumpy. 

K syntéze  reťazcov s 3 doménami a 2 mikroglobulínu a poskladania MHC molekuly 

dochádza v endoplazmatickom retikule. Nové molekuly sú pripojené na TAP komplexy a 
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spájajú sa s peptidami, ktoré sa transportujú do ER. Komplexy MHC molekuly a pripojený 

peptid sa potom dostávajú z ER cez Golgiho komplex na povrch buniek (Obrázok 1).  

  

 

Obrázok 1. Cesty spracovania a prezentácie antigénov 

( prevzaté z Physiol Rev, Lipscomb MF, 2002) 

 

 Toto striktné rozdelenie medzi dvomi cestami spracovania exogénnych a 

endogénnych antigénov bolo prekonané. Pred niekoľkými rokmi sa objavili data ukazujúce, 

že dendritické bunky sú schopné prezentovať na svojich MHC I molekulách rôzne exogénne 

antigény a takto aktivovať a diferenciovať naívne CD8+ T lymfocyty na efektorové a vyvolať 

účinnú cytotoxickú odpoveď. Umožňuje to tzv. alternatívna cesta spracovania antigénov 

[108, 109]. Takto môžu cross-prezentované vírusom infikované alebo tumorové bunky 

vyvolávať cytotoxickú odpoveď. Spracovanie týchto exogénnych antigénov sa môže diať 

dvoma mechanizmami – TAP-dependentným, kde sú antigény transportované z proteazómu 

do cytosolu a ER a TAP-independentným (Obrázok 1). V tomto prípade sú antigény 

hydrolyzované v endozómoch a peptidy sa dostanú priamo na MHC molekuly [110].     

Ďalšia cesta antigénnej prezentácie je cez CD1 molekuly.  Je to rodina 

nepolymorfných histokompatibilných antigénov. Obsahujú molekuly 2 mikroglobulínu, 

podobne ako MHC I. triedy. Antigénmi sú v tomto prípade napriek podobnosti s MHC, 

exogénne i endogénne lipidové a glykolipidové molekuly [111, 112]. Ako prvý ligand bol 

identifikovaný mykobakteriálny lipid [113]. Postupne sa zistilo, že ligandami, schopnými 
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stimulácie CD1- restringovaných T buniek, sú rôzne lipidy ako lipoarabinomannan, 

monomycolát glukózy, hlavné súčasti bunkovej steny mykobaktérií. I keď lipidy 

mykobaktérií sú rozdielné od cicavčích, zdá sa, že niekoľko glykosfingolipidov môže byť 

prezentovaných pomocou CD1 molekúl skupiny I. [114, 115]. Toto zistenie naznačuje, že 

odpoveď na lipidové antigény cez CD I prezentáciu môže byť vyvolaná adaptívnou imunitou 

a nie prirodzenou. U ľudí bolo identifikových 5 členov CD1 rodiny: CD1a až CD1e. 

CD1a,b,c sú považované za skupinu I CD1, rozdielný od nich je CD1d. CD1e podľa 

sekvencií homológie sa nachádza medzi tými dvoma skupinami, tvorí skupinu III CD1, 

vyskytuje sa u myeloidných DC. Expresia molekuly CD1d je častá na hematopoetických 

bunkách, tiež boli identifikované na niektorých nehematopoetických (epiteliálne bunky) 

[116]. CD I skupina sa nachádza na nematurovaných tymocytoch kôry, na rôznych 

subpopuláciách DC (MoDC v krvi, Langerhansové bunky) a B lymfocytoch.  

 

 

2.6. Aktivácia adaptívnej imunity  

 

 

 

Donedávna bola všeobecne platná teória, že k aktivácii T lymfocytov sú potrebné dva 

signály: väzba MHC molekúl a peptidu a kostimulačný signál. Dnes sa vie, že tretí, 

polarizačný signál je tiež nutný k určeniu smeru diferenciácie T lymfocytov. 

APC prezentujú antigény na svojich povrchoch za účelom stimulovať naivné T 

lymfocyty a vyvolať odpoveď. V závislosti na množstve antigénov a ďalších faktorov vzniká 

Th1 alebo Th2 odpoveď a sila väzby molekúl MHC-peptid determinuje efektivitu aktivácie. 

T lymfocyty k rozpoznaniu prezentovaného antigénu  potrebujú interakciu receptoru T bunky 

(TCR), ktorý sa skladá z proteínov rozoznávajúcich antigén a invariantných signálnych 

reťazcov (CD3 komplex) a peptidu, prezentovaného pomocou MHC [117]. Vytvára sa tzv. 

imunologická synapsa (IS). Síce tento koncept už je dlho známy a zaužívaný, zistilo sa len 

pred niekoľkými rokmi, že TCR receptor sa nevyskytuje rovnomerne na rozhraní medzi APC 

a T lymfocytom, ale molekuly sú organizované do oblasti SMAC (supramolecular activation 

cluster). Analýza membránových molekúl ukázala, že sú rozoznateľné dve oblasti - centrálna 

cSMAC, ktorá obsahuje TCR-peptid MHC, CD2-CD58 a CD28-B7 a periférna pSMAC 

s vysokým obsahom LFA-1, CD45 [118, 119]. Štúdie zaoberajúce sa kinetikou tvorby 
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SMAC-u ukázali, že TCR molekuly sa premiestňujú z periférie do centrálnej oblasti SMAC-

u a LFA-1 molekuly z centrálnych do periférii za niekoľko minút [120-122]. Vytvorenie 

cSMAC-u je iniciované TCR - peptid MHC väzbou a podporená interakciou CD28-CD80 

[117].  

 TCR zahajuje kaskádu signálných dráh počas niekoľkých sekúnd. 

Transmembránový komplex CD3 je v intracelulárnej časti asociovaný s proteín-tyrozín 

kinázami Src, cez ktoré vedie k aktivácii kinázových kaskád a k odpovedi bunky na aktuálnu 

potrebu. Naviazanie TCR a CD4, CD8 koreceptorov na peptid–MHC komplex aktivuje Lck. 

Aktivované Lck fosforylujú tyrozíny na a  reťazci CD3 komplexu - fosforylácia 

ITAM motívu (immunoreceptor tyrosine-based activation motifs). Tyrozín-kináza ZAP70 sa 

viaže na fosforylované tyrozíny ITAM motívu reťazca a jeho aktivácia a fosforylácia sa 

uskutoční pomocou Lck. Takto aktivované ZAP 70 fosforylujú ďalej LAT a SLP-76 

proteíny. Keď sú tieto proteíny raz aktivované, následuje signálna kaskáda vedúca do 

bunkového jadra. 

 V súčasnej dobe existujú dva modely vysvetľujúce aktiváciu T lymfocytov. Jeden, 

tzv. stabilný kvantitatívny model T bunkovej aktivácie navrhuje, že väzba MHC-peptid 

komplexu musí byť dostatočne dlhá, aby umožnila vykonanie všetkých potrebných 

biochemických dejov po naviazaní komplexu [123].  Druhý, dynamický model popisuje, že 

jediný MHC-peptid komplex môže spolupracovať až s 200 TCR pomocou sériovej aktivácie. 

