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Abstract 

Cancer treatment with polymer-bound cytostatic drugs and its potentiation 
through immunomodulation 

 
Poly[N-2-(hydroxypropyl)-methacrylamide] (PHPMA) is a synthetic water 

soluble and biocompatible polymer which can be used as a carrier of a cytostatic drug 
and an antibody as a targeting moiety. The antibody ensures the site-specific delivery of 
the conjugate. Nevertheless, even polymeric conjugates without any tumor-specific 
targeting moiety are passively accumulated within solid tumors via so called Enhanced 
Permeability and Retention (EPR) effect, in case that their molecular wight is at least 40 
kDa. Antibody-targeted polymeric drugs have been shown previously to have a 
cytostatic activity in vitro and an antitumor activity in vivo. Since treatment of cancer 
diseases in practice is far from such ideal conditions and many tumors have no strictly 
specific marker suitable for targeted therapy, upgrading of the treatment efficacy 
represents the major challenge. One of the possible ways how to improve insufficient 
chemotherapy outcome can be using of a combination of polymer-bound cytostatic drug 
and potent immunomodulation able to induce a robust anti-cancer immune response. 

In this study, we have used B cell leukemia BCL1 as an experimental tumor 
model. BCL1 cells express surface IgM with an unique idiotype which is thus a perfect 
tumor-specific target. BCL1-specific IgM idiotype can be recognized by monoclonal 
antibody (mAb) produced by B1 hybridoma. We used suboptimal treatment protocols 
combining B1 mAb-targeted polymeric drug with depletion of T regulatory cells or 
application of poly I:C. Immunocomplexes formed by murine IL-2 and anti-mouse IL-2 
mAb S4B6 were previously reported to strongly stimulate expansion of CD122hi cell 
populations, namely CD8+ memory T cells and NK cells, which are essential 
in anti-tumor immunity. Immunotherapy with IL-2 immunocomplexes can be further 
improved by co-injection of IL-12 which strongly increases an expression of molecules 
involved in T cell and NK cell effector functions. We tested whether this approach can 
potentiate the effect of a conjugate containing irrelevant human polyclonal antibody 
instead of specific B1 mAb. 

While the suboptimal protocols using low doses of B1 mAb-targeted polymeric 
conjugate or using conjugate containing irrelevant antibody lead to only poor 
therapeutic efficacy, we were able to reach significantly better outcome when the 
immunomodulation was applied. Thus we suggest that immunomodulation represents a 
suitable improvement of polymeric drug-based therapy and consider the IL-2 
immunocomplexes as a promising component of the advanced treatment schedules. 
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I. ÚVOD 

Nádorová onemocnění jsou po kardiovaskulárních chorobách druhou nejčastější 

příčinou úmrtí v naší populaci.  Podle nejnovějších statistik v současné době onemocní 

rakovinou přibližně každý třetí obyvatel České republiky. V posledním desetiletí 

nejrychleji roste počet nádorů plic a nádorů tlustého střeva, přitom v četnosti výskytu 

rakoviny tlustého střeva a konečníku dokonce Česká republika dlouhodobě obsazuje 

1. místo v Evropě. Příčin takového rozšíření nádorových onemocnění je jistě mnoho. 

Kromě životního stylu či stravovacích návyků nelze opomenout například vzrůstající 

průměrný věk, neboť riziko vzniku rakoviny s věkem nepopiratelně roste. Ve vyspělých 

státech s vysokou životní úrovní proto představují nádorová onemocnění jeden 

z největších problémů medicíny. 

Nejen vznik nádorového onemocnění, ale i jeho léčitelnost závisí na mnoha 

faktorech. Jedná se zejména o histologický typ nádoru, jeho rozsah, včasnou 

diagnostiku a celkový stav nemocného. Tak jako u jiných vážných chorob, samozřejmě 

i zde jsou v případě pozdě rozpoznaných a pokročilých nádorů možnosti účinné léčby 

velmi omezené. V současné době jsou používány tři hlavní metody léčby nádorových 

onemocnění, a to chirurgický zákrok, radioterapie a chemoterapie. Mezi lokální léčbu 

spadá chirurgie a částečně i radioterapie, zatímco chemoterapie je systémovou léčbou. 

Lokální a systémový přístup se v klinické praxi vhodně kombinuje k docílení co 

nejlepších výsledků. Přestože konvenční metody jsou při léčbě některých nádorových 

onemocnění účinné, řada nádorů je neléčitelná. Hledají se proto stále nové způsoby 

léčby. Problémem je také nespecifické působení cytostatik využívaných v chemoterapii, 

které způsobuje velmi závažné vedlejší účinky. Od 40. let 20. století, kdy byl při léčbě 

leukémie použit yperit jako první chemoterapeutikum, se změnilo mnohé. Princip 

chemoterapie však zůstává stejný, zastavit buněčné dělení rychle proliferujících 

nádorových buněk. Některé zdravé normální buňky se ale také dělí velmi intenzivně a 

stávají se tak rovněž cílem použitých cytostatik.  

Onkologie proto začíná využívat i jiné, nové způsoby farmakoterapie, fungující 

na jiných principech, které umožňují specifičtější působení na nádorové buňky. Zatímco 

chemoterapie cytostatiky je zaměřena na buněčné struktury společné všem buňkám, 

cílená léčba se snaží využít takových molekul či procesů, které jsou specifické jen pro 

buňky nádoru, nebo se v nádorové tkáni vyskytují ve zvýšené míře. Příkladem je 
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antiangiogenní léčba, která inhibuje novotvorbu cév v nádoru, a tím zpomaluje či 

zastavuje jeho růst v důsledku nedostatečného vyživování nádorových buněk. Jinou 

možností je využití retinoidů, které fungují jako induktory buněčné diferenciace. Čím je 

nádorová buňka podobnější plně diferencované buňce příslušného orgánu, tím nižší 

bývá její schopnost proliferovat a vytvářet metastázy. Využívají se také různé inhibitory 

tyrosinkináz, které jsou součástí signálních drah nezbytných pro proliferaci některých 

nádorových buněk, nebo inhibitory proteasomu, který degraduje pro-apoptotické faktory 

v nádorové buňce. Speciálním případem je hormonální léčba, která se využívá při léčbě 

některých typů nádorů odvozených z orgánů závislých na hormonálních podnětech. 

Důležitou roli při kontrole vzniku, rozvoji a potlačení nádorového bujení hraje imunitní 

systém. Proto je velmi slibným přístupem k léčbě nádorových onemocnění také 

imunoterapie, jejímž cílem je podpořit vlastní imunitní odpověď proti nádoru. 

V klinické praxi se využívají některé imunomodulační cytokiny a rozvíjí se také použití 

monoklonálních protilátek (mAb). Jedná se o protilátky blokující receptory pro růstové 

faktory nezbytné pro nádorovou buňku či protilátky opsonizující nádorové buňky pro 

rozeznání imunitním systémem. 

Současná věda se snaží rozvinout a modifikovat doposud známé metody léčby 

nádorových onemocnění či vyvinout zcela nové postupy tak, aby byly co nejšetrnější k 

pacientovi a zároveň co nejefektivněji eradikovaly nádor. Tato diplomová práce se 

zabývá metodou, jejímž cílem je omezit nežádoucí vedlejší efekty klasické 

chemoterapie navázáním nízkomolekulárního cytostatika na polymerní nosič. Takovýto 

konjugát vykazuje podstatně příznivější farmakologické vlastnosti, než samotné 

cytostatikum. Jedním z nejčastěji používaných polymerních nosičů je poly[N-2-

(hydroxypropyl)-methakrylamid] (PHPMA), československý patent vyvinutý na Ústavu 

makromolekulární chemie AV ČR. K dosažení co možná nejvyšší protinádorové 

aktivity by mohla být léčba polymerními konjugáty podpořena modulací imunitního 

systému. 

 

Hlavní cíle diplomové práce: 

- otestovat na experimentálním modelu in vivo, zda je modulace imunitního 

systému schopna podpořit nedostatečně efektivní terapii suboptimálními 

dávkami specificky směrovaného polymerního konjugátu 

o efekt imunomodulace pomocí poly I:C 

o efekt imunomodulace pomocí deplece T regulačních buněk 
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- otestovat imunomodulační schopnosti přístupu založeného na IL-2/anti-IL-2 

mAb imunokomplexech (± IL-12) 

o vazba IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů na imunokompetentní buňky 

o selektivní expanze některých subpopulací imunokompetentních buněk 

pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů 

o vliv IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů (± IL-12) na cytolytickou 

aktivitu NK buněk  

- otestovat protinádorový potenciál IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů na 

experimentálním modelu in vivo 

- otestovat na experimentálním modelu in vivo schopnost IL-2/anti-IL-2 mAb 

imunokomplexů (± IL-12) potencovat terapii nesměrovaným polymerním 

konjugátem 

- otestovat na experimentálním modelu in vivo schopnost IL-2/anti-IL-2 mAb 

imunokomplexů (± IL-12) potencovat léčbu volným cytostatikem 
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II. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

II.1 Nevýhody současné chemoterapie 

Hlavním problémem nádorové chemoterapie je celá řada toxických vedlejších 

účinků cytostatik. Jejich nespecifické působení postihující neselektivně všechny 

proliferující buňky tak může vést k vážnému poškození zdravých tkání. Nejvíce 

zasažené jsou buňky kostní dřeně, epiteliální buňky zažívacího traktu, buňky gonád či 

buňky vlasových folikulů. U různých cytostatik však existují i další typy toxicity, 

příkladem je kardiotoxicita antracyklinů (Elliott, 2006). 

Dalším úskalím, se kterým se klasická chemoterapie potýká, je navození 

rezistence u nádorových buněk vůči používaným cytostatikům. Tento jev se nazývá 

mnohočetná léková rezistence (MDR, multidrug resistance) a je obvykle zajišťována 

silnou expresí ABC (ATP-binding cassette) transportérů, jakými jsou například 

P-glykoprotein, BCRP protein (breast cancer resistance protein) či MRP1 protein 

(multidrug resistance-associated protein 1). Ty umožňují nádorovým buňkám efektivně 

se zbavovat xenobiotik. Po určité době tak přestává být aplikace cytostatik účinná 

(Chang, 2007). 

Konvenční chemoterapie je tak kompromisem mezi dávkou cytostatika 

potřebnou k eradikaci nádoru a dávkou ještě neohrožující život pacienta. Taková terapie 

bohužel často není dostatečně efektivní. 

II.2  Nové možnosti chemoterapie 

Cílem nově studovaných metod je snížení systémové toxicity chemoterapeutik a 

omezení jejich působení ve zdravých tkáních. Jednou z možností  je využití 

vysokomolekulárních nosičů cytostatik ve formě struktur jakými jsou např. liposomy 

(Mayer and Shabbits, 2001), nanočástice (Yih and Al-Fandi, 2006), dendrimery 

(Kojima et al., 2000), micely (Kataoka et al., 2000) nebo syntetické vodorozpustné 

polymery (Říhová, 2002). Navázáním na vysokomolekulární nosič získává cytostatikum 

nové farmakokinetické vlastnosti a dochází ke snížení nežádoucích toxicit cytostatika 

(Kopeček et al., 2000). 
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Dalším trendem ve vývoji léčiv je jejich směrování přímo do místa 

patologického procesu. Specifické doručení cytostatika k nádorovým buňkám na 

základě jejich pozměněných povrchových struktur může vést k významnému omezení 

vedlejšího působení léčiva na zdravé tkáně. V této souvislosti se využívá řada struktur 

fungujících jako směrující ligandy. Jsou to například hormony, růstové faktory, lektiny, 

sacharidy, transferin a především monoklonální protilátky (Kovář et al., 2002b; Říhová, 

1998).  

II.2.1 Polymerní léčiva 

 Polymery používané jako nosiče biologicky aktivních látek jsou jak přirozené, 

tak i syntetické. Tyto vodorozpustné polymery jsou používány jako nosiče různých 

nízkomolekulárních farmak, nukleových kyselin či proteinů (enzymů, hormonů, 

cytokinů). Mezi nejvíce používané patří například polyethylenglykol, dextran, lidský 

sérový albumin či poly[N-2-(hydroxypropyl)-methakrylamid] (Luo and Prestwich, 

2002). Polymerní nosiče musí také obsahovat takové funkční skupiny, které umožní 

kovalentní navázání biologicky aktivní látky. Zároveň by taková vazba měla být 

hydrolyticky či enzymaticky biodegradovatelná a umožnit tak kontrolované uvolnění 

biologicky aktivní látky v cílové tkáni (Kovář et al., 2004). 

Velkým problémem dlouhotrvající terapie farmakologicky aktivními proteiny 

jako jsou enzymy, protilátky nebo imunotoxiny, je jejich imunogenicita. Imunitní 

reakce proti nim vyvolaná může vést k vážným komplikacím, které mohou teoreticky 

vyústit až ve fatální anafylaktickou reakci. I v případě, kdy nedochází k takto vážným 

projevům, jen samotný fakt, že imunitní reakce vede k rychlému odstranění antigenu (tj. 

léčiva) z těla, způsobuje mnoho obtíží. Rychlost eliminace aktivní látky vzrůstá s jejím 

opakovaným podáním a vede tak k potřebě zvyšovat aplikované dávky léčiva 

k dosažení požadovaného terapeutického efektu. Proto další výhodou, kterou 

představuje vazba biologicky aktivní látky na polymerní nosič, je snížení její 

imunogenicity a prodloužení poločasu setrvání v krevním oběhu (Abuchowski et al., 

1977; Říhová, 2002). K výraznému prodloužení poločasu setrvání v krevním oběhu 

díky vazbě na polymer dochází i u nízkomolekulárních farmak, jakým je například 

doxorubicin (Seymour et al., 1990). 

Jelikož je polymerní nosič podáván pacientovi, neměl by ho žádným způsobem 

poškozovat. Nesmí tedy být toxický, nesmí se akumulovat v organismu a je-li 
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metabolizován, nesmí být toxické ani jeho metabolity. Dále musí být biokompatibilní, 

stabilní a musí být možné navázat na něj účinné množství biologicky aktivní látky (Luo 

and Prestwich, 2002). 

II.2.1.1 Poly[N-2-(hydroxypropyl)-methakrylamid] (PHPMA) 

Jedním z nejčastěji používaných syntetických nosičů léčiv je poly[N-2-

(hydroxypropyl)-methakrylamid] (PHPMA). Hydrofilní řetězec PHPMA nenese žádné 

funkční skupiny, které by umožňovaly kontrolované navázání a uvolnění léčiva, 

případně směrující struktury. Proto se používjí PHPMA kopolymery nesoucí různě 

dlouhé postranní řetězce zakončené vhodně zvolenou funkční skupinou, pomocí které 

lze léčivo či směrující strukturu navázat (Kovář et al., 2004; Kovář et al., 2003; Ulbrich 

et al., 2000).  

Imunogenicita homopolymeru PHPMA bez postranních řetězců byla testována 

v různých myších inbredních kmenech a bylo zjištěno, že PHPMA není v žádném z nich 

rozpoznáván jako cizorodá makromolekula. Připojení postranního oligopeptidického 

řetězce uděluje kopolymeru určitý stupeň imunogenicity, nicméně vyvolává pouze 

velmi slabou T-independentní protilátkovou odpověď, která je namířena proti 

postranním řetězcům. Intenzita odpovědi je závislá na vlivu mnoha faktorů, mezi které 

patří molekulární hmotnost, množství a povaha postranních řetězců, nebo genetický 

profil příjemce (Říhová, 2002; Říhová et al., 1984). 

Rovněž byly sledovány účinky dlouhodobého podávání extrémně vysokých 

dávek PHPMA a jeho kopolymerů na imunitní systém organismu. Ukazuje se, že 

nedochází k ovlivnění fagocytické aktivity periferních krevních leukocytů ani 

k poškození kmenových buněk kostní dřeně, neaktivuje se alternativní ani klasická cesta 

komplementu a není ani snížena schopnost protilátkové odpovědi na T-dependentní a 

T-independentní antigeny (Volfová et al., 1992). 

PHPMA jako polymerní nosič také vykazuje schopnost snižovat protilátkovou 

odpověď proti proteinům včetně imunoglobulinů, které jsou na něj připojené. 