Tento model naznačuje, že kratšie interakcie MHC-peptid komplexu a TCR sú účinnejšie 

v aktivácii T buniek [118]. 

 Tento signál MHC-peptid komplexu je ďalej riadený kostimulačným signálom. 

Kostimulačné molekuly CD80 a CD86, ktoré exprimujú vo vysokom množstve maturované 

DC a ich naviazanie na CD28 má zásadnú úlohu v aktivácii T lymfocytov. Po objavení 

ďalších a ďalších molekúl sa dnes ale už vie, že signál kostimulácie je výsledkom interakcií 

kostimulačných a koinhibičných molekúl. 

 Schopnosť DC polarizovať  pomocné (Th) lymfocyty je považovaná za tretí signál 

[124]. Je všeobecne známe, že určitý maturačný stimulus môže nasmerovať DC do 

subpopulácie, ktorá podporuje vznik subtypu Th1 alebo Th2 in vitro [125]). Ďalšími 

možnými subpopuláciami vzniknutými z Th0 lymfocytov sú regulačné T lymfocyty 

(CD4+25+, Tr1 bunky, Th3 lymfocyty) a nedávno objavené Th17. Najdôležitejším 
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diferenciačným stimulom Th1 subpopulácie je IL-12 p70 heterodimér, ktorý je zrejme 

sekretovaný len v prípade stimulácie ligandami TLR a nie stimuláciou zápalovými 

mediátormi. Na druhej strane niekoľo prácí svedčí o tom, že IL-12 produkovaná DC nie je 

nutná k „licencii“ DC (funkčné zmeny DC, potrebné k aktivácii DC) a k vzniku 

cytotoxických, IFN- produkujúcich CD8+ lymfocytov [126].   

 Z lymfocytov, ktoré dostanú len krátku TCR stimuláciu nevznikajú efektorové 

lymfocyty. Dávajú skôr vznik centrálnym pamäťovým bunkám (CCR7+CD45RA-). Tieto 

bunky sú k ďalším stimulom viac citlivé ako naivné lymfocyty a sú schopné vyvolať 

produkciu IL-12 dendritickými bunkami a diferencovať sa na efektorové T lymfocyty. Na 

druhej strane, keď je TCR stimulácia dostatočne dlhá, v prítomnosti IL-12 sa naivné 

lymfocyty diferencujú do podskupiny Th1, a produkujú IFN-V prítomnosti IL-4 sa 

diferencujú do Th2 subtypu s produkciou IL-4, IL-5, IL-13. Tieto lymfocyty migrujú do 

miesta zápalu do periférneho tkaniva a buď vykonávajú efektorovú funkciu alebo v malom 

množstve pretrvávajú ako efektorové pamäťové bunky (CCR7-CD45RA-)[127]. 

    .      

 

2.7. Priama účasť DC v eliminácii tumorových buniek 

 

 

Ukázalo sa, že DC sú schopné zničiť tumorové bunky priamo mechanizmami, ktoré 

sú jednak závislé na kontakte, jednak pomocou produkcie cytokínov. Nematurované DC  

derivované z monocytov signifikantne inhibujú rast kokultivovaných tumorových buniek 

v prítomnosti CD40L, LPS alebo oboch. Inhibícia bola dosiahnutá zastavením bunkového 

cyklu a apoptózou tumorových buniek vďaka mechanizmom závislých i nezávislých na TNF 

[128]. Podobnú účinnú efektorovú funkciu DC pripisujú v ďalších štúdiách cytokínu TNF, 

produkovanému po aktivácii DC pomocou LPS [129]. Ďalšie štúdie popisujú lýzu 

tumorových buniek produkciou NO [35, 130].  Nedávno bola objavená subpopulácia IKDC 

(IFN-producing killer dendritic cells) zatiaľ u myší, ktorá počas kontaktu s tumorovou 

bunkou produkuje veľké množstvo IFN-a spôsobuje lýzu nádorových buniek cez TRAIL 

(TNF-related apoptosis-inducing ligand) [131, 132]. Na druhej strane existujú dôkazy o 

faktoroch, produkovaných tumorovými bunkami, ktoré indukujú v DC apoptózu. 
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2.8. Imunita versus tolerancia  

 

 

Ako už bolo zmieňované, DC sa vyskytujú- fenotypicky i funkčne - v rôznych 

štádiách. Nematurované DC pôsobia ako strážca a počas nebezpečia sa menia na 

maturované, cestujú do lymfatických uzlín, interagujú s T lymfocytami a zahajujú imunitnú 

odpoveď. DC sú zapojené nielen do boja proti mikróbom, ale i do udržovania periférnej 

tolerancie antigénov telu vlastných (buď priamo - tolerogénne DC alebo navodením vzniku 

regulačných T lymfocytov). Pôvodne sa predpokladalo, že nematurované DC, ktoré 

exprimujú nízke hladiny kostimulačných a MHC molekúl sú zodpovedné za toleranciu 

lymfocytov. Niekoľko publikácií popisuje vznik tolerancie, vznik regulačných lymfocytov 

vďaka nematurovaným DC [133]. Naopak maturované DC boli považované za imunogénne. 

Nedávno sa ale ukázalo, že maturované DC môžu tiež vyvolať T lymfocytárnu toleranciu 

[134, 135]. Albert a kol. použitím in vitro systému testoval hypotézu, že vznik 

stimulovaných alebo tolerogénnych T lymfocytov záleži na aktivačnom štádiu DC. Dokázal, 

že pôsobením CD83+DC, maturovaných pomocou TNF a PGE2, bolo možné vyvolať 

imunitnú odpoveď, ale tiež toleranciu v neprítomnosti CD4+ lymfocytov.  

Dramatické rozdiely boli sledované u rôznych maturačných faktorov na maturáciu 

DC . Ukázalo sa, že maturačný stimulus ovplyvňuje vznikutú imunitnú odpoveď veľmi 

zásadne. Veľmi nízku produkciu IL-12 sledovali u DC maturovaných známym maturačným 

koktejlom TNF, IL-1, IL-6 a PGE2 [136, 137]. Menges a kol. popisoval u myší vznik 

peptid-špecifických, IL-10 produkujúcich T lymfocytov in vivo po stimulácii dendritickými 

bunkami maturovanými TNF [138]. Na druhej strane DC maturované LPS neboli schopné 

vyvolať toleranciu. Tieto výsledky viedli k reklasifikácii maturačného štádia DC. Lutz 

a Schuler navrhovali nové rozdelenie DC na nematurované, semi-maturované a maturované. 