Mechanismus redukce této imunogenicity není přesně známý. Nicméně neimunogenní 

PHPMA by jednoduše mohl antigenní determinanty maskovat a prostorově tak 

omezovat jejich přístupnost (Říhová, 2002). 
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II.2.1.2 Konjugát PHPMA nesoucí cytostatikum doxorubicin 

Antracyklinové cytostatikum doxorubicin může být na PHPMA kopolymer 

napojeno dvěma různými způsoby (viz Obr. II.1). Prvním a také starším typem je 

konjugát, ve kterém je doxorubicin na PHPMA navázán pomocí tetrapeptidické spojky 

GlyPheLeuGly (Vasey et al., 1999). Tetrapeptidická spojka je vhodně navržena tak, aby 

mohla být štěpena intracelulárními lyzozomálními proteázami, což by mělo umožnit 

uvolnění cytostatika v cílové nádorové buňce (Kovář et al., 2004). V druhém typu 

konjugátu je doxorubicin navázán na PHPMA pomocí pH-senzitivní hydrazonové 

vazby. Tato vazba je relativně stabilní při fyziologickém pH 7,4, ale je rychle 

hydrolyzována při pH 5. Doxorubicin je intracelulárně uvolněn z konjugátu v endozomu 

a lyzozomu, tedy v prostředí s nízkým pH (Etrych et al., 2001; Kovář et al., 2004). 

 

 
Obr. II.1: Konjugát PHPMA s navázaným doxorubicinem pomocí a) peptidické vazby 
b) hydrazonové vazby (převzato z Říhová et al. 2008). 
 

 Přestože tyto konjugáty neobsahují žádnou nádorově specifickou směrující 

strukturu, jsou pasivně akumulovány v místě solidního nádoru díky tzv. EPR efektu 

(enhanced permeability and retention effect). EPR efekt je pasivní akumulace 

makromolekul v nádorech založená jednak na porušenému cévnímu epitelu a dále také 

na značně omezené lymfatické drenáži. Dolní limit pro EPR efekt byl stanoven na 

40 kDa; molekuly větší než 40 kDa jsou akumulovány, zatímco molekuly menší než 

40 kDa jsou z nádoru podstatně rychleji odstraněny (Maeda et al., 2000).  

V případě leukémií či jiných diseminovaných nádorových onemocnění se EPR 

efekt neuplatňuje. Nicméně i zde je léčba pomocí tohoto typu polymerního léčiva 

vhodnější než podávání samotného nízkomolekulárního cytostatika. Navázáním 
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doxorubicinu na polymerní nosič se výrazně zvyšuje jeho maximální tolerovaná dávka a 

mění se i jeho farmakokinetické vlastnosti vedoucí ke snížení jeho nežádoucích toxicit 

(Seymour et al., 1990).  

II.2.2 Směrovaná léčiva 

Cílená terapie využívá rozdílů mezi zdravou a nádorovou tkání nebo 

molekulárních rozdílů mezi zdravou a nádorovou buňkou. Již zmíněný EPR efekt je 

založen na jiných vlastnostech nádorové tkáně, tento jev lze tudíž popsat termínem 

pasivní směrování (Maeda et al., 2000). Aktivní směrování naopak využívá 

specifických povrchových molekul na nádorových buňkách. Tyto struktury pak slouží 

jako cíle pro směrované léčivo. Jako směrující ligandy mohou být použity různé 

molekuly a nejlepšími se zdají být monoklonální protilátky (Říhová, 1998).  

Navázáním nízkomolekulárního cytotoxického léčiva na protilátku vzniká 

inaktivní konjugát, který je selektivně směrován k buňkám pozitivním na cílený antigen. 

Aktivace tohoto konjugátu nastává po navázání protilátky na takovou buňku, 

internalizaci konjugátu a následném uvolnění léčiva z protilátky. Již FDA schválený je 

konjugát anti-CD33 mAb-calicheamicin Mylotarg pro léčbu akutní myeloidní leukémie 

(Voutsadakis, 2002). 

Stejným způsobem mohou být na protilátku napojeny některé rostlinné či 

bakteriální toxiny, které jsou schopné zabíjet buňky velmi efektivně. Takové konjugáty 

se nazývají imunotoxiny (Pastan and Kreitman, 1998). Jejich použití je však 

komplikováno jejich imunogenicitou či vedlejšími toxicitami, například v podobě 

syndromu zvýšené propustnosti cév (Baluna and Vitetta, 1997). 

Obdobně může být k cílovým buňkám směrován i radionuklid. Výhodou může 

být radioaktivní působení i na okolní buňky, a tím rozšíření protinádorové aktivity i na 

buňky nádoru, které postrádají cílený antigen, a tedy buňky jinak schopné uniknout 

takové terapii (Illidge and Brock, 2000). Zároveň je však toto působení spojeno i 

s řadou vedlejších toxicit. Problémem může být také dlouhé přetrvávání mAb 

s připojeným radioizotopem v séru, a tím vystavení zdravých orgánů radiační expozici. 

Proto lze použít metodu, při níž se odděluje podání protilátky od dodání radionuklidu. 

Příkladem je připojení streptavidinu na mAb směrovanou proti nějaké struktuře na 

povrchu nádorových buněk. Po aplikaci takovéto protilátky následuje vyčištění její 

nenavázané formy z organismu a podání biotinu s připojeným radionuklidem. Tato malá 
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cytotoxická molekula se rychle dostává k nádoru, kde je zachycena díky vazbě biotin-

streptavidin, případně je vyloučena močí (Meredith and Buchsbaum, 2006). Již FDA 

schválené jsou dva preparáty Zevalin (Ibritumomab tiuxetan, 90Y) a Bexxar 

(Tositumomab, 131I) směrované anti-CD20 mAb pro léčbu non-Hodgkinova lymfomu 

(Jacene et al., 2007). 

Protilátka, jako směrující struktura, může také specificky k nádorovým buňkám 

přinášet enzym, který je schopen vytvořit z netoxického proléčiva aktivní léčivo. Po 

aplikaci proléčiva je tedy vytvořeno aktivní léčivo selektivně v místě patologického 

procesu. Tím dochází ke snížení vedlejší toxicity aktivního léčiva. Tato metoda se 

nazývá „Enzym-mediated prodrug therapy“ (ADEPT) (Melton and Sherwood, 1996). 

II.2.2.1 Směrovaná léčiva na bázi PHPMA 

Monoklonální protilátka ovšem nemusí vázat cytotoxické agens přímo. Může 

být spojena s vysokomolekulárními nosiči cytotoxických molekul, jakým je i PHPMA. 

Klasická struktura směrovaných polymerních léčiv na bázi PHPMA je připravována 

aminolytickou reakcí reaktivních 4-nitrofenylesterových skupin (ONp) multivalentního 

PHPMA kopolymeru s -NH2 skupinami na molekule protilátky. Značné množství 

lysinových zbytků poskytujících -NH2 skupinu na molekule protilátky spolu s velkým 

počtem reaktivních skupin na PHPMA kopolymeru vede ke vzniku 

vysokomolekulárních prostorových sítí tvořených vzájemně provázanými kopolymery a 

protilátkami (klasická struktura, viz Obr. II.2). Později vyvinutý typ struktury 

směrovaných polymerních léčiv na bázi PHPMA se nazývá hvězdicový. Tento konjugát 

je lépe charakterizovaný, protože v něm PHPMA kopolymer nesoucí příslušné množství 

léčiva obsahuje pouze jednu reaktivní skupinu na svém konci, a váže se tak na 

aminoskupinu pouze jedné molekuly protilátky (hvězdicová struktura, viz Obr. II.2) 

(Kovář et al., 2002a). 
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Obr. II.2: Klasická a hvězdicová struktura PHPMA konjugátů (převzato z Kovář et al. 2002a). 

 

Léčivo se pomocí své směrující struktury specificky naváže na povrch cílových 

buněk a jeho vstup do buňky je zajištěn receptorem zprostředkovanou endocytózou 

(Říhová, 1998). Afinitní terapie tak umožňuje účinnou akumulaci léčiva v místě 

patologického procesu, ale také omezení jeho toxických efektů vůči normální tkáni 

(Říhová et al., 1988). V případě myšího nádorového modelu B buněčné leukémie 

BCL1, B buněčného lymfomu 38C13 nebo T buněčného lymfomu EL-4 vykazuje léčba 

PHPMA konjugátem s navázaným doxorubicinem a směrovaným specifickou 

monoklonální protilátkou až 100% účinnost (Říhová et al., 2002).  

V rámci paliativní experimentální terapie lidských pacientů byly testovány 

směrované PHPMA konjugáty obsahující lidský imunoglobulin a antracyklinové 

cytostatikum doxorubicin (Říhová and Kubáčková, 2003). 

II.2.2.2 Imunomodulační aktivita léčiv na bázi PHPMA 

 Ukazuje se, že kromě cytostatické a cytotoxické aktivity má směrovaný 

konjugát na rozdíl od volného léčiva  i aktivitu imunomobilizační a je schopen vyvolat 

specifickou systémovou protinádorovou imunitní odpověď. Při testování této 

imunomobilizační schopnosti byla myším vyléčeným pomocí směrovaného konjugátu 

podána letální dávka stejných nádorových buněk jako při první inokulaci. Tyto myši 
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byly ponechány bez další léčby. U re-inokulovaných myší byl růst nádoru podstatně 

pomalejší a významně se prodloužila i doba přežití, nebo se nádory neobjevily vůbec. 

Například léčba BCL1 leukémie směrovaným klasickým konjugátem je úspěšná 

přibližně z 80 % a až 90 % těchto vyléčených myší vykazuje dlouhotrvající systémovou 

protinádorovou imunitu (Říhová, 2002; Říhová et al., 2002). Účinnou ochrannou 

protinádorovou imunitu je možné vyvolat u normálních myší s neporušeným imunitním 

systémem. Naproti tomu nelze vyléčit imunodeprivované Nu/Nu myši (Kovář et al., 

2008; Šírová et al., 2007). V případě příliš agresivní léčby, buď velmi brzké či pomocí 

příliš vysokých dávek léčiva, jsou nádorové buňky eliminovány pravděpodobně dříve, 

než je imunitní systém schopen vytvořit protinádorovou odpověď, a k navození 

rezistence nedochází (Mrkvan et al., 2005). Nedávno bylo na modelu myší BCL1 

leukémie ukázáno, že pro navození rezistence jsou vyžadovány CD4+ a CD8+ T 

lymfocyty, zatímco pro její udržení pouze CD8+ T lymfocyty (Kovář et al., 2008) 

(viz VIII. PŘÍLOHA). 

Léčivo schopné vyvolat dlouhotrvající systémovou rezistenci proti danému 

nádoru, tj. eliminovat rizika relapsu kvůli minimální zbytkové chorobě (MRD), by 

znamenalo velký pokrok v humánní medicíně. 

II.3 Nádorová imunoterapie 

Hlavním cílem nejrůznějších imunomodulací využívaných či testovaných pro 

imunoterapii nádorů je zapojení imunitního systému do léčby nebo potenciace již 

existující, avšak slabé protinádorové aktivity (Schuster et al., 2006). Základem pro 

imunoterapii jsou poznatky o tom, jak imunitní systém bojuje s nádorovými buňkami. 

Proto také identifikace antigenů specifických pro nádor či identifikace nádor-

specifických lymfocytů vedla k rozvoji tohoto typu terapie. Mezi imunoterapeutické 

metody můžeme zařadit aplikaci cytokinů (Waldmann, 2006) a monoklonálních 

protilátek (Stern and Herrmann, 2005), adoptivní imunoterapii využívající LAK (CTL a 

NK) buňky (Mule et al., 1984) nebo TIL (lymfocyty izolované přímo z nádoru) buňky 

(Rosenberg et al., 1986), terapii dendritickými buňkami (Rožková et al., 2009; Verdijk 

et al., 2009) či nádorové vakcíny (Rosenberg et al., 1998). Preklinické studie ukazují, že 

imunoterapie může být poměrně účinná v případě začínajícího nádorového bujení, ale 

obvykle není dostatečně efektivní pro kontrolu rozsáhlé nádorové masy.  Potenciál 

imunoterapie patrně leží v kombinované léčbě, tedy ve spojení imunomodulací s jinou 
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protinádorovou léčbou, jakou je chemoterapie (Baxevanis et al., 2009). Jedním 

z omezení kombinace chemoterapie s imunoterapií je imunosupresivní efekt 

chemoterapeutik způsobený jejich toxicitou k dělícím se imunitním buňkám v kostní 

dřeni a v periferních lymfatických tkáních. Nicméně se ukazuje, že pomocí konvenční 

chemoterapie může být imunitní systém i aktivován (Mihich, 2007). Například za 

určitých podmínek může být chemoterapií indukovaná buněčná smrt imunogenní a 

vyvolat tak specifickou buněčnou odpověď (Apetoh et al., 2008; Casares et al., 2005). 

Polymerní léčiva jsou k imunitnímu systému podstatně šetrnější než volná 

nízkomolekulární cytostatika, a proto představují vhodný typ chemoterapie pro 

kombinaci s imunoterapií (Říhová et al., 1989). 

II.3.1 Využití cytokinů v imunoterapii 

 Cytokiny jsou solubilní proteiny či glykoproteiny exprimované buňkami 

imunitního systému. Některé cytokiny mají podobu membránové formy a jsou 

zakotvené v cytoplazmatické membráně. Působí autokrinně, parakrinně nebo 

endokrinně jako regulátory imunitního systému, a to jak jeho vrozené tak i jeho 

adaptivní složky. Jako regulátory imunity hrají také zásadní roli v boji imunitního 

systému s nádorovými buňkami. Cytokiny mohou stimulovat růst a aktivaci buněk 

imunitního systému a zároveň mohou v některých případech působit i přímo na 

nádorové buňky. Cytokiny mají také vliv na formaci nádorového stromatu a na 

neoangiogenezi. Prozánětlivé a chemotaktické cytokiny ovlivňují nádorové 

mikroprostředí a kontrolují infiltraci nádoru imunokompetentními buňkami. Cytokiny 

často působí v kaskádách a pro některé děje je nezbytně nutné jejich spolupůsobení, 

proto je aplikace jednotlivých cytokinů efektivní jen v některých případech. 

U některých cytokinů byl prokázán silný terapeutický efekt v preklinických modelech, 

nicméně přechod do klinické praxe se ukázal být obtížným z důvodu nízké terapeutické 

aktivity či vysokých vedlejších toxicit. Vysoká toxicita je často způsobená stejnou 

fyziologickou funkcí cytokinu, jaká je zodpovědná i za protinádorový efekt. Pro 

úspěšné využití cytokinů je proto nutné najít takové léčebné protokoly či modifikace, 

aby docházelo k silné stimulaci protinádorové imunitní odpovědi a zároveň k omezení 

toxicit (Schuster et al., 2006; Waldmann, 2006). 

V současné době jsou pro léčbu malignit schváleny FDA dva cytokiny, a to IFN 

(interferon)-α a IL (interleukin)-2. IFN-α, který stimuluje makrofágy a NK buňky, se 
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uplatňuje v léčbě melanomu (Yurkovetsky et al., 2007), karcinomu ledvin, je též přímo 

cytotoxický pro některé typy leukémií a je i součástí léčby Kaposiho sarkomu  

(Belardelli et al., 2002). IL-2 je uplatňován v terapii maligního melanomu a nádoru 

ledvin (Atkins et al., 1999; Fyfe et al., 1995). Jejich aplikace je často spojena s jinou 

léčbou, nebo je využívána jako adjuvantní terapie po radikální léčbě. V souvislosti 

s nádorovou léčbou se uplatňují i další cytokiny, jakými jsou GM-CSF (granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor) či G-CSF (granulocyte colony-stimulating 

factor), které podporují tvorbu granulocytů a monocytů v kostní dřeni. Aplikují se jako 

podpora pro rekonstrukci imunitního systému po chemoterapii. Přestože se tedy 

používají při léčbě nádorových onemocnění, nejedná se o skutečnou imunoterapii 

nádorů (Sung et al., 2004). 

II.3.1.1 Interleukin-2 

 IL-2 byl poprvé popsán jako růstový faktor T buněk purifikovaný z mitogenem 

stimulované lymfocytární kultivace (Morgan et al., 1976). Díky své schopnosti 

potencovat protinádorové imunitní efektorové mechanismy in vivo byl IL-2  schválen 

pro léčbu pacientů s metastatickým nádorem ledvin již v roce 1992 (Fyfe et al., 1995) a 

posléze v roce 1998 i pro léčbu pacientů s metastatickým melanomem (Atkins et al., 

1999). IL-2 je cytokin, který řídí proliferaci a expanzi aktivovaných T lymfocytů 

(Smith, 1988). IL-2 také ovlivňuje cytolytickou aktivitu NK buněk (Robertson and Ritz, 

1990) a taktéž může být utilizován B lymfocyty (Mingari et al., 1984). IL-2 působí přes 

IL-2 receptor (IL-2R), jehož formy se liší podle toho, které komponenty jsou 

exprimovány na buněčném povrchu. Vysokoafinitní receptor (Kd~10pM) pro IL-2 je 

trimer a skládá se z α řetězce (CD25, IL-2Rα), β řetězce (CD122, IL-2Rβ) a řetězce 

označovaného jako γc (CD132). Se střední afinitou váže IL-2 dimerní receptor 

(Kd~1nM), složený z CD122 a CD132. Nízkou afinitu k IL-2 pak má i samotný CD25 

(Kd~10nM), který se však neúčastní signální transdukce (Nelson et al., 1996; 

Waldmann, 1991). 