K semi-maturovaným patria DC, ktoré majú vysokú expresiu MHC a kostimulačných 

molekúl,  produkujú málo cytokínov a sú zodpovedné za tolerizáciu T lymfocytov. Tieto in 

vitro vytvorené semi-maturované DC súhlasia so „steady-state“ DC populáciou in vivo, 
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prítomnou v lymfoidných orgánoch. [139]. Ukázalo sa, že rovnaké semi-maturované DC 

indukujú toleranciu a imunitu v závislosti na typu T lymfocytov, ktoré reagujú na 

prezentovaný antigén.  
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3. Možnosti imunoterapie nádorových ochorení 

 

 

Väčšina pacientov s nádorovým ochorením je liečená využitím známej kombinácie 

chirurgie, radio- a chemoterapie. Chirurgické odstránenie nádoru objaveného včas, vedie 

väčšinou k uzdraveniu pacienta bez ďalších terapií. Pri pokročilých štádiách ochorenia a 

metastáz, do tejto skupiny patrí väčšina pacientov v dobe diagnózy ochorenia, následuje ešte 

chemo- a radioterapia, ktoré kvôli nedostatočnej selektivite ničia i zdravé bunky a tkanivá a 

spôsobujú množstvo nežiadúcich účinkov. 

 Imunoterapia predstavuje alternatívnu cestu v arzenále protinádorovej liečby. Ponúka 

novú dimenziu v terapii nádorových ochorení pre pacientov, u ktorých je vysoká 

pravdepodobnosť relapsu alebo ktorí nereagujú na klasické liečebné metódy. Niektoré druhy 

imunoterapie, ako používanie cytokínov, sa stali súčasťou liečby po krátkom čase, niektoré 

postupy sú ešte vo fáze výskumu. Imunoterapia je väčšinou používaná ako doplnok pri liečbe 

klasickými metódami. 

 

 

3.1. Cytokíny používané v imunoterapii 

 

 

Interferon-je často používaná v liečbe leukémií (leukémia z vlasatých buniek, 

chronická myeloidná leukémia), lymfómov (folikulárny non-Hodgkinský, kutánny T 

bunkový), Kaposiho sarkómu, melanómu, renálneho karcinómu, karcinómu čípku maternice. 

Spôsobuje spomalenie rastu tumorových buniek, pomáha aktivovať imunitný systém, 

zvyšuje cytotoxickú aktivitu NK buniek voči tumorovým bunkám, spomaluje angiogenézu 

v tumore, tumorové bunky vďaka nemu produkujú viac antigénov.   

Interleukin 2 je často používaný v prípade renálneho karcinómu, čiastočne u 

melanómu.  

GM-CSF aktivuje dendritické bunky a iné zložky bunkovej imunity in vivo, je 

súčasťou niektorých experimentálných imunoterapeutických postupov v liečbe zbytkového 

ochorenia (karcinóm ovária a iné). 
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        Ukázalo sa, že aplikácia rekombinantných cytokínov je spojená s nežiadúcimi 

účinkami, stupňujúca sa při zvýšení dávok a efektívnosť je značne redukovaná, pokiaľ sa 

jedná o monoterapiu. Lepších výsledkov sa preto dosahuje pri kombinácii. Ide však o drahú 

liečbu a existuje málo kontrolovaných klinických štúdií.  

 

 

3.2. Monoklonálne protilátky 

 

 

Ďalšiou dôležitou zbraňou imunoterapie sú monoklonálne protilátky (MP). Sú 

vyvinuté špeciálne proti konkrétnym cieľovým molekulám. Monoklonálne protilátky sú 

využité jednak v diagnostike primárnych nádorov a metastatických ložísk a tiež v klinických 

štúdiách. Po mnohých rokoch testovania sa potvrdilo, že niektoré vyvinuté MP sú 

využívateľné v liečbe proti rôznym typom nádorov. Alemtuzumab (CAMPATH-1H), anti-

CD52 sa osvedčila u chronickej lymfatickej leukémie. Rituximab (rituxan), chimérická 

protilátka proti antigénu CD20 môže byť užitočnou v liečbe non-Hodkinských lymfómov. 

Transtuzumab (herceptin) sa využíva v niektorých prípadoch karcinómu mammy. 

Edrecolomab, protilátka proti antigénu 17-1A u kolorektálneho karcinómu, bol účinný ako 

adjuvans proti cirkulujúcim nádorovým bunkám. Za účelom zvýšiť účinnosť protinádorovej 

liečby, sa MP konjugujú s toxínom, enzýmami, izotopom. Protilátky v týchto prípadoch majú 

funkciu doručiteľa cytotoxických látok. 

 

 

3.3. Imunoterapia pomocou bakteriálnych vakcín 

 

 

Imunitná odpoveď proti intracelulárnym parazitom sa využíva k navodeniu 

zápalového stavu v organizme (nešpecifická aktívna imunoterapia). Podľa očakávaní takto 

nastimulovaná imunita môže viesť k aktivácii protinádorových mechanizmov. Výsledky 

štúdií ale liečebné úspechy aplikácie bakteriálnych vakcín nepreukázali, okrem karcinómu 

močového mechúra, kde sa dodnes používa BCG (Bacillus Calmette-Guérin) vakcína ako 

lokálna liečba.    
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3.4. Imunoterapia pomocou buniek 

 

 

Tumor-infiltrujúce lymfocyty (TIL) predstavujú populáciu špecifickú proti 

nádorovým bunkám. V tumorovom mikroprostredí sú tieto lymfocyty utlmené a neúčinné. 

Po ich izolácii a in vitro stimulácii pomocou cytokínov by tieto bunky mali byť účinné proti 

tumorovým bunkám po vrátení do organizmu. Adoptívny transfer cytotoxických lymfocytov 

ukazuje nádejné výsledky. Dudley a  kol. sledovali vysoké percento klinickej odpovede u 

melanómových pacientoch [140].  Proces prípravy TIL je ale finančne veľmi náročný, čo 

obmedzuje jeho každodenné využitie.   

Lymphokine activated killers (LAK) bunky sa získavajú stimuláciou buniek T a NK 

veľkými dávkami IL-2, ktorá zvýši ich cytotoxicitu. Takto stimulované bunky, ktoré nie sú 

ale tumor-špecifické, sú vrátené do organizmu za účelom zničiť tumorové bunky [141]. 

Využitie nádorových buniek transfekovaných génom B7 kostimulačných molekúl 

alebo génami rôznych cytokínov je ďalšiou možnosťou imunoterapie.  

Imunoterapia dendritickými bunkami predstavuje jednu z najnádejnejších metód. 

Využíva sa ich jedinečná antigén-prezentačná schopnosť a schopnosť stimulovať T 

lymfocyty k protinádorovej odpovedi.    
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4. Imunoterapia dendritickými bunkami 

 

 

Po objavení javu, že DC majú jedinečnú schopnosť antigénnej prezentácie a aktivácie 

naivných T lymfocytov, sa uskutočnilo veľké množstvo terapeutických vakcinačných 

experimentov. Tento prístup využíva DC, ako prírodné adjuvans. Pacienti s nádorovým 

ochorením sa aktívne imunizujú vlastnými DC, ktoré sú napulzované tumorovými 

antigénami. Pulzované DC v organizme aktivujú naivné lymfocyty, z ktorých sa stanú 

tumor-antigén-špecifické a zabíjajú tumorové bunky (Obrázok 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Postup imunoterapie DC  

( prevzaté z Nature Reviews Immunology) 

 

Používanie DC-vakcín u pacientov s nádorami je podporované mnohými in vitro 

experimentami, pokusami na zvieratách, podobne aj štúdiami na pacientoch [142-145]. 
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4.1. Zdroje a podmienky kultivácie DC: in vivo a in vitro 

 

 

DC izolované priamo z krvi boli použité v prvých vakcinačných štúdiách [146]. 

Tento metodický prístup sa javil byť ale nevhodný pre vakcináciu kvôli malému výťažku a 

kvôli nedefinovaným subtypom DC [147]. Alternatívny prístup na získanie veľkého 

množstva DC bol preto vysoko žiadúci. Vyvinutie metódy generácie DC in vitro z CD34+ 

prekurzorov alebo CD14+ monocytov, zriedkavejšie z plazmacytoidných prekurzorov 

znamenal obrovský pokrok v imunoterapii pomocou DC.  

CD34+ bunky používané na produkciu DC sa izolujú buď z kostnej drene alebo 

z pupočníkovej krvi. Táto frakcia obsahuje niekoľko už nasmerovaných DC prekurzorov 

schopných v polotekutom prostredí tvoriť kolónie v prítomnosti GM-CSF a TNFa vznikajú 

maturované DC. Klasická kultivácia CD34+ za prítomnosti GM-CSF a TNF vedie k vzniku 

dvoch typov DC, k DC podobných Langerhansovým bunkám alebo pripomínajúce 

intestinálne DC. Tretiou cestou, menej známou, produkcie DC pomocou CD34+ je z 

CD34+Lin-CD10+ prekurzorov,  pod účinkom 9 cytokínov. 

DC derivované z monocytov CD14+ získavame za prítomnosti GM-CSF a IL-4. 

Tento postup je najznámejší a najviac používaný u DC vakcín [148]. Ďalšie DC vzniknuté 

z CD14+ prekurzorov bez cytokínov sú modelami in vivo situácie - vstup DC do tkanív a  ich 

migrácia do lymfy - tento postup vyžaduje vrstvu endoteliálnych buniek a kolagénovej živnej 

pôdy.   

Literatúra porovnávajúca zdroje DC vo vakcinácii je kontroverzná. Väčšina 

publikácií udáva, že oba zdroje DC, CD34+ i CD14+ bunky sú podľa morfologického, 

fenotypického a funkčného hľadiska rovnako účinné v produkcií DC vakcín [149]. Na druhej 

strane práca Baia [150] svedčí pre vyššiu stimulačnú schopnosť DC získaných z CD34+ 

buniek.   

Plazmacytoidná, interferon produkujúca bunka je prekurzorom in vitro 

kultivovanej plazmacytoidnej DC, získanej z krvi, thymusu, tonzíl s fenotypom 

CD45RAhiCD11clo IL-3Rhi  [147].         

Z hľadiska pacienta a logistiky je pre klinické použitie preferovaná výroba DC 

z monocytov. Vyvinuté protokoly na kultiváciu dendritických buniek boli rôzne. Niektoré 



 38 

zahrňovali používanie fetálneho séra, niektoré autológnu plazmu, ďalšie uprednosťňovali 

bezsérové podmienky. V klinických skúškach pacientov s melanómom, kde používali FCS 

pri kultivácii DC popisovali vznik protilátok IgG a IgM proti FCS a BSA, u jedného pacienta 

dokonca sledovali silnú IgE reakciu proti BSA [151]. Po zistení rôzných nebezpečenstiev pri 

používaní FCS v DC médiu sa od prítomnosti FCS v klinických štúdiách upustilo.  

   

 

4.2. Nádorové antigény 

 

 

Ľudské nádory exprimujú širokú paletu antigénov, ktoré môžu slúžiť ako potenciálne 

ciele pre imunitný systém. Objavenie nových a nových cieľových molekúl pre protinádorovú 

imunoterapiu znamená veľký pokrok v rôznych oblastiach skúmania: vakcíny, monoklonálne 

protilátky, cytokíny a adoptívny transfer lymfocytov a APC. Literatúra udáva niekoľko typov 

rozdelení týchto molekúl. Najčastejšie a najdlhšie sa používa rozdelenie do skupín antigény 

špecifické pre nádory (TSA) a antigény asociované s nádormi (TAA). Medzi TSA patria 

produkty génov, ktoré sú exprimované výhradne na tumorových bunkách. TAA sa 

nachádzajú aj na iných bunkách, ale v inom množstve alebo inom časovom intervale. 

 

 

4.3. Stratégie pulzácie a formy tumorových antigénov 

 

 

 Výber formy tumorových antigénov a vhodnej stratégie pulzácie DC sú ďalšími 

veľmi kritickými krokmi vo vyvinutí  účinnej DC vakcíny. 

Jednou z najčastejších používaných foriem pulzácie je používanie peptidov, ktoré 

majú presne definované zloženie. Toto riešenie je relatívne jednoduché, nie je potreba 

získavať tumorové bunky od pacientov, protinádorová odpoveď je dobre sledovateľná a 

výroba syntetických peptidov nie je nákladná. Navyše sa neobjavuje prípadná autoimunitná 

reakcia, ako dôsledok liečby. Na druhej strane pulzácia peptidami vyžaduje istý HLA typ 

pacienta, pacienti s inými HLA molekulami sú do liečby nezaraditeľní, poznanie epitopov 
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tumorových buniek je nevyhnutné k výrobe peptidov, lymfocytárna odpoveď je limitovaná 

na určité epitopy a liečba nie je individuálna. Protinádorová odpoveď je obmedzená na tento 

určitý peptid, ktorý nemusí byť dominantný a môže preto dojsť k úniku nádoru pred 

imunitnou reakciou. Táto stratégia pulzácie sa používa najviac u melanómu, karcinómu 

prostaty a renálneho karcinómu.    

Širokú škálu tumorových epitopov prezentujú dendritické bunky lymfocytom 

pulzovaných tumorovými antigénami vo forme lyzátu alebo apoptotických teliesok 

tumorových buniek. Týmto zabezpečujú polyklonálnu odpoveď imunitného systému. 

Aktivujú sa i CD4+ lymfocyty - nielen CD8+, ako je tomu pri používaní peptidov- ktoré sú 

tiež potrebné pre vznik efektívnej a dlhotrvajúcej odpovede. Liečba je ušitá na mieru, 

izolácia vlastných tumorových buniek zabezpečuje možné zaradenie každého pacienta 

s nádorovým ochorením do liečby DC vakcínou, nie je potrebná identifikácia antigénu. 

Nevýhodou je rôzna kvantita a dostupnosť tumorových buniek u rôznych typoch nádorov. 

Základné zdroje tumorových buniek pre tento postup sú ascites a solidný nádor, v prípade 

leukémií kostná dreň alebo periférna krv. Kvôli niektorým spoločným antigénom, 

obsiahnutých v tumorových  i zdravých bunkách  existuje riziko vzniku autoimunity (napr. 

vitiligo u pacientoch s melanómom), ktoré ale zároveň svedčí o úspešnej antigennej 

prezentácii a imunitnej odpovedi proti nádorovým antigénom.     