IL-2 je produkován především aktivovanými T buňkami. Rozpoznání daného 

komplexu MHCgp s navázaným peptidem přes TCR poskytuje T lymfocytu tzv. signál 

jedna. Pro plnou funkční aktivaci T lymfocytu je však zapotřebí ještě signál dvě, někdy 

označovaný jako kostimulační signál, a ten je zprostředkován vazbou CD80/86 na 

T kostimulační receptor CD28. Tyto dvě signální dráhy dohromady velmi silně 

stimulují expresi a sekreci IL-2. TCR signalizace zároveň indukuje expresi CD25, který 
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naivními T buňkami exprimován není. Produkovaný IL-2 je následně využíván jako 

autokrinní růstový faktor, dokud je v prostředí utilizovatelná koncentrace IL-2. IL-2 

signalizace zároveň udržuje vysokou hladinu CD25 a zajišťuje tak pozitivní zpětnou 

vazbu (Powell et al., 1998). 

 Forma receptoru vážící IL-2 se střední afinitou se nachází hlavně na 

paměťových CD8+ T buňkách (CD8+CD44hiCD122hi) a NK buňkách. Vysokoafinitní 

formu IL-2 receptoru exprimují pak aktivované T buňky a T regulační (Treg) buňky 

(CD25+ CD4+ Foxp3+), přičemž Treg buňky se vyznačují, mimo jiné, konstitutivní 

expresí CD25. Rovnovážná hladina IL-2 je za normálních okolností in vivo příliš nízká 

k stimulaci paměťových CD8+ T buněk a NK buněk, ale je dostatečná a zároveň 

nezbytná pro přežití Treg buněk (Malek and Bayer, 2004). 

Z tohoto širokého repertoáru buněk schopných utilizovat IL-2 vyplývá i 

komplexní a zároveň rozmanitá role IL-2 v imunitním systému. Na jedné straně 

stimuluje expanzi aktivovaných T buněk a NK buněk, a na straně druhé podporuje 

supresorovou aktivitu Treg buněk a účastní se tak zajištění periferní tolerance (Malek 

and Bayer, 2004).   

 Hlavními problémy klinického využití IL-2 jsou jeho krátký poločas setrvání 

v oběhu a vážné toxicity spojené s aplikací vysoké dávky (Guan et al., 2007; Heimann 

and Schwartzentruber, 2004; Nakagawa et al., 1996). Navíc se v klinických testech 

ukázalo, že jeho protinádorová účinnost je významně nižší než se předpokládalo (Atkins 

et al., 1999). Existuje více cest, jak tyto problémy překonávat. Jeden přístup vychází z 

využití genové terapie. Nádorové buňky jsou transfekovány tak, aby samy produkovaly 

IL-2. Na mnoha experimentálních nádorových modelech bylo ukázáno, že takové 

nádorové buňky jsou schopny vyvolat efektivní protinádorovou odpověď (Bubeník et 

al., 1993). Jiným přístupem je metoda založená na protilátce specifické k určitému 

nádorovému antigenu, která má svůj C-konec těžkého řetězce připojený na N-konec 

IL-2. Tyto fúzní proteiny se nazývají imunocytokiny. Jejich výhodou je tedy směrování 

cytokinu do mikroprostředí nádoru a zároveň také delší poločas eliminace (Davis and 

Gillies, 2003). 

II.3.1.2 Využití imunokomplexů IL-2/anti-IL-2 mAb 

 Zcela novou metodou je využití imunokomplexů složených z IL-2 a 

anti-IL-2 mAb (IL-2/anti-IL-2 mAb), které vykazují schopnost selektivně stimulovat 
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proliferaci definovaných subpopulací T buněk a NK buněk v závislosti na použitém 

klonu anti-IL-2 mAb (Boyman et al., 2006).  

 Při pokusech na myším modelu se překvapivě ukázalo, že k proliferaci MP 

(memory phenotype) CD8+ T buněk (CD44hiCD122hi) vede nejen podání 

rekombinantního myšího IL-2, ale i samotné IL-2 mAb (Ku et al., 2000). Aplikace 

anti-IL-2 mAb, konkrétně myší anti-IL-2 mAb S4B6, vedla k významné proliferaci MP 

CD8+ T buněk in vivo. Tento efekt byl pozorován i v IL-15-/- myších, což vyloučilo, že 

IL-15, který kontroluje přežívání MP CD8+ buněk in vivo (Sprent and Surh, 2002), by 

byl v tomto případě efektorovým cytokinem proliferace. Naopak při blokování CD122 

receptoru monoklonální protilátkou k žádné proliferaci nedošlo a to ukázalo, že tato 

molekula je pro stimulaci dělení esenciální. Zároveň byla aplikace anti-IL-2 mAb S4B6 

asociována s úbytkem CD4+ Treg buněk, charakterizovaných konstitutivní expresí CD25 

(Kamimura et al., 2004). Tento efekt anti-IL-2 mAb vedl k domněnkám, že by CD4+ 

Treg buňky mohly mít přímý inhibiční vliv na proliferaci MP CD8+ T buněk (Murakami 

et al., 2002), nebo že IL-2 inhibuje syntézu domnělého nového cytokinu, který stimuluje 

proliferaci MP CD8+ T buněk přes CD122 molekulu (Kamimura et al., 2004). 

Tyto teorie se posléze ukázaly jako chybné a skutečnou funkci anti-IL-2 mAb 

naznačil experiment na IL-2-/- a IL-2+/- myším modelu. Při podání anti-IL-2 mAb IL-2-/- 

myším stimulace proliferace MP CD8+ T buněk selhala a v IL-2+/- myších byla značně 

redukována. Tato zjištění ukazují, že navzdory neutralizující funkci in vitro, S4B6 mAb 

in vivo způsobuje nárůst biologické aktivity endogenního IL-2 vůči MP CD8+ buňkám, 

a to pravděpodobně díky formaci imunokomplexů. K potvrzení této teorie byly 

provedeny pokusy, při kterých byly myším denně podávány IL-2 i anti-IL-2 mAb. 

Výsledná proliferace MP CD8+ byla mnohonásobně intenzivnější oproti hodnotám 

původní stimulace pozorované po podání buď samotného IL-2 nebo samotné 

anti-IL-2 mAb. Aplikace IL-2 i anti-IL-2 mAb současně vedla sedmý den léčby 

k velkému (>100krát) nárůstu celkového množství MP CD8+ buněk ve slezině a 

lymfatických uzlinách se zřetelným zvětšením těchto orgánů. Zároveň vzrostlo (20-

30krát) i množství jiných CD122hi buněk, a to NK buněk. Proliferace nastala i při 

denním injikování in vitro smíchaného IL-2 s anti-IL-2 mAb v molárním poměru 2:1. 

Nicméně dokonce i jedno podání způsobilo významnou expanzi MP CD8+ buněk. 

Naproti tomu stimulace naivních T buněk definovaných nízkou expresí CD122 nebyla 

v této studii pozorována (Boyman et al., 2006). Minimální byla i expanze CD4+ CD44hi 

T buněk, které exprimují méně CD122 než CD8+ CD44hi T buňky a NK buňky 
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(Kamimura et al., 2006). Stejně jako v případě anti-IL-2 mAb S4B6 byla pozorována 

proliferace i při použití myší anti-IL-2 mAb JES6-5 spolu s rekombinantním myším 

IL-2 a lidské anti-IL-2 mAb MAB602 spolu s rekombinantním lidským IL-2 (Boyman 

et al., 2006).  

 Jinak tomu bylo při aplikaci anti-IL-2 mAb JES6-1. Imunokomplex složený 

z IL-2 a anti-IL-2 mAb JES6-1 nemá žádný efekt na proliferaci CD122hi  MP CD8+ 

buněk a NK buněk. Nicméně aplikace IL-2/JES6-1 mAb imunokomplexu vedla k 

expanzi jiné IL-2 responzivní populace, a to CD25+ CD4+ Foxp3+ Treg buněk. Je tedy 

zřejmé, že S4B6 mAb se váže na jiné místo v molekule IL-2 než JES6-1 mAb. 

Pravděpodobně se S4B6 mAb váže na IL-2 takovým způsobem, že brání v interakci 

IL-2 s CD25, ale nepřekáží interakci s CD122. Naopak JES6-1 mAb se na IL-2 váže 

tak, že výrazně zhorší možnost interakce s CD122, avšak nemá vliv na interakci s CD25 

(Boyman et al., 2006). Tato hypotéza byla nedávno podpořena prokázáním selektivní 

vazby IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na MP CD8+ buňky a NK buňky in vitro 

pomocí průtokové cytometrie (Mostbock et al., 2008). 

 Dále bylo prokázáno, že IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy zesilují antigen 

specifickou CTL aktivitu in vivo a při včasném podání dokáží vyvolat poměrně účinnou 

protinádorovou imunitní odpověď (Jin et al., 2008; Kamimura et al., 2006). Také byla 

popsána schopnost těchto imunokomplexů (ve srovnání se samotným IL-2) zesilovat 

efektorovou fázi imunitní reakce po vakcinaci, kdy dochází k dramatickému nárůstu 

počtu antigen-specifických CD8+ T lymfocytů (Mostbock et al., 2008). 

 Nedávná studie ukázala, že aplikace samotných imunokomplexů IL-2/S4B6 

mAb dokáže i u naivních CD8+ T lymfocytů indukovat proliferaci a diferenciaci 

v protektivní buňky podobné MP CD8+ T lymfocytům, a to při absenci stimulace přes 

TCR (Kamimura and Bevan, 2007). 

 Důvod, proč jsou imunokomplexy IL-2/anti-IL-2 mAb in vivo tak účinné, není 

zatím přesně vysvětlen. Bylo zjištěno, že vazba protilátky významně zvyšuje poločas 

setrvání IL-2 v oběhu (Mostbock et al., 2008). Bylo popsáno, že použití F(ab)2 

fragmentu mAb významně snižuje aktivitu IL-2 imunokomplexu oproti použití intaktní 

mAb. Uvažovalo se tedy, že imunokomplexy IL-2/anti-IL-2 mAb se vážou na buňky 

přes jejich Fc část a že tento způsob prezentace IL-2 může být důvodem, proč jsou 

imunokomplexy mnohem více účinné in vivo než in vitro (Boyman et al., 2006). Později 

však bylo na FcRγ-/- a FcRII-/- myších modelech prokázáno, že prezentace 

imunokomplexu přes Fc část není pro jeho in vivo aktivitu nezbytná. Poločas životnosti 
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IgG in vivo je závislý na přítomnosti Fc části, a to by mohlo vysvětlovat slabou aktivitu 

imunokomplexu obsahujícím pouze F(ab)2 část mAb (Kamimura and Bevan, 2007).  

 Komplexy IL-2/anti-IL-2 mAb mohou najít uplatnění v nádorové imunoterapii, 

nebo v léčbě autoimunitních onemocnění a při transplantacích, dále také při vakcinaci, 

rekonstituci imunitního systému po transplantaci kostní dřeně a u některých typů 

imunodeficiencí (Boyman et al., 2006). Navíc se ukazuje, že tento jev není omezený 

pouze na IL-2/anti-IL-2 mAb, ale lze ho pozorovat i při použití jiných imunokomplexů, 

jako je například IL-7/anti-IL-7 mAb (Boyman et al., 2008), IL-4/anti-IL-4 mAb 

(Phelan et al., 2008) či IL-3/anti-IL-3 mAb (Finkelman et al., 1993). 

II.3.1.3 Interleukin-12 

Slibným cytokinem pro nádorovou terapii je také IL-12, který byl 

charakterizován na počátku 90. let jako cytokin schopný aktivovat T a NK buňky 

(Manetti et al., 1993). IL-12 hraje důležitou roli v zánětlivé odpovědi a je vyžadován 

pro rezistenci k mnoha patogenům, především bakteriím a intracelulárním parazitům 

(Trinchieri, 1995). Jedná se o heterodimer složený ze dvou disulfidicky spojených 

podjednotek α (p35) a β (p40) (D'Andrea et al., 1992) a je produkován dendritickými 

buňkami, makrofágy a aktivovanými B buňkami. IL-12 je hlavní cytokin zodpovědný 

za diferenciaci Th1 buněk (type 1 helper T cells), které jsou silnými producenty IFN-γ 

(Rempel et al., 1997). IL-12 také indukuje expresi efektorových funkcí u aktivovaných 

CD8+ T lymfocytů a NK buněk a má vliv na množství vytvořených paměťových CD8+ 

T lymfocytů (Chang et al., 2004; Stern et al., 1996). IL-12 vykazuje silnou 

protinádorovou aktivitu založenou právě na aktivaci efektorových buněk a indukci 

IFN-γ (Brunda et al., 1993). IL-12 zároveň prostřednictvím IFN-γ (Voest et al., 1995) 

indukuje sekreci IP-10 (interferon-inducible protein 10) a Mig (monokine induced by 

gamma interferon) chemokinů s antiangiogenním efektem (Kanegane et al., 1998). Tato 

cytokin/chemokinová kaskáda působí přímo na endoteliální buňky (Duda et al., 2000) či 

podporuje NK a T buňky, tedy buňky s antiangiogenní aktivitou (Wigginton et al., 

2001a; Yao et al., 1999). Protinádorový potenciál IL-12 byl ověřen na mnoha 

experimentálních myších nádorových modelech (Colombo and Trinchieri, 2002). 

Částečně pozitivní výsledky byly zaznamenány i v některých klinických studiích 

(Heinzerling et al., 2005), nicméně významné vedlejší toxicity (Atkins et al., 1997) a 

pozorovaná inhibice produkce IFN-γ po opakovaném podávání IL-12 (Portielje et al., 
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2003) znemožňuje jeho využití v klinické praxi. Jedním z možných řešení je 

kombinovaná aplikace IL-12 spolu s jinými cytokiny. 

II.3.1.4 Kombinace interleukinu-12 a interleukinu-2  

IL-12 má schopnost kooperovat a v některých případech synergizovat se spolu 

podanými imunomodulačními faktory nebo cytokiny. Byla pozorována větší schopnost 

IL-12 indukovat IFN-γ, TNF (tumor necrosis factor)-α a GM-CSF produkci T a NK 

buňkami, pokud byly tyto buňku kultivované zároveň i s IL-2 (Aste-Amezaga et al., 

1994). Předpokladem pro kombinování těchto dvou cytokinů je skutečnost, že navzájem 

pozitivně regulují expresi svých receptorů a zároveň využívají oddělené signální dráhy 

k indukci rozdílných, ale komplementárních biologických efektů. IL-12 a IL-2 spolu 

synergizují, a tak při použití této kombinace dochází k dramatickému zesílení 

biologických efektů obou cytokinů (Gollob et al., 1999). Kombinace těchto dvou 

cytokinů vede k nárůstu a prodloužení produkce IFN-γ a především nevede k postupné 

inhibici jeho exprese, která je obvykle pozorována po opakovaném podávání samotného 

IL-12 (Gollob et al., 2000). Schopnost IL-12 a IL-2 synergizovat také umožňuje použití 

nižších dávek cytokinů. Kombinace IL-12 a IL-2 byla úspěšně testovaná na myších 

preklinických modelech (Wigginton et al., 1996; Wigginton et al., 2001b) a na 

pacientech s metastatickým melanomem a karcinomem ledvin (Gollob et al., 2000; 

Gollob et al., 2003). Léčba byla asociovaná se signifikantní expanzí NK buněk a 

nárůstem exprese IFN-γ a IP-10, tedy cytokinů účastnících se regulace nádorové 

neovaskularizace, indukce efektorových funkcí u CD8+ T buněk a NK buněk a jejich 

infiltrace do nádoru. Bylo ukázáno, že tato terapie je dobře tolerovaná a vede 

k minimálním a reverzibilním vedlejším efektům.  