Literatúra v porovnávaní účinnosti lyzátu a apoptotických teliesok tumorových 

buniek nie je úplne jednotná. Niekoľko štúdií ukazuje, že apoptotické tumorové bunky 

vyvolávajú zvýšenú lýzu tumorových buniek a vyššiu frekvenciu tumor-antigen špecifických 

T lymfocytov in vitro a dlhšiu a vyššiu ochranu in vivo v porovnaní s lyzátom [152, 153].  

Dve ďalšie práce popisujú podobnú účinnosť týchto dvoch zdrojov tumorových antigénov v 

indukcii protinádorovej imunity [154, 155].  

Menej častým spôsobom je fúzia tumorových buniek s dendritickými. Takto 

vzniknuté fúzované bunky majú vlastnosti oboch buniek, exprimujú antigény asociované 

s tumorom a kostimulačné molekuly dendritických buniek. Výsledky štúdií poukázali na 

schopnosť fúzovaných buniek lýzovať tumorové bunky, u myších experimentoch sledovali 

rejekciu tumorov u značného počtu myší, u pacientov popisovali vysokú frekvenciu T 

bunkovej odpovede [156-159].  



 40 

Ďalšou, málo používanou možnosťou je transfekcia dendritických buniek DNA. 

Transfekované dendritické bunky exprimujú žiadaný antigén. Na druhej strane táto metóda je 

obmedzená technikami doručenia žiadaného antigénu a časovým intervalom expresie 

transfekovaného génu in vivo. Niektoré štúdie popisujú  účinnosť transfekcie u malej 

populácie DC, ale vysokú a dlhotrvajúcu T-lymfocytárnú odpoveď, vyvolanú 

transfekovanými DC [134, 160]. Nedávne práce naopak popisujú nedostatočnú funkčnosť 

DC v „gene gun“ vakcinácii [161]. 

Ďalšie štúdie ukazujú, že transfekované DC izolovanou a prípadne amplifikovanou 

RNA tumorových buniek efektívne stimulujú T lymfocyty [162-164].          

 

 

4.4. Klinické štúdie DC-vakcinácie 

  

  

Sľubné výsledky o efektívnosti DC vakcíny v in vitro pokusoch a experimentoch na 

zvieracích modeloch u rôznych druhoch nádorov umožňovali zahájiť štúdie i u ľudí. Prvé 

pokusy o DC-vakcináciu prebehli u pacientov s B bunkovým lymfómom v roku 1996 [146]. 

Od tej doby imunoterapia DC bola uskutočnená na veľkom množstve pacientoch s rôznymi 

typmi nádorov ako karcinóm prostaty, močového mechúra, melanóm, renálny  a kolorektálny 

karcinóm, mnohočetný myelóm.  

Klinické výsledky týchto štúdií boli variabilné, dlhotrvajúca klinická odpoveď bola 

sledovaná len u niekoľkých pacientov. Výsledky počiatočných klinických štúdií nie sú ľahko 

interpretovateľné a vyvodenie jednoznačných záverov je nemožné kvôli nejednotným 

protokolom vakcinácie a chýbajúcim presným informáciám o použitej metodike. Naviac 

väčšina štúdií prebiehala u pacientov v terminálnych štádiách ochorenia.  Zhrnutie úspešnosti 

výsledkov štúdií u  pacientov s melanómom dokazujú, že oproti rôznym typom imunoterapií, 

napriek nie vysokej miere odpovede, DC vakcíny sa javia byť najvhodnejšou cestou terapie 

k vyvolaniu protinádorovej odpovede organizmu (tabuľka 2).  
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Tabuľka 2. Klinické výstupy nádorových vakcín u  pacientov s melanómom 

( prevzaté z Nature Reviews Immunology, Banchereau J., 2005  

data z Rosenberg SA., Nature Medicine, 2004) 

 

Veľká väčšina klinických štúdií sa zameriavala zatiaľ hlavne na štyri typy nádorov - 

maligný melanóm, karcinóm prostaty, kolorektálný karcinóm a mnohočetný myelóm. Práve 

tieto druhy tumorov sú nadmerne atraktívne vďaka dobre preskúmaným a prístupným 

antigénom. 

Závery po prvých 1000 podaných vakcínach [165] popisujú  pozitívnu odpoveď v 67 

štúdií z 98 (tabuľka 3).  

 

 

 

Tabuľka 3.  Sledovateľné protinádorové odpovede u DC vakcinovaných pacientoch 

 ( prevzaté z Cancer Investigation, Ridgway D., 2003) 

 

Kompletné odpovede na DC vakcíny sledovali u 33 pacientoch v 14 štúdiách (tabuľka 4). 
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Tabuľka 4.  Kompletné odpovede u DC vakcinovaných pacientv 

 ( prevzaté z Cancer Investigation, Ridgway D., 2003) 

 

 

Zatiaľ existuje veľmi málo štúdií vo fáze III. Prvé randomizované klinické štúdie 

adenokarcinómu prostaty (hormón-rezistentný) vo fáze III, kde používali autológne DC, 

ktoré boli geneticky zmenené - produkovali PAP (prostatic acid phosphatase), skončili v 

roku 2005. Tiež ale nepriniesli jednoznačnú odpoveď. Z celkového počtu 127 pacientov, 80 

dostávalo DC vakcíny. Po prvom vyhodnotení (tri vakcíny/ týždeň, 4 týždne) nepozorovali 

štatisticky signifikantný rozdieľ medzi dvoma pozorovanými skupinami. Po druhom 

vyhodnotení (overall survival) bol výsledok prežívania medzi dvoma skupinami už 

statisticky signifikantný ( 25.9 vs. 21.4 mesiacov prežívania).Tri roky po vakcinácii žilo ešte 

34% pacientov oproti 11% pacientom, ktorí dostávali placebo [166].  

Vylepšenie rôznych parametrov v DC vakcinácii je veľmi žiadané, aby efektívnosť 

vakcinácie bola zvýšená. Vo vakcinačných protokoloch i desať rokov po zahájení štúdií ešte 

stále existuje niekoľko kritických bodov.  

 Vo väčšine prípadov pacienti, ktorí podstúpili túto liečbu už majú pokročilé štádium 

ochorenia alebo nereagovali na ďalšie liečebné postupy. V budúcich štúdiách je potreba sa 

zamerať na pacientov v štádiu minimálnej reziduálnej choroby,  ktorí sú vo vysokom riziku 

relapsu. U nich by mala byť odpoveď na DC vakcináciu najnádejnejšia.  



 43 

Maturačné štádium dendriticých buniek je rozhodujúcim faktorom osudu imunitnej 

odpovede. Značné množstvo DC vakcinačných štúdií na začiatku používalo nematurované 

DC. Porovnávacie štúdie potvrdili, že len maturované DC stimulujú vhodnú imunitnú 

odpoveď [142, 159]. Ukázalo sa, že intranodálna injekcia nematurovaných DC v porovnaní s 

injekciou maturovaných DC u toho istého pacienta neviedla k signifikantnej imunitnej 

odpovedi [167, 168]. Výsledky klinických štúdií ukazujú, že nematurované DC sú málo 

imunogénne a vedú k vzniku tolerancie organizmu voči tumorovým antigénom a k zhoršeniu 

nádorového ochorenia [133, 139, 167].   

Ďalšie štúdie svedčia o tom, že ani nedokonale maturované DC nevedú k správnej 

imunitnej odpovede. Semi-maturované DC, ako sme sa zmieňovali už v podkapitole 2.8 

Imunita versus tolerancia sú  DC s vysokou expresiou MHC a kostimulačných molekúl a s 

nízkou expresiou cytokínov, hlavne IL-12 [139]. Experimenty na myšiach dokazujú, že tieto 

DC vedú k vzniku CD4+ IL-10+ Tr buniek [134, 135].   

Používanie stimulu je zásadné. Vhodný stimulus maturuje dendritické bunky 

používané vo vakcínach, nielen fenotypicky ale i funkčne, vyvoláva CTL odpoveď a 

neindukuje vznik regulačných lymfocytov. Napriek tomu je ešte stále vysoká heterogenita 

medzi používanými maturačnými činidlami (tabuľka 5). Najviac sa používa tzv.zlatý 

štandard, t.j. kombinácia Il-1, IL-6, TNF a PGE2 [169]. Ukázalo sa, že táto stimulácia ale 

nevedie k produkcii IL-12, pretože PGE2 inhibuje jeho produkciu [137]. Dokázalo sa ale, že 

PGE2 veľmi účinne zvyšuje expresiu CCR7 na povrchu maturovaných DC, preto by mal byť 

súčasťou maturačného koktejlu [170, 171].  

Používanie kombinácie TNF a CD40L je menej časté. Menges popisuje vznik 

tolerogénnych DC po maturácii samotným TNF [138]. 

Niekoľko štúdií u myší sa pokúsilo do protinádorovej imunitnej reakcii zaangažovať 

nielen DC, ale i NKT bunky. DC prezentujúce -galactosylceramid cez CD1d receptor 

aktivovali NKT bunky k produkcii IFN-a vyvinuli rezistenciu proti metastázam melanómu 

B16 [172]. 
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Tabuľka 5. Použité DC vo vakcináciách 

 ( prevzaté z Nature Medicine, Figdor CG ., 2004) 

 

 Zistilo sa, že polarizácia do rôznych T lymfocytových subpopulácií záleží na signále, ktorý 

dostáva DC. Kým  TLR-4-dependentný LPS z Escherichia coli indukuje produkciu IL-12 

v stimulovaných DC a polarizuje lymfocyty do Th1, TLR-4 independentný LPS 

z Porphyromonas gingivalis (signalizácia cez TLR2) nevyvoláva produkciu IL-12 a takto 

stimulované DC polarizujú T-lymfocyty do Th2 odpovede [173]. Zdá sa, že signalizácia cez 

TLR2 vyvoláva  vznik Th2 alebo Treg lymfocytov. O tom svedčia i ďalšie experimenty 

testujúce zymozan (TLR2 ligand), ktorý tiež vyvoláva sekréciu TGF- β a IL-10 [174]. 

Bolo popísané, že ligandy TLR3 a TLR9 zvyšujú účinnosť cross-prezentácie a je 

takto špecificky umožnená aktivácia CTL CD8+ lymfocytov [175]. Ďalšie porovnávacie 

experimenty [176] dokázali, že použitie ligandu TLR3 - Poly I:C vyvoláva fenotypickú i 

funkčnú maturáciu DC. V našich experimentoch sme preto vybrali  ako maturačný agens 

syntetickú dvojvláknovú RNA, Poly I:C.  
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Ďalším problémom v maturácii DC je jav vyčerpania DC (exhausted DC). DC maturované 

silným maturačným stimulom po určitej dobe už nie sú schopné produkovať IL-12 a po 

ďalších maturačných stimuloch takáto bunka môže navodiť toleranciu alebo smerovať 

lymfocytárnu odpoveď do Th2, ktorá nie je žiadaná u pacientov s nádorovým ochorením. 

 Stratégia pulzácie môže mať tiež dôležitý dopad na účinnosť vakcíny. Podľa 

prehľadu výsledkov Figdora, ktorý spracovával 67 klinických skúšok, v rovnakom množstve 

pokusov sa používa lyzát tumorových buniek alebo peptidy (24-24/67). Používanie RNA 

transfektu má vzrastajúcu tendenciu (4/67), ďalšie metódy sa vyskytujú málo v klinických 

skúškach [177].   

 Schéma vakcinácie, množstvo injikovaných DC a pridané adjuvans (najčastejšie 

používané sú KLH a IL-2), ktoré sú ďalšie veľmi dôležité parametry ovplyvňujúce účinnosť 

vakcíny v tomto momente ešte nie sú úplne optimalizované a standardizované.      

 Novým prístupom na doručenie DC je používanie prozápalových agens (TLR alebo 

prozápalové cytokíny) ako adjuvans.  Tento postup využívajúci in-situ maturáciu DC, ako sa 

javí v myších experimentoch, je novou možnosťou k získaniu imunostimulačných DC v 

imunoterapii pomocou DC [178]. 

 Ďalším bodom, ktorý ovplyvňuje pozitívny výsledok vakcinácie je cesta podania vakcíny 

(najviac používané sú intradermálne, menej subkutánne- tabuľka 6). 

 

  

     

 Tabuľka 6. Cesty podania vakcín 

  ( prevzaté z Nature Medicine, Figdor CG ., 2004) 
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 Počet podaných DC a počet buniek, ktoré migrovali do lymfatických uzlín, tiež ovplyvňuje 

stimuláciu T buniek. Niektoré práce, zaoberajúce sa sledovaním DC ukazujú, že veľmi malé 

množstvo pôvodného počtu (1% u intradermálnych vakcín) dosiahne  regionálne lymfatické 

uzliny [179]. 

 Nedávno sa ukázalo, že prítomnosť regulačných lymfocytov zrejme vo veľkej miere 

ovplyvňuje nízku klinickú účinnosť DC vakcín. Blokáda CD4+CD25+ buniek pomocou anti-

CD25 mAb (monoklonálna protilátka) spôsobuje znížený rast prostatických tumorových 

buniek v modele spontánneho tumoru prostaty aj u modelu transplantačného prostatického 

tumoru [180]. Používanie CTLA-4-blokujúcej mAb je ďalší spôsob v protinádorovej liečbe 

ako inhibovať negatívny regulátor imunitnej odpovedi [181]. 

       Vo väčšine klinických štúdií neboli použité jednotné a dobre - stanovené kritéria na 

hodnotenie protinádorovej odpovede  pacienta. Tieto kritéria sú dobre definované  pomocou 

WHO-RECIST (response criteria in solid tumors), obsahujú  návrh objektívneho hodnotenia 

protinádorovej odpovede. Používanie týchto kritérií v klinických štúdiách a ich kombinácia s 

imunologickými dátami by mohlo znamenať porovnanie klinických štúdií a reálnejšie 

monitorovanie úspešnosti vakcinácie.    
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5. Ciele práce  

 

 

Hlavným cieľom tohoto projektu bolo lepšie poznať a pochopiť biológiu 

dendritických buniek a získané výsledky a vedomosti použiť pri príprave štandardizovaného 

GMP (Good Manufacturing Practice) protokolu pre zahájenie klinických štúdií u pacientov 

s nádorovým ochorením. 