II.3.2 Využití monoklonálních protilátek v imunoterapii 

 Objev technologie monoklonálních protilátek (Kohler and Milstein, 1975) 

inicioval velký zájem o jejich využití v nádorové imunoterapii. Stejně nezbytná byla a je 

identifikace nádorových antigenů, proti kterým mohou být tyto protilátky směrovány 

(Rosenberg et al., 1996). Antigen, který je exprimován výhradně na nádorových 

buňkách, se označuje jako nádorově specifický antigen (TSA, tumor specific antigen). 

Některé TSA jsou unikátní pro individuální nádor, zatímco jiné jsou sdílené mezi 

nádory stejného typu. Nádorové antigeny exprimované také na normálních buňkách se 

nazývají antigeny asociované s nádorem (TAA, tumor associated antigen). 
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Na nádorových buňkách je ovšem jejich exprese kvantitativně abnormální, nebo k ní 

dochází v jiném období vývoje organismu, než je běžné u normálních buněk. Vhodné 

cíle pro protilátky v nádorové terapii představují antigeny sdílené na nádorech stejného 

histologického subtypu (Coulie et al., 2001). 

Počáteční snahy o využití monoklonálních protilátek v nádorové terapii nebyly 

příliš úspěšné, a to z důvodu použití nemodifikovaných myších monoklonálních 

protilátek (Nadler et al., 1980). Imunitní systém vytváří lidské anti-myší protilátky a ty 

pak eliminují myší mAb při opakované aplikaci. Zároveň kvůli rozdílům mezi myším a 

lidským imunitním systémem, mohou mít myší protilátky omezenou schopnost 

indukovat komplementem zprostředkovanou cytotoxicitu (CDC, complement-dependent 

cytotoxicity) nebo na protilátkách závislou buněčnou cytotoxicitu (ADCC, antibody-

dependent cellular cytotoxicity). Postupně proto byly vyvinuty technologie pro přípravu 

chimerických, humanizovaných a posléze i zcela lidských monoklonálních protilátek 

(Clark, 2000; Lonberg, 2008). 

 Protilátky mohou na nádorové buňky působit různými mechanismy. Jedním 

z nich je blokace důležitých signálních drah či růstových faktorů. Protilátky mohou 

eliminovat nádorové buňky také díky aktivaci CDC či ADCC (Stern and Herrmann, 

2005). Organizace FDA schválila již několik monoklonálních protilátek pro nádorovou 

terapii. Vůbec první schválené preparáty byly Rituxan (anti-CD20 mAb Rituximab) pro 

léčbu non-Hodgkinova lymfomu (McLaughlin et al., 1998) a Herceptin (anti-HER2/neu 

mAb Trastuzumab) pro léčbu rakoviny prsu (Cobleigh et al., 1999). 

 Zajímavou možností je využití takzvaných bispecifických protilátek (BimAb). 

Tyto protilátky jsou vybavené dvěma různými vazebnými místy. Přes jedno z nich 

protilátka váže efektorovou buňku (například NK buňky či T lymfocyty) a přes druhé je 

protilátka směrována na cílovou buňku, tedy na nějaký nádorový antigen. Současný 

rozvoj této metody souvisí se zlepšením technologie ex vivo expanze efektorových 

buněk imunitního systému. Získané aktivované cytotoxické T lymfocyty s navázanou 

BimAb na CD3 molekulu jsou směrovány přímo do místa nádoru. Tato metoda se 

klinicky testuje například na rakovině prsu nebo rakovině prostaty (Lum et al., 2006). 

Jinou strategií je použití cytokinů jako například IL-2, IL-4, IL-12 nebo 

GM-CSF konjugovaných s mAb. Tím se zajistí jejich doručení do místa nádoru, kde 

mohou tyto cytokiny indukovat proliferaci a efektorové funkce NK buněk a T buněk 

(Davis and Gillies, 2003). 
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Monoklonální protilátky nemusí být směrovány pouze proti nádorovým 

antigenům. Mohou inhibovat procesy, které nějakým způsobem podporují růst nádoru. 

Příkladem je využití monoklonálních protilátek jako inhibitorů neovaskularizace 

(Avastin, anti-VEGF mAb Bevacizumab) (Shih and Lindley, 2006). Obdobně mohou 

být cílem monoklonálních protilátek Treg lymfocyty (CD4+CD25+), tedy buňky 

imunitního systému, které svojí aktivitou protinádorovou imunitu tlumí (Clarke et al., 

2006).  

II.3.2.1 CD25+ CD4+ Foxp3+ T regulační buňky  

 Reaktivita či množství T buněk reagujících na nádor u pacientů s rakovinou 

obvykle není dostačující, snahou imunoterapie je tedy tuto imunitní reakci zesílit. 

Vzhledem k charakteru nádorových buněk lze nádorovou imunitu částečně považovat za 

autoimunitu. Mechanismy, které udržují imunologickou toleranci k vlastním tkáním, 

mohou tedy brzdit účinnost imunity vůči nádorovým buňkám. Ukazuje se, že 

významnou roli v tomto směru hrají CD25+ CD4+ Foxp3+ Treg buňky (Clarke et al., 

2006). Treg buňky tvoří 5-10 % periferních CD4+ T buněk. V krvi, lymfatických 

uzlinách či přímo v nádoru pacientů trpících různými typy rakoviny bývá množství Treg 

buněk zvýšeno (Woo et al., 2001). Treg buňky vznikají v thymu jako funkčně odlišná 

subpopulace T buněk a přetrvávají se stálou regulační funkcí na periferii. Mimoto byl 

popsán vznik Treg buněk na thymu zcela nezávislý, a to z naivních CD4+ prekurzorů 

(Kretschmer et al., 2005). Treg buňky kontrolují autoreaktivní T lymfocyty a aktivně 

potlačují jejich aktivaci, expanzi a efektorové funkce. In vitro pokusy ukázaly, že 

jakmile jsou Treg buňky jednou aktivovány specifickým antigenem, potlačují proliferaci 

nejen T buněk se stejnou antigenní specifitou, ale i T buněk specifických pro antigeny 

prezentované stejnou antigen prezentující buňkou (APC). Přinejmenším in vitro je tato 

funkce Treg buněk závislá na přímé buněčné interakci mezi Treg a efektorovou T buňkou 

(Yamaguchi and Sakaguchi, 2006). Předpokládá se ale, že mechanismy funkce Treg 

zahrnují i produkci IL-10 a TGF (Transforming growth factor)-β (Curiel, 2007). Mimo 

to bylo ukázáno, že aktivované lidské Treg buňky jsou schopné zabíjet T buňky a APC 

buňky pomocí perforinu (Grossman et al., 2004). 

 Treg buňky exprimují transkripční faktor Foxp3, což je doposud jejich jediný 

známý identifikační molekulární znak neexprimovaný jinými hematopoetickými 

buňkami. Foxp3 hraje zřejmě roli ve vývoji a zejména funkci těchto buněk (Hori et al., 

2003). Dalšími molekulami typickými pro tyto buňky jsou CD25, CTLA-4 (cytotoxic 
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T-lymphocyte antigen 4, inhibiční receptor T buněk) a GITR (glucocorticoid-induced 

TNF receptor) (Yamaguchi and Sakaguchi, 2006).  

 Stimulace Treg buněk přes molekulu GITR pomocí agonistické nedepleční 

anti-GITR mAb utlumuje jejich supresorovou aktivitu a účinně podporuje 

protinádorovou imunitu (Ko et al., 2005). Zeslabení supresorové aktivity Treg buněk lze 

dosáhnout i pomocí blokační anti-CTLA-4 mAb (Egen et al., 2002). Molekula CD25 je 

součást vysokoafinitního receptoru pro IL-2, na kterém jsou Treg buňky závislé. CD25 je 

však exprimován i aktivovanými CD4+ a CD8+ buňkami. Podání anti-CD25 mAb, které 

depletuje populaci Treg buněk, je obvykle účinnější před injikováním  nádorových buněk 

do modelového organismu. Důvodem je právě vyhnutí se možné eliminaci 

aktivovaných nádor-specifických lymfocytů (Onizuka et al., 1999). Protinádorové 

efekty anti-CD25 mAb byly ověřeny na několika myších modelech (Zou, 2006).  

Ontak (Denileukin diftitox) je preparát schválený FDA pro léčbu CD25+ 

T buněčné leukémie a lymfomu. Jedná se o fúzní protein složený z IL-2 a enzymaticky 

aktivní a translokační domény diptheria toxinu (LeMaistre et al., 1998). Jelikož je tento 

fúzní protein endocytován CD25+ T buňkami, uvažuje se o jeho využití pro depleci Treg 

buněk u nádorových pacientů (Barnett et al., 2005). 

Odstraněním Treg buněk je ale zároveň organismus vystaven zvýšenému riziku 

vzniku autoimunitních chorob. Toto nebezpečí je ovšem závislé na stupni a trvání Treg 

deplece, věku příjemce a dalších faktorech. Při správném vyvážení těchto faktorů se 

eliminace Treg buněk zdá být velmi nadějnou alternativou v léčbě nádorových 

onemocnění (Yamaguchi and Sakaguchi, 2006). 

II.3.3 Využití poly I:C jako adjuvans v nádorové terapii 

Již v 90. letech 19. století Dr. William Coley provedl řadu studií sledujících 

protinádorovou aktivitu bakterií, kdy pacientům injikoval živé streptokoky přímo do 

nádorové masy. Tato léčba vedla v některých případech k regresi nádoru, nicméně 

nebezpečí infekce bylo neúměrně vysoké. Později proto testoval tepelně usmrcené 

gram-pozitivní a gram-negativní bakterie a použil tak první nádorové imunostimulační 

agens (Weiner, 2000). 

Vrozený imunitní systém představuje první linii v obraně organismu proti 

nejrůznějším patogenům. Receptory ze skupiny Toll (TLR, Toll-like receptors) hrají 

hlavní roli při rozpoznávání konzervovaných struktur sdílených různými 
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mikroorganismy a spouštění signálů vedoucích k iniciaci adaptivní imunitní odpovědi. 

Právě díky jejich schopnosti modulovat adaptivní imunitní odpověď se TLR stávají 

vhodným terapeutickým cílem v léčbě rakoviny, autoimunitních poruch či alergií 

(Lawton and Ghosh, 2003). Předpokládá se, že TLR agonisté podporují maturaci 

dendritických buněk, které mohou prezentovat nádorové antigeny, produkovat IFN 

I. typu a prozánětlivé cytokiny (IL-12) a podporovat tak efektorové funkce NK, T a 

NK-T buněk. Tyto mechanismy se pak mohou účastnit prolomení tolerance vůči 

nádorovým buňkám, které často sekretují imunosupresivní cytokiny (Romagne, 2007).  

Na zvířecích modelech bylo ukázáno, že TLR agonisté, jakými jsou 

nemethylované CpG (TLR9), lipopolysacharidy (TLR4) či poly I:C 

(polyinosinic:polycytidylic acid) [TLR3], dokáží účinně stimulovat produkci IL-12 in 

vivo. To vedlo k vývoji takových analogů těchto molekul, které by mohly být využitelné 

jako adjuvans v klinické praxi (Jasani et al., 2009). V současné době se intenzivně 

testuje například CpG DNA pro léčbu nádoru ledvin, glioblastomu či melanomu 

(Romagne, 2007).  

Poly I:C je syntetickým strukturním analogem virové dvouvláknové RNA 

(dsRNA) a je rozpoznávané pomocí TLR3. Poly I:C je schopné indukovat maturaci 

lidských dendritických buněk, produkci IL-12 a IFN I. typu. Na základě těchto aktivit 

byl testován jeho terapeutický potenciál při  léčbě leukémie a HIV. Bohužel, aplikace 

poly I:C byla u některých pacientů spojena s vážnými vedlejšími toxicitami, které byly 

pravděpodobně z velké části spojeny s relativně dlouhým poločasem setrvání poly I:C 

v oběhu. To vedlo k vývoji nové modifikované struktury poly (I:C12U; Ampligen) 

s obdobnou biologickou aktivitou, avšak s vhodnějšími farmakokinetickými vlastnostmi 

a omezenými vedlejšími toxicitami. Ukazuje se tedy, že syntetické strukturní analogy 

virové dsRNA mohou být vhodnými adjuvans pro nádorovou imunoterapii (Jasani et al., 

2009). 
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III. MATERIÁL A METODY 

III.1 Roztoky 

Fosfát –fyziologický roztok (PBS) 

NaCl (Lach-Ner)  9,0 g  

Na2HPO4.12H2O (Lach-Ner) 1,2 g 

NaH2PO4.1H2O (Lach-Ner) 0,2 g 

doplnit do 1l destilovanou vodou a upravit pH pomocí 4M NaOH (Lach-Ner) na 7,35 

 

Lyzační roztok 

NH4Cl (Lach-Ner)   8,3 g 

KHCO3 (Lach-Ner)   1,0 g 

Na2EDTA . 2H2O (Sigma-Aldrich) 0,037 g 

doplnit do 1l destilovanou vodou a upravit pH pomocí 4M NaOH na 7,35 

 

Roztok na průtokovou cytometrii (FACS roztok) 

PBS obsahující navíc:  2mM  Na2EDTA roztok (Invitrogen) 

2%  FCS (fetal calf serum, Invitrogen) 

 

Roztok pro magnetickou separaci buněk (MACS roztok) 

PBS obsahující navíc:  2mM  Na2EDTA roztok 

0,5%  BSA (bovine serum albumin, ICN 

Biomedicals) 

 

Roztok pro značení buněk karboxyfluorescein sukcinimidyl esterem (CFSE roztok) 

PBS obsahující navíc:  0,1%  BSA  

 

Saturovaný roztok síranu amonného (SAS) 

(NH4)2SO4 (Lach-Ner) přidáván do lahve s destilovanou vodou, dokud nezůstane 

nerozpuštěná vrstva soli na dně lahve 
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Standardní kultivační médium pro buněčné kultury 

450 ml  1x koncentrované RPMI 1640 s NaHCO3 (Sigma-Aldrich) 

5 ml  glutamin (200mM, Sigma-Aldrich) 

5 ml  Na-pyruvát (100mM, Sigma-Aldrich) 

5 ml  HEPES (1,5M, pH 7,2, Sigma-Aldrich) 

5 ml  antibiotika (10 000 U penicilin + 10 mg streptomycin/ml, Sigma-Aldrich) 

0,5 ml  2-merkaptoethanol (50mM, Sigma-Aldrich) 

470,5 ml přidat FCS do konečné koncentrace 10 %  

 

Směs pro 8% dělicí polyakrylamidový gel 

4,6 ml  destilovaná H2O 

2,7 ml  30% akrylamidový mix (BIO-RAD) 

2,5 ml  1,5M TRIS (tris-(hydroxymehtyl)-aminomethan, pH 8,8, Sigma-Aldrich)  

0,1 ml  10% SDS (dodecylsulfát sodný, Sigma-Aldrich) 

0,1 ml  10% APS (persíran amonný, Serva) 

0,006 ml TEMED (N, N, N´, N´- tetramethylethylendiamin, Serva) 

 

Směs pro zaostřovací polyakrylamidový gel 

2,7 ml  destilovaná H2O 

0,67 ml 30% akrylamidový mix  

0,5 ml  1M TRIS (pH 6,8) 

0,04 ml 10% SDS 

0,04 ml 10% APS  

0,004 ml TEMED 

 

TRIS-glycinový pufr 

0,25M  TRIS 

0,2M  glycin (Sigma-Aldrich) 

0,1%  SDS 
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Barvicí roztok 

50 ml  methanol (Sigma-Aldrich) 

40 ml  destilovaná H2O 

10 ml  kyselina octová (Sigma-Aldrich) 

200 mg Coomassie Brililant Blue R-250 (Serva) 

 

Odbarvovací roztok 

50 ml  destilovaná H2O 

40 ml  ethanol (Sigma-Aldrich) 

10 ml  kyselina octová 

III.2 Buňky 

III.2.1 Používané buněčné linie 

BCL1 buněčná linie (ATCC) je spontánní B buněčná leukémie odvozená z myšího 

inbredního kmene BALB/c (Slavin and Strober, 1978). BCL1 buňky exprimují 

membránovou formu IgM a IgD. Buňky jsou v in vitro systému adherentní.  

 

B1 buněčná linie (Immunotech) je myší hybridom sekretující protilátku (IgG1) 

rozeznávající idiotyp IgM imunoglobulinu na BCL1 buňkách (Brissinck et al., 1991). 

Buňky jsou v in vitro systému adherentní. 