 

 

 

 Konkrétne ciele boli:  

 

   - porovnať potencionálne zdroje DC u akútnej lymfoblastickej leukémie (ALL): blasty z 

kostnej drene versus monocyty periférnej krvi z fenotypického a funkčného hľadiska      

 

   - identifikovať vplyv plazmatických proteínov, ktoré sú obsiahnuté v kultivačnom médiu 

dendritických buniek, na proces maturácie DC 

 

   - preskúmať uskutočniteľnosť prípravy a imunogenicitu DC vakcíny in vitro u pacientiek 

s ovariálnym karcinómom    
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6. Metódy 

 

 

 

6.1. Príprava dendritických buniek 

 

Dendritické bunky boli pripravené podľa klasického protokolu in vitro generácie DC. 

Mononukleárne bunky  boli získané z periférnej krvi donorov alebo pacientov  Ficollovým 

gradientom (Amersham Biosciences, Uppsala, Sweden). Monocyty boli získané z PBMC 

(peripheral blood mononuclear cells) pomocou adherencie v  37 ºC, 5%CO2 v 75cm2 

fľaštičkách (Nunc, Roskilde, Denmark). Neadherované bunky – lymfocyty, boli zozbierané 

po 2 hodinách adherencie a  zamrazené pre ďalšie experimenty. Adherované monocyty boli 

ďalej kultivované 6 dní v prítomnosti GM-CSF (500 U/ml) (Leukine, Berlex, Richmond, 

CA) a IL-4 (20ng/ml) (Peprotech, London, UK). 

 

 

6.2. Zdroj tumorových buniek 

 

 

V prípade ovariálneho karcinómu boli nádorové bunky izolované z ascitu pacientiek 

pomocou Ficoll 100% a potom Ficoll 75% gradientovej separácie za sterilných podmienok. 

Tumorové bunky boli získané zo 75% rozhrania [182]. Izolované tumorové bunky boli 

zamrazené v zamrazovacom médiu do doby ďalšieho použitia.  

Ako alternatívny zdroj nádorových buniek figurovala nádorová masa. Tumorové 

tkanivo bolo nakrájané na malé kúsky v RPMI. Kúsky tumorového tkaniva boli umiestnené 

do enzýmového roztoku v trypsinizovanej 25 cm2 flaštičke (Nunc, Roskilde, Denmark). 

Roztok  obsahoval 0.14% kolagenázu I typu (Sigma, St Louis, Mo) a deoxyribonukleázu 

0.01% (2000 KU/mg; Sigma) v RPMI. Enzymatické natrávenie tumorového tkaniva 

prebiehalo 16h pomocou magnetickej miešačky pri 4°C. Ďalší proces s enzymaticky 

natráveným tumorom bol analógny ako získavanie tumorových buniek [182, 183]. 
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U leukémických pacientov bola ich kostná dreň získaná v dobe diagnózy a 

štandardný panel monoklonálnych protilátok bol používaný na zistenie leukemického 

fenotypu. Blasty boli získané pomocou Ficoll gradientovej separácie. 

 

 

6.3. Fenotyp 

 

 

  DC, generované z monocytov, alternatívne z leukémických blastov v štúdii č.1 

(Príprava dendritických buniek pre imunoterapeutické využitie u detí s akútnou 

lymfoblastickou leukémiou), boli charakterizované pomocou prietokovej cytometrie. Použité 

boli markery charakteristické pre DC - CD1a, CD11c, CD14, HLA-DR, kostimulačné 

molekuly CD80 a CD86, maturačný marker – CD83. 

Pozitivita HLA-A2 pacientiek a kinetika apoptózy tumorových buniek v štúdii č.3: 

(Sledovanie dendritických buniek pulzovaných apoptotickými tumorovými bunkami, ako 

základ vakcíny pre pacientky s ovariálnym karcinómom- in vitro štúdia) boli sledované tiež 

cytometricky. 

 

 

6.4. Funkčné štúdie  

 

 

Schopnosť endocytózy DC v štúdii č.2 (Vplyv proteínov plazmy na maturáciu 

dendritických buniek získaných z monocytov) bola testovaná pomocou fagocytózy  

FITC-dextranu a meraná na prietokovom cytometri. Efektivita fagocytózy ožiarených 

tumorových buniek dendritickými bunkami v štúdii č.3 boli sledovaná podobne 

cytometricky.  

Ďalším testom schopnosti endocytózy v štúdii č.3 boli preparáty pripravené v rôznych 

časových intervaloch a vyhodnotené konfokálnym mikroskopom. 
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Schopnosť dendritických buniek aktivovať naivné T lymfocyty bola sledovaná 

pomocou autológnej proliferácie - inkorporáciou značeného thymidínu (v štúdii č.1, č.3) 

alebo MLR testom (v štúdii č.2)  a merané na - counteru. 

Produkcia cytokínov dendritickými bunkami bola meraná pomocou ELISA-testu. 

Produkcia IFN-T lymfocytami, ako dôkaz účinnej stimulácie lymfocytov 

pulzovanými a maturovanými DC, bola monitorovaná ELISPOT-testom (v štúdii č.3).  

 

 

6.5. Štatistická analýza  

 

 

Priemery a smerodatné odchýlky boli vypočítané pomocou Microsoft Excel. 

Štatistická signifikancia bola sledovaná buď t-testom (Microsoft Excel) v štúdii č.2 alebo 

pomocou Mann-Whitney-ho testu (Statview) v štúdii č.1, 3. Hodnoty  p < 0.05 boli 

považované za štatisticky signifikantné. 

   

Podrobná metodika je uvedená u jednotlivých publikácií. 
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7. Výsledky a diskusia 

 

 

7.1. Príprava dendritických buniek pre imunoterapeutické využitie u detí 

s akútnou lymfoblastickou leukémiou  

 

 

Akútna lymfoblastická leukémia (ALL) predstavuje najčastejšie tumorové ochorenie 

u detí. 

Takmer 70 % pacientov je liečených pomocou chemoterapie, napriek tomu jednou z 

hlavných príčin mortality tohoto ochorenia zostáva relaps. U pacientov, rezistentných na 

chemoterapiu, znamená transplantácia kostnej drene jedinú liečebnú metódu. Transplantácia 

je ale vysoko riziková kvôli komplikáciám a môžu sa vyskytnúť relapsy. Preto by 

imunoterapia DC v dobe minimálnej reziduálnej nemoci mohla predstavovať možnosť liečby 

u pacientov s vysokou pravdepodobnosťou relapsu.    

Cieľom našeho štúdia bolo porovnať možnosti prípravy DC u detí s akútnou 

lymfoblastickou leukémiou z blastov kostnej drene alebo periférnych monocytov získaných  

v čase remisie po chemoterapii.  