 

YAC-1 buněčná linie (ATCC) je odvozená z lymfomu indukovaného Mo-MuLV virem 

(Moloney murine leukemia virus), z myšího inbredního kmene A/Sn (Kiessling et al., 

1975). YAC-1 buňky jsou vysoce senzitivní k NK cytolytické aktivitě. Buňky jsou v in 

vitro systému suspenzní. 

 

DC2.4 buněčná linie byla darem od prof. Jonathana Sprenta, Ph.D. (SCRIPPS, 

Kalifornie). Jedná se o imortalizovanou linii myších dendritických buněk (Shen et al., 

1997). Buňky jsou v  in vitro systému adherentní. 
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III.2.2 Propagace buněk in vitro, zamrazení a rozmrazení buněk 

Buňky byly propagovány v kultivačním médiu, a to buď na Petriho miskách, 

anebo v lahvích pro buněčné kultury. Kultivace probíhala v kultivačním boxu (Sanyo 

MCO-18AIC, Japonsko) při 37 oC, 100% vlhkosti a v atmosféře 5 % CO2. Buňky byly 

ředěny při dosažení vysoké, ale pokud možno ne maximální, populační denzity.  

Zamrazování buněk bylo prováděno v kultivačním médiu s 20 % FCS a 10 % 

DMSO (dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich). Buňky (106-107/ml) byly v zamrazovacích 

ampulích uloženy do kryokontejneru s izopropanolem a přes noc ponechány v -70 oC. 

Poté byly skladovány při -150 oC. 

Buňky byly rozmrazovány co nejrychleji ve vodní lázni (37 oC), poté převedeny 

do 50 ml kyvety a 2x promyty (250 g, 5 min, 4 oC, centrifuga Jouan MR22i, Francie) 

větším objemem (20-30 ml) kultivačního média. Životnost buněk byla určena pod 

mikroskopem pomocí trypanové modři, vždy se pohybovala mezi 65-95 %. 

S buňkami bylo manipulováno v laminárním boxu (Telstar Bio-II-A/G, 

Španělsko) za sterilních podmínek. Počítání buněk bylo prováděno pod mikroskopem v 

trypanové modři pomocí Burkerovy komůrky. 

III.3 PHPMA konjugáty a volný doxorubicin 

PHPMA konjugáty byly syntetizovány a charakterizovány na Ústavu 

makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v laboratoři prof. Ing. Karla Ulbricha, DrSc. 

(Ulbrich et al., 2000). Celé této laboratoři patří velký dík. 

Jako volný doxorubicin byla použita Adriblastina CS, produkt firmy Pfizer. 

III.4 Protilátky, cytokiny 

III.4.1 Cytokiny 

Použité rekombinantní myší cytokiny IL-2, IL-12 a IFN-γ byly komerční 

produkty firmy PeproTech. 
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III.4.2 Příprava imunokomplexů 

Imunokomplexy byly připraveny inkubací IL-2 s anti-IL-2 mAb v molárním 

poměru 2:1. Po 15 min inkubace byly imunokomplexy naředěny PBS na požadovanou 

koncentraci. Anti-IL-2 mAb S4B6 byla darem od RNDr. Karla Drbala, Ph.D. z ÚMG, 

AV ČR, v.v.i. Použitá biotinylovaná anti-IL-2 mAb JES6.5H4 byla komerčním 

produktem firmy eBioscience. 

III.4.3 Depleční a stimulační protilátky 

Protilátky použité pro depleci CD4+ buněk (hybridom GK 1.5, anti-CD4 mAb), 

CD8+ buněk (hybridom 53-6.72, anti-CD8 mAb) a Treg CD25
+ buněk (hybridom 

PC 61.5, anti-CD25 mAb) byly připraveny v naší laboratoři RNDr. Markem Kovářem, 

Ph.D. a Mgr. Jakubem Tomalou. Příslušné hybridomy byly získány z ATCC. 

Stimulační anti-CD3 mAb použitá pro stimulaci CD8+ T buněk in vitro byla 

komerčním produktem firmy eBioscience. 

III.4.4 Protilátky využívané při průtokové cytometrii 

Pro analýzu pomocí průtokové cytometrie byly použity tyto mAb: 

CD8-PerCP-Cy5.5, CD8-A700, CD44-APC, CD45.2 (Ly 5.2)-APC, DX5-PE, 

IFN-γ-PE, Foxp3-PE (eBioscience), CD4-PerCP, CD122-PE (BD Pharmingen), CD25-

PE (Immunotech), CD25-APC, NK1.1-APC (dar od RNDr. Karla Drbala, Ph.D.). Pro 

sekundární značení biotinylovaných protilátek byl použit streptavidin konjugovaný 

s fluorochromem (Exbio). Bylo dodržováno doporučené ředění protilátek. 

III.4.5 Příprava B1 protilátky 

III.4.5.1 Produkce B1 protilátky 

Protilátky byly produkovány ve formě ascitu. B1 hybridom roste v syngenním 

příjemci – BALB/c myších. Buňky byly nejdříve napěstovány ve velkém množství v in 

vitro systému. Poté byly stočeny (250 g, 5 min, 4 oC), resuspendovány v čerstvém 

médiu, spočítány a naředěny na koncentraci 107 buněk/ml. Poté bylo myším aplikováno 

intraperitoneálně (i.p.) 0,5 ml této suspenze buněk. Myši byly dva týdny předem 

ošetřeny i.p. aplikací 0,5 ml sterilního parafinového oleje (Sigma-Aldrich).  
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Po signifikantním zvětšení peritonea (2-3 týdny) byly myši usmrceny cervikální 

dislokací a byla odebrána ascitická tekutina. Ta byla stočena (2000 g, 5 min, 4 oC) a 

supernatant byl slit do čisté kyvety a přidán k němu azid sodný (Sigma-Aldrich) do 

výsledné koncentrace 0,1 %. Takto ošetřený ascites byl skladován při 4 oC.  

III.4.5.2 Purifikace B1 protilátky 

Z ascitu, který byl skladován při 4 oC, byla pipetou odsáta povrchová vrstvička 

tuku. Poté byl ascites stočen (500 g, 5 min, 4 oC) a supernatant byl znovu stočen (12000 

g, 20 min, 4 oC). Poté bylo jehlou napíchnuto dno zkumavky, supernatant byl odsát a 

převeden do skleněné kádinky. K supernatantu byl za stálého míchání (magnetické 

míchadlo) přikapáván SAS do výsledné koncentrace 45 %. Za stálého míchání 

probíhalo srážení 15 min při laboratorní teplotě. Celý objem kádinky byl pak stočen 

(12000 g, 20 min, 20 oC), pelet rozsuspendován ve 45% síranu amonném a znovu 

stočen (12000 g, 20 min, 20 oC). Pelet byl rozpuštěn v co možná nejmenším objemu 

PBS, převeden do dialyzačního střeva (Serva) a dialyzován 24 h při 4 oC proti 

destilované vodě. Obsah dialyzačního střeva byl stočen (12000 g, 15 min, 4 oC) a 

supernatant byl znovu dialyzován 24 h při 4 oC, tentokrát proti PBS. Obsah 

dialyzačního střeva byl poté použit jako vstupní materiál pro následnou 

chromatografickou purifikaci. 

B1 protilátka (IgG1) byla purifikována pomocí afinitní chromatografie na 

proteinu A (Affi-Prep Protein A Matrix, BIO-RAD). Kolona měla parametry 125x10 

mm a byla obsluhována pomocí zařízení pro nízkotlakou kapalinovou chromatografii 

(Bio-Logic LP, BIO-RAD, USA). Vzorek s protilátkou (po srážení síranem amonným a 

dialýze) byl naředěn (alespoň 5x) ve vazebném pufru (BIO-RAD). Vazebným pufrem 

byla též kalibrována kolona (1,5 ml/min, 10 min). Poté byl na kolonu aplikován vzorek 

s protilátkou (0,75 ml/min). Po aplikaci vzorku byla kolona promyta vazebným pufrem 

(1,0 ml/min, 30 min). Navázaný imunoglobulin byl eluován (1,25 ml/min, 24 min) 

pomocí elučního pufru (BIO-RAD). Kolona byla poté regenerována pomocí 50% 

methanolu v destilované vodě a uskladněna v PBS s 0,1% NaN3. Absorbance při 280 

nm byla měřena průtokovým UV spektrofotometrem, který je součástí nízkotlakého 

chromatografického systému Bio-Logic LP. 

Eluované IgG bylo sbíráno po 2 ml do polypropylenových zkumavek s 50 µl 2M 

TRISu. Z ostatních proteklých frakcí bylo uchováno jen malé množství pro kontrolní 

elektroforézu. Frakce obsahující IgG byly slity, převedeny do dialyzačního střeva a 
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dialyzovány 2x po 24 h proti PBS s 0,1% NaN3. Po dialýze bylo IgG zahuštěno 

(membrána YM50, Millipore Amicon) na koncentraci 20-35 mg/ml. Purifikované a 

zahuštěné IgG bylo použito pro vazbu na PHPMA řetězec s doxorubicinem a část byla 

uchována ve volné formě pro in vitro experimenty. 

III.4.5.3 Kontrola čistoty B1 protilátky 

Čistota purifikovaných protilátek byla kontrolována pomocí elektroforézy na 8% 

polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE), a to jak za 

neredukujících, tak i za redukčních podmínek. K elektroforéze bylo používáno zařízení 

Mini-Protean II (BIO-RAD, USA). 

Mezi dvě skla (spacer 1 mm) byla nalita směs pro 8% polyakrylamidový dělicí 

gel asi 2 cm pod okraj kratšího skla a převrstvena 1 ml izopropanolu. Po15 min byl 

izopropanol vylit, gel propláchnut destilovanou vodou a pečlivě osušen (filtrační papír). 

Na dělicí gel byla nanesena směs pro zaostřovací gel a byl do ní zasunut hřeben. Po 10 

min byla skla s gelem umístěna do elektroforetické vany a přelita TRIS-glycinovým 

pufrem.Vzorky byly naředěny 1:2 v Laemli Sample Buffer (BIO-RAD) a povařeny 5 

min. Při elektroforéze za redukčních podmínek byl ještě před povařením k vzorkům 

přidán 2-merkaptoethanol do výsledné koncentrace 5 %. Vzorky byly nanášeny v 

množství 20 µl/jamka (2-10 µg proteinu/jamka). Jako hmotnostní standard byla použita 

předznačená směs 4 proteinů s velkým rozpětím molekulových hmotností (BIO-RAD). 

Migrace probíhala za konstantního proudu 25-30 mA a byla ukončena, když 

bylo čelo bromfenolové modři přibližně 2-4 mm před koncem gelu. Po ukončení 

migrace byl gel umístěn na 1-2 h do barvicího roztoku. Poté byl gel 2-3krát promýván 

(3-6 h) vždy v čerstvém odbarvovacím roztoku, nakonec ponechán přes noc v 

destilované vodě a usušen při laboratorní teplotě v celofánu.  

III.4.5.4 Biotinylace B1 protilátky 

B1 protilátka byla biotinylována pomocí sulfosukcinimidyl-6-

(biotinamido)hexanoatu (Pierce, Thermo Scientific). Protilátka byla naředěna na 2 

mg/ml v PBS. Biotinylační reagens bylo rozpuštěno v destilované vodě (1 mg/ml) a 

přidáno v množství 75 µl na každý ml protilátky. Reakce probíhala 30-40 min při 

laboratorní teplotě. Pro odstranění nezreagovaného biotinylačního reagens byla 

protilátka dialyzována 24 h při 4 oC proti PBS. 
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III.5 Experimentální zvířata 

Myši kmene BALB/c a C57BL/6 byly získány z chovu na FGÚ AV ČR, v.v.i. 

Transgenní OT-I myši a B6.SJL (Ly 5.1) myši byly získány z GMO chovu na ÚMG AV 

ČR, v.v.i, kde byly taktéž provedeny všechny experimenty, ve kterých bylo nutné použít 

tyto myši (tj. myši nebyly transportovány do jiného zvěřince). Používané myši byly 

staré 9-15 týdnů. 

III.5.1 Izolace a pasážování BCL1 buněk in vivo 

BALB/c myš v pokročilém stadiu vývoje BCL1 leukémie (silně zvětšené 

peritoneum) byla usmrcena cervikální dislokací a byla jí vyjmuta slezina. Ta byla 

perforována injekční stříkačkou a byla proplachována PBS. Vyplavené buňky byly 

sebrány, přefiltrovány přes 70 µm filtr (BD Falcon) a stočeny (250 g, 5 min, 4 oC). Pro 

odstranění erytrocytů byl pelet buněk resuspendován v 5 ml lyzačního roztoku pokojové 

teploty, po 10 min byl doplněn PBS do 50 ml a stočen (250 g, 5 min, 4 oC). Pelet byl 

resuspendován ve 2 ml PBS (pro in vivo použití) nebo 2 ml kultivačního média (pro in 

vitro použití) a znovu přefiltrován. Buňky pak byly spočítány. 

V případě pasážování BCL1 buněk in vivo bylo zdravé BALB/c myši inokulováno 

i.p. 5x105 živých buněk v PBS. 

III.5.2 Izolace splenocytů ze zdravé myši 

C57BL/6 myš byla usmrcena cervikální dislokací a byla jí vyjmuta slezina. 

Slezina byla homogenizována v PBS, další postup byl obdobný jako u izolace BCL1 

buněk. 

III.5.2.1 Izolace splenocytů pomocí Histopaque 1083 

C57BL/6 myš byla usmrcena cervikální dislokací a byla jí vyjmuta slezina. 

Slezina byla homogenizována v Hanks pufru (Sigma-Aldrich), buňky byly přefiltrovány 

přes 70 µm filtr, stočeny (250 g, 5 min, 4 oC) a resuspendovány v 7 ml Hanks pufru. Do 

kyvety byly napipetovány 3 ml Histopaque 1083 (Sigma-Aldrich) a převrstveny 7 ml 

buněčné suspenze. Po stočení (350 g, 30 min, 4 oC) došlo k oddělení mononukleárních 

buněk od erytrocytů. Mononukleární buňky byly sebrány, promyty Hanks pufrem, 

resuspendovány v kultivačním médiu a spočítány. 
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III.5.3 Purifikace OT-I CD8+ T buněk 

OT-I myš byla usmrcena cervikální dislokací a byly jí vyjmuty ingvinální, 

axilární, submandibulární a mezenteriální uzliny. Uzliny byly homogenizovány 

v MACS roztoku, přefiltrovány přes 70 µm filtr a stočeny (250 g, 5 min, 4 oC). CD8+ T 

buňky byly purifikovány imunomagnetickou separací na MidiMACS separátoru 

(Miltenyi Biotec, Německo) s využitím LS Columns (Miltenyi Biotec) a pomocí CD8a+ 

T Cell Isolation Kit (Miltenyi Biotec). Purifikované CD8+ T buňky byly 

resuspendovány v PBS nebo v kultivačním médiu a spočítány. 

III.5.3.1 CFSE značení buněk 

Purifikované CD8+ T buňky byly stočeny (250 g, 5 min, 4 oC) a dvakrát promyty 

ledovým CFSE roztokem. Poté byl pelet buněk resuspendován (1x107/ml) v CFSE 

roztoku předehřátém na 37 oC a k buňkám byly přidány 2 µl 5mM CFDA SE v DMSO 

na každý 1 ml buněčné suspenze (Vybrant CFDA SE Cell Tracer Kit, Invitrogen). Poté 

byly buňky inkubovány 10 min při 37 oC. Pak byly buňky promyty ledovým 

kultivačním médiem a resuspendovány v ledovém PBS. Takto značené buňky byly 

připraveny k injikování do myší. 

Při značení buněk pro in vitro experiment byly použity 0,2 µl 5mM CFDA SE 

v DMSO na každý 1 ml buněčné suspenze. 

III.6 Detekce proliferační aktivity 

III.6.1 Sledování cytostatické aktivity různých forem doxorubicinu in 

vitro 

Čerstvě narostlá kultura BCL1 buněk byla stočena (250 g, 5min, 4 oC), buňky 

byly resuspendovány v čerstvém médiu a spočítány. Do 96ti jamkové mikrotitrační 

destičky (ploché dno) bylo přeneseno 2,5x104 buněk na jamku ve 200 µl kultivačního 

média. Poté bylo do každé jamky k buňkám přidáno 50 µl testovaného vzorku v 

kultivačním médiu. K buňkám kontroly bylo připipetováno pouze čisté kultivační 

médium ve stejném objemu. Celá práce byla prováděna za sterilních podmínek v 

laminárním boxu. Poté byla destička umístěna do kultivačního boxu a buňky byly 

inkubovány 72 h. Na posledních 8 h inkubace bylo k buňkám přidáno 50 µl roztoku 
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3H-thymidinu (20 kBq, Lacomed). Poté byly buňky z celé destičky zpracovány na 

přístroji Harvester 96 Mach 3 (Tomtec, USA). Membrána (Printed Filtermat A, Wallac) 

byla usušena v digestoři za laboratorní teploty. Poté byla zasunuta s destičkou 

plastického scintilátoru (MeltiLex A, Wallac) do foliové kapsy a na zatavovacím 

přístroji (Microsealer, Wallac, Finsko) byl scintilátor protaven skrz membránu. Měření 

aktivity (cpm) jednotlivých jamek probíhalo na přístroji MicroBeta 1450 Trilux 

(Wallac, Finsko). Průměr aktivit odpovídající jamkám kontroly byl pro danou destičku 

považován za 100% proliferační aktivitu. 

III.6.2 Proliferace OT-I CD8+ T buněk in vitro 

Purifikované CD8+ T buňky byly přeneseny do 96ti jamkové destičky 

v množství 1x104 na jamku ve 200 µl kultivačního média s anti-CD3 mAb o koncentraci 

10 µg/ml. Do jamek bylo poté přidáno 10 µl (různé koncentrace) IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů nebo směsi IL-2 a izotypové kontroly (IgG2a). Celá práce byla 

prováděna za sterilních podmínek v laminárním boxu. Poté byla destička umístěna do 

kultivačního boxu a buňky byly inkubovány 72 h. Na posledních 8 h inkubace bylo 

k buňkám přidáno 50 µl roztoku 3H-thymidinu (20 kBq) a dále viz výše (III.6.1). 

III.6.3 Proliferace BCL1 buněk inkubovaných s cytokiny in vitro 

BALB/c myším v pokročilém stadiu vývoje BCL1 leukémie bylo 2 dny před 

izolací BCL1 buněk i.p. injikováno 250 µg depleční protilátky anti-CD4 mAb a 250 µg 

depleční protilátky anti-CD8 mAb. Izolované BCL1 buňky byly přeneseny do 96ti 

jamkové destičky v množství 1x105 na jamku ve 200 µl kultivačního média. Do jamek 

bylo poté přidáno 10 µl (různé koncentrace) IL-2 nebo IL-12. K buňkám kontroly bylo 

připipetováno pouze čisté kultivační médium ve stejném objemu. Poté byla destička 

umístěna do kultivačního boxu a buňky byly inkubovány 48 h. Na posledních 16 h 

inkubace bylo k buňkám přidáno 50 µl roztoku 3H-thymidinu (20 kBq) a dále viz výše 

(III.6.1). 

III.7 Průtoková cytometrie (FACS) 

Analýza buněk byla prováděna na průtokovém cytometru LSR II (BD Bioscience, 

USA) a pro následné vyhodnocení dat byl využit FlowJo software (Tree Star, USA). 
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III.7.1 Detekce vazby konjugátu směrovaného B1 mAb in vitro 

BCL1 buňky byly získány homogenizací sleziny odebrané z BALB/c myši v 

terminální fázi onemocnění a dále izolovány. Buňky byly promyty FACS roztokem a 

stočeny (250 g, 5min, 4 oC). S buňkami bylo dále pracováno na ledu. Pelet byl 

resuspendován ve FACS roztoku a buňky byly spočítány. Poté bylo do 96ti jamkové 

destičky (dno typu V) napipetováno 3x106 buněk na jamku. Buňky byly v destičce 

stočeny (250 g, 5min, 4 oC) a poté byly resuspendovány v 50 µl 10% myšího séra 

a ponechány 30 min na ledu. Poté byly buňky třikrát promyty FACS roztokem.  

Buňky byly resuspendovány ve 100 µl biotinylované B1 mAb nebo 

biotinylovaného směrovaného konjugátu v různých koncentracích (ve FACS roztoku) 

a ponechány 30 min na ledu. Pokud bylo sledováno blokování vazby směrovaného 

konjugátu volnou B1 mAb, buňky byly nejprve inkubovány se 100 µl B1 protilátky 

10 min a poté stočeny (250 g, 5min, 4 oC) a resuspendovány ve 100 µl biotinylovaného 

konjugátu. V případě, kdy byla sledována kompetice směrovaného konjugátu a volné 

B1 mAb o vazbu na BCL1 buňky, bylo smícháno 50 µl B1 protilátky a 50 µl 

biotinylovaného konjugátu a buňky byly inkubovány se 100 µl této směsi.  

Poté byly buňky třikrát promyty FACS roztokem a inkubovány se 

streptavidinem konjugovaným s allofykocyaninem (v 10 µl FACS roztoku) 10 min na 

ledu ve tmě.  

Nakonec byly buňky třikrát promyty FACS roztokem a resuspendovány v 30 µl 

tohoto roztoku. Těsně před analýzou na průtokovém cytofluorometru bylo k buňkám 

přidáno 10 µl Hoechstu 33258 (10 µg/ml, Invitrogen). Do analýzy byly zahrnuty pouze 

živé buňky. Buňky kontroly byly inkubované se streptavidinem konjugovaným 

s allofykocyaninem, ale bez předchozí inkubace s biotinylovanou protilátkou či 

konjugátem. 

III.7.2 Detekce vazby IL-2/JES6.5H4 mAb imunokomplexů in vitro 

Z C57BL/6 myši byly izolovány splenocyty. Buňky byly převedeny do FACS 

roztoku a blokovány myším sérem viz výše (III.7.1). Buňky byly poté inkubovány (ve 

FACS roztoku) s různými koncentracemi biotinylované JES6.5H4 mAb navázané 

v IL-2 imunokomplexu. Buňky kontroly byly inkubovány pouze se samotnou 
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biotinylovanou JES6.5H4 mAb 30 min na ledu. Poté byly buňky třikrát promyty FACS 

roztokem. 

Pro značení povrchových antigenů byly buňky inkubovány s příslušnými 

 monoklonálními protilátkami konjugovanými s fluorochromem (v 10 µl FACS roztoku) 

30 min na ledu ve tmě. 

Poté byly buňky třikrát promyty FACS roztokem a inkubovány se 

streptavidinem konjugovaným s fluorescein isothiokyanátem (v 10 µl FACS roztoku) 

10 min na ledu ve tmě. Poté byly buňky opět třikrát promyty FACS roztokem. 

Pro intracelulární značení Foxp3 molekuly byly buňky resuspendovány ve 

100 µl fixačního pufru (eBioscience) a nechány 30 min na ledu ve tmě. Poté byly 

dvakrát promyty permeabilizačním pufrem (eBioscience) a resuspendovány ve 100 µl 

2% myšího séra v permeabilizačním pufru a nechány 10 min na ledu ve tmě, poté k nim 

byl připipetován 1 µl anti-Foxp3 mAb a buňky byly nechány 30 min na ledu ve tmě. 

Poté byly buňky třikrát promyty permeabilizačním pufrem.  

Na závěr byly buňky resuspendovány ve 100 µl FACS roztoku a přeneseny do 

polypropylenových zkumavek se 100 µl 6% paraformaldehydu (Lach-Ner). 

III.7.3 Expanze OT-I CD8+ T buněk a NK buněk in vivo 

Purifikované OT-I CD8+ T buňky (Ly 5.2) byly naznačeny CFSE a injikovány 

intravenózně (i.v.) B6.SJL (Ly 5.1) myším (2 myši/skupina) v množství 1,5x106 

buněk/myš. Po 24 h byly myším i.p. injikovány 2 nmol peptidu SIINFEKL (MBL 

International) ve 250 µl PBS. Ten samý den byla myším i.p. podána první dávka 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů, nebo volného IL-2 ve 250 µl PBS. Další dávky byly 

myším injikovány denně stejným způsobem. Přesné dávkování je uvedeno u 

jednotlivých experimentů. Skupině, která sloužila jako negativní kontrola, nebylo po 

adoptivním transferu buněk již nic aplikováno. Další kontrolní skupina dostala pouze 

peptid. Skupině, která sloužila jako pozitivní kontrola, byl aplikován peptid spolu s poly 

I:C (75 µg, Sigma-Aldrich). Myši byly usmrceny 24 h po poslední dávce a izolované 

splenocyty byly analyzovány pomocí průtokové cytometrie.  

Buňky byly převedeny do FACS roztoku a blokovány myším sérem viz výše 

(III.7.1). Pro značení povrchových antigenů byly buňky inkubovány s příslušnými 

 monoklonálními protilátkami konjugovanými s fluorochromem (v 10 µl FACS roztoku) 

30 min na ledu ve tmě a poté třikrát promyty FACS roztokem. Na závěr byly buňky 
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resuspendovány ve 100 µl FACS roztoku a přeneseny do polypropylenových zkumavek 

se 100 µl 6% paraformaldehydu. 

III.7.4 Indukce exprese IFN-γ aktivovanými CD8+ T buňkami pomocí 

IL-12 in vitro 

K DC2.4 buňkám byl na 24 h do kultivačního média přidán peptid SIINFEKL do 

výsledné koncentrace 2 µM a IFN-γ do výsledné koncentrace 5 ng/ml. Poté byly DC2.4 

buňky ozářené pod UV lampou (10 min). Purifikované OT-I CD8+ T buňky byly 

označeny CFSE a poté byly smíchány v poměru 4:1 s ozářenými DC2.4 buňkami 

(0. den kultivace). Buňky byly kultivovány v 6ti jamkové destičce (1x106 CD8+ T 

buněk/jamka) 3 dny s IL-12 (2,5 ng/ml) či bez něj. 

Druhý a třetí den kultivace byl 2 h před samotnou přípravou buněk na průtokovou 

cytometrii přidán do jejich kultivačního média Brefeldin A (Sigma-Aldrich) do 

výsledné koncentrace 1 µg/ml. Buňky byly analyzovány pomocí průtokové cytometrie 

před začátkem kultivace, 1., 2. a 3. den kultivace. Buňky byly převedeny do FACS 

roztoku a blokovány myším sérem viz výše (III.7.1). Pro značení povrchových antigenů 

byly buňky inkubovány s příslušnými  monoklonálními protilátkami konjugovanými 

s fluorochromem (v 10 µl FACS roztoku) 30 min na ledu ve tmě. Poté byly buňky 

třikrát promyty FACS roztokem a bylo provedeno intracelulární značení pomocí 

anti-IFN-γ mAb. Postup a použité pufry byly shodné jako při detekci Foxp3. Na závěr 

byly buňky resuspendovány ve 100 µl FACS roztoku a přeneseny do 

polypropylenových zkumavek se 100 µl 6% paraformaldehydu. 

III.8 Test NK aktivity 

C57BL/6 myším (2 myši/skupina) byly i.p. injikovány 2 µg volného IL-2, nebo 

IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů ve 250 µl PBS, a to pět dní před 

usmrcením myší a izolací splenocytů. IL-12 byl myším i.p. injikován ve dvou dávkách 

po 0,75 µg (ve 250 µl PBS), a to jeden den a dva dny před izolací splenocytů. V tomto 

případě byl zvolen šetrný způsob izolace splenocytů pomocí Histopaque 1083. 

Splenocyty byly resuspendovány v kultivačním médiu a spočítány (dále jen efektorové 

buňky). 
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Narostlé YAC-1 buňky byly 20 h kultivovány s 3H-thymidinem (120 kBq/ml) 

v kultivačním médiu. Poté byly stočeny a třikrát promyty čistým kultivačním médiem. 

Poté byly resuspendovány v kultivačním médiu a spočítány (dále jen cílové buňky). 

Efektorové a cílové (1x104) buňky byly přeneseny do 96ti jamkové destičky (dno 

typu U) v poměru 100:1, 33:1 a 11:1. Buňky byly inkubovány 4 h v celkovém objemu 

kultivačního média 200 µl na jamku. Poté byly buňky zpracovány na přístroji 

Harvester 96 a byla změřena aktivita (cpm) odpovídající jednotlivým jamkám viz výše 

(III.6.1). Cílové buňky kultivované v čistém médiu bez efektorových buněk sloužily 

jako kontrola. Cytolytická aktivita efektorových buněk (zabíjení cílových buněk) byla 

stanovena jako úbytek radioaktivity oproti kontrole („JAM assay“). 

III.9 Léčba BCL1 leukémie in vivo 

III.9.1 Inokulace nádorových buněk 

Izolované BCL1 buňky byly naředěny v PBS na požadovanou koncentraci a i.p. 

injikovány BALB/c myším v množství 5x105 BCL1 buněk na myš (ve 250 µl PBS 

pokud není u experimentu uvedeno jinak). Den, kdy byly myším injikovány buňky, je 

označován jako den 0.  

III.9.2 Podávání léčiv 

III.9.2.1 Polymerní konjugáty 

Polymerní konjugáty byly BALB/c myším podávány i.v. do ocasní žíly ve 250-

300 µl PBS. Kontrolním myším bylo injikováno stejné množství PBS. Přesný rozvrh 

léčby, dávkování a počet myší ve skupině je uveden u jednotlivých experimentů. 

III.9.2.2 Modulace imunitního systému 

IL-2 imunokomplexy, IL-2, IL-12 a poly I:C (Sigma-Aldrich) byly BALB/c 

myším injikovány i.p. ve 250 µl PBS. Přesný rozvrh léčby, dávkování a počet myší ve 

skupině je uveden u jednotlivých experimentů. 

Deplece Treg buněk byla provedena i.p. aplikací 250 µg/myš anti-CD25 mAb dva 

dny před zahájením léčby polymerním konjugátem.  
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Deplece CD8+ T buněk byla provedena i.p. aplikací 250 µg/myš anti-CD8 mAb 

jeden den před zahájením léčby IL-2 imunokomplexy.  

III.9.3 Sledování terapeutického efektu 

Při léčbě BCL1 leukémie byla sledována doba přežití léčených myší ve srovnání 

s kontrolní neléčenou skupinou. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly 

považovány za vyléčené. Myši byly také pravidelně váženy, neboť progrese BCL1 

leukémie způsobuje přibírání na váze. Sledován byl také případný úbytek hmotnosti, 

jako ukazatel možné toxicity léčby. 

III.9.4 Reinokulace BCL1 buněk 

Vyléčeným myším bez známek leukémie bylo i.p. injikováno 5x104 BCL1 

buněk na myš (ve 250 µl PBS). Myši byly dále ponechány bez léčby. 

III.10 Statistika 

Pro statistické vyhodnocení dat byl použit dvouvýběrový Studentův t-test. 
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IV. VÝSLEDKY 

IV.1 Myší B buněčná leukémie BCL1 

V této diplomové práci byl použit nádorový modelový systém myší B buněčné 

leukémie BCL1. Jedná se o spontánní leukémii odvozenou z myšího inbredního kmene 

BALB/c (H-2D). Průměrná doba přežívání BALB/c myší po intraperitoneálním (i.p.) 

injikování 5x105 BCL1 buněk činí přibližně 35 dní (Obr. IV.1, Tab. IV.1).  

 

 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

den

%
 p

ře
ž
ív

a
jí

c
íc

h
 m

y
š
í

 

 

Obr. IV.1: Přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší (n=20) bylo injikováno 
5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku. Experiment byl opakován několikrát 
s obdobnými výsledky. 
 

 

Průměrné přežití (dny) 34,8 
Směrodatná odchylka (SD) 4,2 

 

Tab. IV.1: Průměrné přežití BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 
5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku. Experiment byl opakován několikrát 
s obdobnými výsledky.  
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BCL1 buňky exprimují na svém povrchu membránově vázaný IgM. Idiotyp 

tohoto IgM představuje striktně specifický nádorový antigen a je rozpoznáván B1 

monoklonální protilátkou (B1 mAb) produkovanou B1 hybridomem. Na obrázku IV.2 

je ukázána vazba B1 mAb protilátky na BCL1 buňky in vitro. Intenzita fluorescence, tj. 

vazby, je koncentračně závislá.  