DC pripravené z blastov kostnej drene detí s T-ALL alebo B-ALL (n = 15) v dobe 

diagnózy exprimovali nízke hladiny kostimulačných molekúl a maturačného markeru CD83. 

Pri porovnaní DC získaných z monocytov od detí s leukémiou (n = 9) mali podobnú 

morfológiu a expresiu kostimulačných molekúl ako DC získané z monocytov zdravých 

darcov. Proliferácia autológnych lymfocytov bola zvýšená po stimulácii s DC pulzovaných 

tumorovým lyzátom, ktorá sa ešte zvýšila po restimulácii. 

Po porovnaní zdrojov pre získavanie DC od týchto pacientov sa DC získané 

z monocytov javia byť vhodnejšie vďaka ich podobnej morfológii, fenotypu a funkčnosti  

v porovnaní s monocytami zdravých darcov. Individuálna variabilita je parametrom, ktorý je 

potreba brať do úvahy pri príprave DC vakcín.     
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7.2. Vplyv proteínov plazmy na maturáciu dendritických buniek získaných 

 z monocytov 

 

 

Maturácia dendritických buniek, ako ukazujú rôzne práce, je kritickým krokom 

v nasmerovaní imunitnej odpovede. Nematurované DC nevyvolávajú účinnú odpoveď. 

Príprava dendritických buniek pre klinické využitie imunoterapiou vyžaduje dobre 

definované podmienky in vitro kultivácie. Používanie autológneho séra je jednou z možností 

kultivácie týchto buniek. Zloženie plazmy ale nie je stabilné, odráža momentálny zápalový 

stav organizmu. Počas zápalových procesov sa menia koncentrácie proteínov obsiahnutých 

v plazme.  

Za účelom zistiť, či proteíny plazmy majú vplyv na vlastnosti dendritických buniek, 

DC boli maturované rôznymi purifikovanými proteínami plazmy ako fibrinogén, fibronektín, 

plazminogén a C-reaktívny protein (CRP). 

 Naše výsledky ukazujú, že fibrinogén maturoval DC fenotypicky i funkčne 

porovnateľne so známymi maturačnými faktorami: kombináciou poly(I:C), TNF- a PGE2, 

ale bez produkcie IL-12. Ďalšie proteíny nevykazovali maturačný charakter, ba CRP 

testovaný v zápalových koncentráciách  skôr inhiboval funkčnosť a znižoval sledované 

fenotypické markery DC. 

Žiadný z testovaných proteínov v koncetráciách používaných pri kultivácii DC 

pomocou autológnej plazmy (1-5%) nevyvolával maturáciu DC, ani inak funkčne 

neovplyvnil DC.  

Naše výsledky sú dôležitým krokom v príprave štandardizovaného protokolu DC 

vakcín v prítomnosti autológneho séra. Na základe naších výsledkov však nedoporučujeme 

používať séra s vysokou koncentráciou zápalových proteínov, hlavne CRP. 
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7.3. Sledovanie dendritických buniek pulzovaných apoptotickými 

tumorovými bunkami ako základ vakcíny pre pacientky s ovariálnym 

karcinómom - in vitro štúdie   

 

 

Ovariálny karcinóm je jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich malignít a tvorí približne 

15% zhubných novotvarov s najvyššiou mortalitou medzi gynekologickými nádorami. 

Incidencia ovariálneho karcinómu sa udáva 23/100 000 žien (1998 UZIS). Väčšina 

pacientiek (75%-80%) je diagnostikovaných až v pokročilom štádiu tohoto ochorenia kvôli 

chýbaniu klinických príznakov v skorých štádiách. Päťročné prežitie III. štádia je približne 

30 % a IV. štádia je menej ako 10%. Okrem toho, 30-40% pacientiek v I., II. štádiu 

ochorenia po úspešnej chemoterapii podľahnú tomuto ochoreniu znovu [184, 185]. Práve 

kvôli vysokému percentu relapsu je žiadaná alternatívna terapia. DC vakcinácia sa javí byť 

vhodným riešením pre elimináciu reziduálnej choroby.  

Našim cieľom bolo preskúmať, či je možné pripraviť DC-vakcínu našitú na mieru, 

tzn. z autológnych tumorových buniek získaných počas chirurgického odstránenia nádorovej 

masy, preveriť, či sú získané dendritické bunky z monocytov periférnej krvi pacientiek 

fenotypicky a funkčne normálne a sledovať imunogenicitu pulzovaných DC in vitro.  

Apoptóza tumorových buniek bola optimálna 24 h po ožiarení, pulzácia DC 

apoptotickými telieskami bola stanovená na 4h. Maturácia DC a proliferácia lymfocytov bola 

dosiahnutá u ¾ pacientiek. Imunogenicita DC vakcín bola overovaná testom IFN- 

ELISPOT testom, produkcia IFN-sa zvýšila ako odpoveď na DC pulzované tumorovým 

antigénom. 

 Naše výsledky ukazujú, že je možné získavať dostatočné množstvo autológnych 

tumorových buniek a periférnej krvi od pacientiek s ovariálnym karcinómom k príprave DC 

vakcín, väčšina testovaných DC je pre pulzáciu schopná navodiť protinádorovú reakciu in 

vitro. Podobne však, ako v prípade leukémií, je treba počítať s individuálnou variabilitou. 
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8. Záver 

 

 

Dendritické bunky kvôli svojej ústrednej úlohe v imunitnej reakcii sú nádejnými 

nástrojami pre terapeutickú modulácii imunitného systému. Ich potenciál indukovať 

imunitnú reakciu sa môže naplniť v nádorových vakcínách, schopnosť regulovať a tlmiť 

imunitnú odpoveď by potom mohla  prichádzať do úvahy pri terapii patologických 

imunitných odpovedí u alergických a autoimunitných ochoreniach. 

V tejto práci sme ukázali rôznorodosť a zložitosť tejto bunkovej populácie a 

v experimentálnej časti sme sa zaoberali metodickými aspektami prípravy DC, ich 

fenotypom a funkčnosťou.  

 Výsledky projektov poskytujú lepšie poznatky o DC pre ich využitie 

v protinádorových vakcínách. Zistili sme vhodný zdroj DC pre prípravu DC-vakcín pre ALL 

u detí. Ukázali sme, že žiadny testovaný plazmatický proteín pri používaní autológnej 

plazmy alebo ľudského séra počas prípravy DC nevyvoláva vznik plno-maturovaných DC. 

Preukázali sme, že imunizácia indivuálne pripravenými DC u pacientiek s ovariálnym 

karcinómom je uskutočniteľná a pri vhodnom výberu pacientov a ďalšej optimalizácie 

protokolu DC-vakcinácie i použiteľná pre liečbu minimálnej reziduálnej choroby. 

 Až klinické pokusy však prinesú konečné zodpovedanie otázok, či používanie nádorových 

vakcín z dendritických buniek zlepší prognózu pacientov s inak neliečiteľnými nádorami.  
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