 

 

 

 

 

Obr. IV.2: Znázornění vazby biotinylované B1 mAb na BCL1 buňky in vitro pomocí průtokové 
cytometrie. Koncentrace biotinylované B1 mAb byla a) 100 µg/ml b) 10 µg/ml c) 1 µg/ml d) 0,1 
µg/ml. Sekundární značení bylo prováděno allofykocyaninem konjugovaným se streptavidinem 
(STP-APC). Červený histogram znázorňuje kontrolní BCL1 buňky inkubované pouze se STP-APC. 
Zelený histogram znázorňuje BCL1 buňky inkubované s biotinylovanou B1 mAb. Experiment byl 
opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

 

 

IV.2 Cytostatická aktivita různých forem doxorubicinu in 

vitro 

Sledovali jsme in vitro cytostatickou aktivitu doxorubicinu navázaného 

peptidickou vazbou na PHPMA polymerní nosič ve srovnání s cytostatickou aktivitou 

volného doxorubicinu. Byly použity tři formy polymerního konjugátu (i) nesměrovaný 

polymerní konjugát obsahující doxorubicin (P-Dox), (ii) polymerní konjugát obsahující 

doxorubicin a směrovaný pomocí B1 mAb (B1-P-Dox, klasická struktura) a (iii) 

polymerní konjugát obsahující doxorubicin a lidskou polyklonální IgG protilátku 

(IgG-P-Dox, klasická struktura). Cytostatická aktivita těchto vzorků je vyjádřena jako 

inhibice proliferace BCL1 buněk detegovaná pomocí inkorporace 3H-thymidinu (Obr. 

IV.3).  

a) d) c) b) 

APC 
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Obr. IV.3: Vliv různých forem doxorubicinu na proliferaci BCL1 buněk in vitro. Proliferační 
aktivita byla měřena inkorporací 3H-thymidinu a je vyjádřena v % kontroly. Buňky 
(2,5x104 b./jamka) byly inkubovány 72 h v kultivačním médiu za standardních podmínek s různými 
koncentracemi volného doxorubicinu (Dox), polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin 
(P-Dox), polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) a 
polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské polyklonální IgG (IgG-P-Dox). Buňky 
kontroly byly inkubovány za stejných podmínek v čistém kultivačním médiu. 3H thymidin byl 
přidán na posledních 8 h inkubace. Aktivita kontrolních buněk byla vždy vyšší než 1,2x105 cpm. 
Každý experimentální bod představuje průměr 5 měření ± SD. Experiment byl opakován třikrát 
s obdobnými výsledky. 
 

V tabulce IV.2 jsou uvedeny hodnoty IC50 pro jednotlivé formy doxorubicinu. 

P-Dox konjugát vykazoval v in vitro systému řádově 1000krát menší cytostatickou 

aktivitu než volný doxorubicin. Naopak specificky směrovaný B1-P-Dox konjugát byl 

ve srovnání s P-Dox konjugátem více než 200krát účinnější.  

 

forma doxorubicinu IC50 (nM Dox) 

Dox 4,33 

P-Dox 5952 

B1-P-Dox 20,85 

IgG-P-Dox 222 

 

Tab. IV.2: Vliv různých forem doxorubicinu na proliferaci BCL1 buněk in vitro vyjádřený jako 
koncentrace doxorubicinu, při které se proliferační aktivita sníží na 50 % aktivity kontrolních 
buněk (IC50). Buňky byly inkubovány 72 h v kultivačním médiu za standardních podmínek 
s různými koncentracemi volného doxorubicinu (Dox), polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin (P-Dox), polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 mAb 
(B1-P-Dox) a polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské polyklonální IgG (IgG-P-
Dox). Buňky kontroly byly inkubovány za stejných podmínek v čistém kultivačním médiu. 3H 
thymidin byl přidán na posledních 8 h inkubace. Aktivita kontrolních buněk byla vždy vyšší než 
1,2x105 cpm. Experiment byl opakován třikrát s obdobnými výsledky. 
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IV.3 Specificky směrovaný konjugát s navázanou B1 mAb 

Ověřili jsme in vitro, že B1 mAb neztrácí svoji vazebnou aktivitu k BCL1 

buňkám po navázání na PHPMA (Obr. IV.4). 

 

 

  

 

 

Obr. IV.4: Srovnání vazebné aktivity volné B1 mAb a  polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin a směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) na BCL1 buňky in vitro pomocí průtokové 
cytometrie. Koncentrace volné B1 mAb nebo vázané B1 mAb na PHPMA byla a) 100 µg/ml b) 0,1 
µg/ml. V obou vzorcích byla použita biotinylovaná B1 mAb a sekundární značení bylo prováděno 
allofykocyaninem konjugovaným se streptavidinem (STP-APC). Červený histogram znázorňuje 
kontrolní BCL1 buňky inkubované pouze se STP-APC. Zelený histogram znázorňuje BCL1 buňky 
inkubované s volnou B1 mAb nebo s B1 mAb vázanou na PHPMA. Experiment byl opakován 
dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

 

 

Pokud inkubaci BCL1 buněk s B1-P-Dox konjugátem předcházela inkubace s 

volnou B1 mAb, bylo pozorováno signifikantní snížení vazby konjugátu na BCL1 

buňky v případě inkubace s vysokou koncentrací B1-P-Dox a úplné zamezení vazby 

v případě inkubace s nízkou koncentrací B1-P-Dox (Obr. IV.5). Tím bylo jednoznačně 

prokázáno, že vazebná aktivita B1-P-Dox je zprostředkovaná pouze vazbou B1-P-Dox 

k BCL1 specifickému IgM a nikoli nespecifickou adhezí k buněčnému povrchu. 

a) b) 

APC 

B1 mAb 

B1-P-Dox 
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Obr. IV.5: Inhibice vazby polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 
mAb (B1-P-Dox) na BCL1 buňky in vitro pomocí volné B1 mAb stanovená průtokovou cytometrií. 
BCL1 buňky byly inkubovány s nebiotinylovanou volnou B1 mAb o koncentraci 100 µg/ml po dobu 
10 min. Po odmytí byla testována vazba B1-P-Dox konjugátu, kde koncentrace vázané 
biotinylované B1 mAb v konjugátu byla a) 100 µg/ml b) 0,1 µg/ml. Sekundární značení bylo 
prováděno allofykocyaninem konjugovaným se streptavidinem (STP-APC). Červený histogram 
znázorňuje kontrolní BCL1 buňky inkubované pouze se STP-APC. Zelený histogram znázorňuje 
BCL1 buňky inkubované s B1-P-Dox konjugátem bez předchozí inkubace s volnou B1 mAb. Modrý 
histogram znázorňuje BCL1 buňky inkubované s B1-P-Dox konjugátem po inkubaci s volnou B1 
mAb. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

Stejně tak kompetice mezi volnou B1 mAb a B1-P-Dox konjugátem vedla ke 

snížení vazby konjugátu na BCL1 buňky (Obr. IV.6).  

 
 

 

 

Obr. IV.6: Kompetice volné B1 mAb a polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) o vazbu na BCL1 buňky in vitro stanovená průtokovou 
cytometrií. BCL1 buňky byly inkubovány zároveň s B1-P-Dox konjugátem (vázaná biotinylovaná 
B1 mAb 1 µg/ml) a s nebiotinylovanou volnou B1 mAb (a) 100 µg/ml b) 1 µg/ml). Sekundární 
značení bylo prováděno allofykocyaninem konjugovaným se streptavidinem (STP-APC). Červený 
histogram znázorňuje kontrolní BCL1 buňky inkubované pouze se STP-APC. Zelený histogram 
znázorňuje BCL1 buňky inkubované s B1-P-Dox konjugátem bez volné B1 mAb. Modrý histogram 
znázorňuje BCL1 buňky inkubované zároveň s B1-P-Dox konjugátem a B1 mAb. Experiment byl 
opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 

APC 

a) b) 

APC 

b) a) 
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 Současně byla in vitro pozorována inhibice cytostatické aktivity směrovaného 

B1-P-Dox konjugátu v případě, že BCL1 buňky byly nejprve inkubovány s volnou B1 

mAb (Obr. IV.7). Hodnota IC50 B1-P-Dox konjugátu se snížila přibližně o řád (Tab. 

IV.3) a přiblížila se hodnotě IC50 IgG-P-Dox konjugátu s nespecifickou polyklonální 

lidskou IgG protilátkou (Tab IV.2).  
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Obr. IV.7: Inhibice cytostatické aktivity polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) in vitro volnou B1 mAb. Proliferační aktivita BCL1 buněk 
(2,5x104 b./jamka) byla měřena inkorporací 3H-thymidinu a je vyjádřena v % kontroly. BCL1 
buňky byly nejprve inkubovány v kultivačním médiu s volnou B1 mAb o koncentraci 20 µg/ml po 
dobu 10 min. Poté byl k buňkám přidán v různých koncentracích B1-P-Dox konjugát. Buňky byly 
inkubovány 72 h za standardních podmínek. Buňky kontroly byly inkubovány za stejných 
podmínek v čistém kultivačním médiu. 3H thymidin byl přidán na posledních 8 h inkubace. 
Aktivita kontrolních buněk byla vždy vyšší než 1,2x105 cpm. Každý experimentální bod 
představuje průměr 5 měření ± SD. Experiment byl opakován třikrát s obdobnými výsledky. 
 

 

 IC50 (nM Dox) 
B1-P-Dox 16,5 

B1 mAb blok + B1-P-Dox 101 
 

Tab. IV.3: Inhibice cytostatické aktivity polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) in vitro volnou B1 mAb. Cytostatická aktivita je vyjádřená jako 
koncentrace doxorubicinu, při které se proliferační aktivita sníží na 50 % aktivity kontrolních 
buněk (IC50). BCL1 buňky byly nejprve inkubovány v kultivačním médiu s volnou B1 mAb o 
koncentraci 20 µg/ml po dobu 10 min. Poté byl k buňkám přidán v různých koncentracích B1-P-
Dox konjugát. Buňky byly inkubovány 72 h za standardních podmínek. Buňky kontroly byly 
inkubovány za stejných podmínek v čistém kultivačním médiu. 3H thymidin byl přidán na 
posledních 8 h inkubace. Aktivita kontrolních buněk byla vždy vyšší než 1,2x105 cpm. Experiment 
byl opakován třikrát s obdobnými výsledky. 
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 Uvedené experimenty ukazují, že se B1-P-Dox konjugát váže na BCL1 buňky 

specificky pomocí B1 mAb a také že směrování pomocí této mAb velmi výrazně 

zvyšuje cytostatickou aktivitu doxorubicinu vázaného na PHPMA. 

IV.3.1 Léčba BCL1 leukémie pomocí B1-P-Dox konjugátu 

 B1 mAb rozpoznává idiotyp povrchového IgM na BCL1 buňkách, a tedy 

polymerní léčiva směrovaná touto protilátkou zabíjejí specificky BCL1 buňky. Při 

sledování účinnosti léčby BALB/c myší s BCL1 leukémií bylo jako hlavní parametr 

farmakologické aktivity bráno přežívání myší. BALB/c myším bylo i.p. injikováno 

5x105 BCL1 buněk. B1-P-Dox konjugát byl myším aplikován intravenózně (i.v.) ve 

dvou dávkách, a to 11. a 14. den po podání BCL1 buněk. Jednalo se tedy skutečně o 

terapeutický, a nikoli o preventivní režim (tj. léčba zahájená v době inokulace nádoru). 

Při tomto rozvrhu terapie bylo vyléčeno 9 myší z 12 a u ostatních došlo k významnému 

prodloužení doby života oproti kontrolním neléčeným myším (Obr. IV.8, Tab. IV.4). 

Volný doxorubicin vykazuje v tomto dávkování jen minimální terapeutický efekt 

charakterizovaný prodloužením doby přežívání přibližně o 10 až 20 dní. 
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Obr. IV.8: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 
mAb (B1-P-Dox) na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo 
injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. v 500 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=12) 
bylo i.v. aplikováno 5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu ve 
fyziologickém roztoku, a to 11. a 14. den po podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=6) byl 
aplikován stejný objem fyziologického roztoku (300 µl).  Myši přežívající 120 dní bez známek 
leukémie byly považovány za vyléčené. Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 
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  Kontrola B1-P-Dox* 
Průměrné přežití (dny) 35,2 86,7 

SD 3,7 8,4 
Vyléčené myši/všechny 0/6 9/12 

 

Tab. IV.4: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 
mAb (B1-P-Dox) na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo 
injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. v 500 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. 
aplikováno 5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu, a to 11. a 14. 
den po podání BCL1 buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku 
(300 µl). Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. Úspěšnost 
léčby je vyjádřena jako poměr vyléčených myší ku všem myším ve skupině. *Znamená statisticky 
signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti kontrolní skupině. Experiment byl opakován několikrát 
s obdobnými výsledky. 
 

 

 Vyléčené myši z experimentu zobrazeného na Obr. IV.8 byly reinokulovány i.p. 

letální dávkou BCL1 buněk (5x104) a dále byly ponechány bez jakékoli léčby. U 8 

vyléčených myší z 9 byla pozorována rezistence vůči BCL1 leukémii a onemocnění se u 

nich nerozvinulo (Obr. IV.9, Tab IV.5). To ukazuje, že léčba pomocí B1-P-Dox 

konjugátu vykazuje nejen vysoký terapeutický potenciál, ale že zároveň dochází i 

k ustanovení imunologické paměti k danému nádoru. 
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Obr. IV.9: Navození rezistence vůči BCL1 leukémii u samic BALB/c myší vyléčených pomocí 
polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox). Vyléčeným 
myším (n=9) a kontrolním myším (n=9) byla i.p. injikována letální dávka BCL1 buněk (5x104). 
Myši byly dále ponechány bez léčby. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly 
považovány za rezistentní vůči BCL1 leukémii.  Experiment byl opakován několikrát s obdobnými 
výsledky. 
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  Kontrola Vyléčené pomocí B1-P-Dox* 
Průměrné přežití (dny) 40,0 64,0 

SD 4,1 0,0 
Rezistentní myši/vyléčené -  8/9 

 

Tab. IV.5: Navození rezistence vůči BCL1 leukémii u samic BALB/c myší vyléčených pomocí 
polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox). Vyléčeným 
myším (n=9) a kontrolním myším (n=9) byla i.p. injikována letální dávka BCL1 buněk (5x104). 
Myši byly dále ponechány bez léčby. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly 
považovány za rezistentní vůči BCL1 leukémii. Úspěšnost léčby je vyjádřena jako poměr 
rezistentních myší k vyléčeným myším ve skupině. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl 
(p<0.05) oproti kontrolní skupině. Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 
 

 

IV.3.2 Léčba BCL1 leukémie suboptimální dávkou B1-P-Dox 

v kombinaci s imunomodulací 

Léčba BCL1 leukémie specificky směrovaným polymerním konjugátem 

B1-P-Dox je při vhodném terapeutickém režimu velmi účinná (viz IV.3.1). Nicméně při 

použití suboptimálních dávek konjugátu její účinnost významně klesá. Proto bylo 

testováno, zda je modulace imunitního systému schopna podpořit nedostatečně efektivní 

chemoterapii. 

IV.3.2.1 Poly I:C 

 Nebyl pozorován žádný rozdíl mezi skupinou léčenou pouze pomocí poly I:C a 

kontrolní neléčenou skupinou (Obr. IV.10). Ve skupině, která byla léčena pouze 

suboptimální chemoterapií pomocí B1-P-Dox bez následné imunomodulace, byla 

vyléčena 1 myš z 8. U této vyléčené myši byla v následujícím experimentu potvrzena 

rezistence vůči BCL1 leukémii, a to stejným způsobem jaký byl popsán výše. U 

ostatních myší ve skupině došlo k mírnému prodloužení doby života. Nicméně rozdíl 

mezi touto skupinou a kontrolní neléčenou skupinou nebyl signifikantní. Naproti tomu 

byl pozorován signifikantní rozdíl v přežívání mezi kontrolní neléčenou skupinou a 

skupinou, která podstoupila kombinovanou léčbu, tj. aplikaci B1-P-Dox konjugátu 

následovanou 3 dávkami poly I:C. V této skupině byly vyléčeny 3 myši ze 7 a u 

ostatních došlo k prodloužení doby života. U 2 vyléčených myší ze 3 byla potvrzena 

rezistence vůči BCL1 leukémii (Tab. IV.6). Ukázali jsme, že modulace imunitního 

systému pomocí poly I:C může do jisté míry pozitivně ovlivnit léčbu BCL1 leukémie 

suboptimální dávkou směrovaného B1-P-Dox konjugátu. 
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Obr. IV.10: Vliv léčby suboptimální dávkou polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) v kombinaci s imunomodulací pomocí poly I:C na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. aplikováno 3,75 mg/kg 
ekvivalentu doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu ve fyziologickém roztoku, a to 9. den po 
podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=8) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku 
(250 µl). Myším léčeným imunomodulací (n=7) bylo i.p. injikováno poly I:C ve třech dávkách 
v množství 50 µg/myš/dávka, a to 11., 12. a 13. den. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie 
byly považovány za vyléčené. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 

 

 

 Kontrola poly I:C B1-P-Dox B1-P-Dox+poly I:C* 
Průměrné přežití (dny) 36,9 33,3 46,7 53,3 

SD 6,4 6,6 2,6 8,1 
Vyléčené myši/všechny 0/8 0/7 1/8 3/7 

Rezistentní myši/vyléčené - - 1/1 2/3 
 

Tab. IV.6: Vliv léčby suboptimální dávkou polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) v kombinaci s imunomodulací pomocí poly I:C na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno 3,75 mg/kg ekvivalentu 
doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu ve fyziologickém roztoku, a to 9. den po podání BCL1 
buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). Myším 
léčeným imunomodulací bylo i.p. injikováno poly I:C ve třech dávkách v množství 50 
µg/myš/dávka, a to 11., 12. a 13. den. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly 
považovány za vyléčené. Vyléčené myši přežívající 120 dní bez známek leukémie po reinokulaci 
BCL1 buněk byly považovány za rezistentní. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) 
oproti kontrolní skupině. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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IV.3.2.2 Deplece T regulačních buněk 

 Nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi skupinou léčenou pouze pomocí Treg 

deplece a kontrolní neléčenou skupinou (Obr. IV.11). Ve skupině, která byla léčena 

pouze suboptimální chemoterapií pomocí B1-P-Dox konjugátu bez předchozí Treg 

deplece, byla vyléčena 1 myš z 8. U ostatních myší ve skupině došlo k  prodloužení 

doby života. Ve skupině, kde byly myším před podáním B1-P-Dox konjugátu 

depletovány Treg buňky, byly vyléčeny 3 myši z 8 a u ostatních došlo k prodloužení 

doby života. Rozdíl mezi touto skupinou a kontrolní neléčenou skupinou byl 

signifikantní (Tab. IV.7). Bylo potvrzeno, že modulace imunitního systému pomocí 

deplece Treg buněk může do jisté míry pozitivně ovlivnit léčbu BCL1 leukémie 

suboptimální dávkou směrovaného B1-P-Dox konjugátu.  
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Obr. IV.11: Vliv léčby suboptimální dávkou polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) a imunomodulace pomocí Treg depelce na přežívání BALB/c myší 
s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl 
fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. aplikováno 3,25 mg/kg ekvivalentu 
doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu ve fyziologickém roztoku, a to 11. den po podání BCL1 
buněk. Kontrolním myším (n=8) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). 
Myším léčeným imunomodulací (n=8) bylo 9. den i.p. injikováno 250 µg/myš anti-CD25 mAb. 
Ověření deplece Treg buněk (CD4+ CD25hi) bylo provedeno pomocí průtokové cytometrie (pravá 
část). Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. Experiment byl 
opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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 Kontrola B1-P-Dox Treg depl. Treg depl.+B1-P-Dox* 
Průměrné přežití (dny) 36,3 51 51,6 65,2 

SD 3,1 13,0 23,2 27,3 
Vyléčené myši/všechny 0/8 1/8 0/8 3/8 
 

Tab. IV.7: Vliv léčby suboptimální dávkou polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a 
směrovaného B1 mAb (B1-P-Dox) a imunomodulace pomocí Treg depelce na přežívání BALB/c myší 
s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl 
fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno 3,25 mg/kg ekvivalentu 
doxorubicinu ve formě B1-P-Dox konjugátu ve fyziologickém roztoku, a to 11. den po podání BCL1 
buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). Myším 
léčeným imunomodulací bylo 9. den i.p. injikováno 250 µg/myš anti-CD25 mAb. Myši přežívající 
120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. *Znamená statisticky signifikantní 
rozdíl (p<0.05) oproti kontrolní skupině. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

 

IV.4 Imunomodulace pomocí IL-2 imunokomplexů 

 Novou imunomodulační metodou je využití imunokomplexů složených z IL-2 a 

anti-IL-2 monoklonální protilátky (IL-2/anti-IL-2 mAb). Tyto komplexy vykazují 

schopnost selektivně stimulovat proliferaci definovaných subpopulací 

imunokompetentních buněk. V této práci byl používán především komplex IL-2/S4B6 

mAb, minoritně také komplex IL-2/JES6.5H4 mAb. V obou případech se jedná o 

komplex rekombinantního myšího IL-2 s myší anti-IL-2 mAb a oba tyto komplexy 

vykazují stejnou biologickou aktivitu (Boyman et al., 2006).  

IV.4.1 Vazba IL-2 imunokoplexů na buňky imunitního systému in 

vitro 

Pomocí průtokové cytometrie byla na splenocytech izolovaných z C57BL/6 myší 

ukázána vazba IL-2/JES6.5H4 mAb imunokomplexů na MP (memory phenotype) CD8+ 

T buňky a NK buňky. Zároveň bylo ověřeno, že vazba IL-2/JES6.5H4 mAb 

imunokomplexů na Treg buňky je méně významná (Obr. IV.12, 13).  
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Obr. IV.12: Prokázání vazby IL-2/JES6.5H4 mAb imunokomplexů na MP (memory phenotype) 
CD8+ buňky, NK buňky a Treg buňky pomocí průtokové cytometrie. Z C57BL/6 myší byly izolovány 
splenocyty. Buňky byly inkubovány s imunokomplexy o koncentraci IL-2 a) 10 µg/ml b) 1 µg/ml. 
Sekundární značení bylo prováděno fluorescein isothiokyanátem konjugovaným se streptavidinem 
(STP-FITC). MP CD8+ buňky byly definovány jako CD8+ CD44hi CD122hi, NK buňky jako DX5+ 
NK1.1+ a Treg buňky jako CD4+ CD25+ Foxp3+. Červený histogram znázorňuje buňky inkubované 
pouze s biotinylovanou JES6.5H4 mAb, které sloužily jako negativní kontrola. Zelený histogram 
znázorňuje buňky inkubované s IL-2/JES6.5H4 mAb imunokomplexy. 

a) b) 

FITC 

MP CD8+ buňky 

NK buňky 

Treg buňky 
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Obr. IV.13: Kvantifikace vazby IL-2/JES6.5H4 mAb imunokomplexů na MP (memory phenotype) 
CD8+ buňky, NK buňky a Treg buňky pomocí průtokové cytometrie. Z C57BL/6 myší byly izolovány 
splenocyty. Buňky byly inkubovány s imunokomplexy o koncentraci IL-2 a) 10 µg/ml b) 1 µg/ml. 
Sekundární značení bylo prováděno fluorescein isothiokyanátem konjugovaným se streptavidinem 
(STP-FITC). MP CD8+ buňky byly definovány jako CD8+ CD44hi CD122hi, NK buňky jako DX5+ 
NK1.1+ a Treg buňky jako CD4+ CD25+ Foxp3+. Buňky inkubované pouze s biotinylovanou 
JES6.5H4 mAb sloužily jako negativní kontrola.  
 

IV.4.2 Vliv IL-2 imunokomplexů na proliferaci aktivovaných naivních 

CD8+ T buněk in vitro 

In vitro mají IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy podstatně menší stimulační efekt 

(20-30krát) na aktivované CD8+ T buňky než samotný IL-2 (Obr. IV.14).  
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Obr. IV.14: Vliv IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a volného IL-2 na proliferaci aktivovaných CD8+ 
T buněk in vitro. Naivní CD8+ T buňky byly izolovány z OT-I transgenních myší. Buňky 
(1x104 b./jamku) byly kultivovány v kultivačním médiu s anti-CD3 mAb o koncentraci 10 µg/ml a 
s různými koncentracemi IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů nebo volného IL-2 pre-mixovaného 
s izotypovou kontrolou. Buňky byly kultivovány 72 h za standardních podmínek. Proliferační 
aktivita byla měřena pomocí inkorporace 3H-thymidinu, který byl přidán do kultury na posledních 
8 h inkubace. Každý experimentální bod představuje průměr 5 měření ± SD. 
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IV.4.3 In vivo expanze aktivovaných naivních CD8+ T lymfocytů 

pomocí IL-2 imunokomplexů  

 Doposud publikované práce se blíže nezabývaly vlivem IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů na aktivované CD8+ T buňky. Tyto buňky hrají důležitou roli 

v protinádorové imunitě, proto jedním z cílů této práce bylo ukázat, zda IL-2/S4B6 

mAb imunokomplexy ovlivňují expanzi aktivovaných naivních CD8+ T buněk. 

V experimentu byl využit OT-I transgenní systém. C57BL/6 OT-I myši 

exprimují transgenní TCR (Vα2Vβ5.1) rozpoznávající v kontextu s H2-Kb peptid 

OVA257-264 (SIINFEKL) odvozený z kuřecího ovalbuminu. 

 Purifikované OT-I CD8+ T buňky (Ly 5.2) byly adoptivně přeneseny do B6.SJL 

(Ly 5.1) kongenních myší a byla sledována jejich expanze po aktivaci peptidem a 

podávání IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů ve srovnání se samotným IL-2. Jako 

pozitivní kontrola byla použita kombinace peptidu a poly I:C. Myším, které sloužily 

jako negativní kontrola, nebylo po adoptivním transferu již nic aplikováno. IL-2/S4B6 

mAb imunokomplexy nebo volný IL-2 (čtyři dávky) byly aplikovány ve čtyřech 

různých množstvích IL-2 na dávku. Bylo ukázáno, že OT-I CD8+ T buňky jsou 

významně expandovány pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů, zatímco samotný 

IL-2 má ve stejném dávkování jen zanedbatelný efekt na expanzi těchto buněk (Obr. 

IV.15 B). Také bylo pozorováno, že narozdíl od buněk expandovaných pomocí peptidu 

a poly I:C, exprimují buňky expandované IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy vysoké 

hladiny CD25 (Obr. IV.15 A). Při nejnižší testované dávce 0,1 µg IL-2 již IL-2/S4B6 

mAb imunokomplexy nevykazovaly žádnou aktivitu.  
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Obr. IV.15: Expanze aktivovaných CD8+ T buněk pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. 
Purifikované naivní OT-I CD8+ T buňky (Ly 5.2) byly označeny CFSE a adoptivně přeneseny do 
B6.SJL (Ly 5.1) kongenních myší (2 myši/skupina). Peptid SIINFEKL (2 nmol) byl myším podán 
i.p. o 24 h později.  IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy či volný IL-2 byly myším podány ve čtyřech 
dávkách ve čtyřech různých množstvích na dávku: 0,1 µg, 0,5 µg, 1 µg a 1,5 µg IL-2. První dávka 
byla podána stejný den jako peptid, každá další vždy po 24 h. Myši byly usmrceny 24 h po poslední 
dávce a izolované splenocyty byly analyzovány pomocí průtokové cytometrie. (A) CFSE profil a 
exprese CD25 na Ly 5.2+ CD8+ buňkách. (B) Kvantifikace expanze Ly 5.2+ CD8+ buněk. 
Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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Testovali jsme taktéž expanzi OT-I CD8+ T buněk (Ly 5.2), adoptivně 

přenesených do B6.SJL (Ly 5.1) myší a aktivovaných peptidem, po 2, 4 nebo 6 dávkách 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů (1,5 µg IL-2/dávka). Expanze OT-I CD8+ T buněk 

narůstala spolu s počtem dávek a po 6 dávkách dosáhla až 1500ti násobku kontroly, tj. 

počtu Ly 5.2+ CD8+ buněk v myši neinjikované SIINFEKL peptidem ani žádnou 

formou IL-2 (Obr. IV.16 B). Exprese CD25 byla na OT-I CD8+ T buňkách indukována 

po 2 dávkách, vrcholu dosáhla po 4 dávkách a po 6 dávkách začala klesat (Obr. IV.16 

A). 
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Obr. IV.16: Expanze aktivovaných CD8+ T buněk pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. 
Purifikované naivní OT-I CD8+ T buňky (Ly 5.2) byly označeny CFSE a adoptivně přeneseny do 
B6.SJL (Ly 5.1) kongenních myší (2 myši/skupina). Peptid SIINFEKL (2 nmol) byl myším podán 
i.p. o 24 h později.  IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy byly myším podávány ve 2, 4 nebo 6 dávkách 
(1,5 µg IL-2/dávka). První dávka byla podána stejný den jako peptid, každá další vždy po 24 h. 
Myši byly usmrceny 24 h po poslední dávce a izolované splenocyty byly analyzovány pomocí 
průtokové cytometrie. (A) CFSE profil a exprese CD25 na Ly 5.2+ CD8+ buňkách. (B) Kvantifikace 
expanze Ly 5.2+ CD8+ buněk. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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IV.4.4 In vivo expanze NK buněk pomocí IL-2 imunokomplexů  

Schopnost IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů indukovat expanzi NK buněk byla 

popsána již dříve (Boyman et al., 2006), nicméně jakákoli kvantitativní data ve smyslu 

míry expanze NK buněk v závislosti na podané dávce (tj. množství IL-2) a na čase 

nebyla dosud dostupná. 

V tomoto experimentu bylo sledováno procento NK buněk (NK1.1+ DX5+) ve 

slezině myší, kterým byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy či volný 

IL-2 ve čtyřech dávkách při použití čtyř různých množství IL-2 na dávku. Expanze NK 

buněk byla testována na stejných myších, jaké byly použity v experimentu expanze 

OT-I CD8+ T buněk (Obr. IV.15). Bylo pozorováno, že NK buňky jsou významně 

expandovány pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů, zatímco samotný IL-2 má ve 

stejném dávkování jen zanedbatelný efekt (Obr. IV.17). Oproti aktivovaným OT-I CD8+ 

T buňkám (Obr. IV.15) je v případě NK buněk pro expanzi (2-3krát) dostatečná i 

nejnižší testovaná dávka 0,1 µg IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexu. Tento 

výsledek naznačuje, že NK buňky jsou více senzitivní ke stimulační aktivitě IL-2/S4B6 

mAb imunokomplexů než aktivované CD8+ T buňky. 
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Obr. IV.17: Expanze NK buněk pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů sledovaná jako procento 
NK1.1+ DX5+ buněk ve slezině. IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy či volný IL-2 byly B6.SJL myším 
(2 myši/skupina) podány ve čtyřech dávkách s intervaly vždy 24 h mezi dávkami. Byly testovány 
čtyři různě vysoké dávky IL-2: 0,1 µg, 0,5 µg, 1 µg a 1,5 µg. Myši byly usmrceny 24 h po poslední 
dávce a izolované splenocyty byly analyzovány pomocí průtokové cytometrie. Experiment byl 
opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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Na obrázku IV.18 je ukázána expanze NK buněk po podání 2, 4 nebo 6 dávek 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů nebo volného IL-2 v množství 1,5 µg IL-2 na dávku. 

Po 4 dávkách čítaly NK buňky až 31 % všech splenocytů a po 6 dávkách dokonce 44 %. 

Experiment byl proveden na stejných myších, jaké byly použity v experimentu expanze 

OT-I CD8+ T buněk (Obr. IV.16). 
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Obr. IV.18: Expanze NK buněk pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů sledovaná jako procento 
NK1.1+ DX5+ buněk ve slezině. IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy či volný IL-2 byly B6.SJL myším 
podávány ve 2, 4 nebo 6 dávkách (1,5 µg IL-2/dávka) s intervaly vždy 24 h mezi dávkami. Myši byly 
usmrceny 24 h po poslední dávce a izolované splenocyty byly analyzovány pomocí průtokové 
cytometrie. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

 

IV.4.5 Vliv IL-2 imunokomplexů na aktivitu NK buněk 

Vliv IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na NK buňky byl sledován také funkčním 

testem jejich cytotoxické aktivity. C57BL/6 myším byly i.p. injikovány 2 µg samotného 

IL-2, nebo IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. Po pěti dnech byly myši 

usmrceny a byly izolovány splenocyty, které sloužily jako efektorové buňky. Jako 

cílové buňky byly použity buňky YAC-1 buněčné linie, které jsou vysoce senzitivní k 

cytolytické aktivitě zprostředkované NK buňkami. Cílové buňky byly označené 
3H-thymidinem a byly inkubovány s různým počtem splenocytů (efektorových buněk). 

Zabíjení cílových buněk bylo sledováno jako úbytek radioaktivity („JAM assay“).  

počet dávek 
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Splenocyty izolované z kontrolních myší byly schopné usmrtit přibližně 6 % 

cílových buněk, a to při všech testovaných poměrech splenocytů k cílovým buňkám 

(Obr. IV.19). Splenocyty z myší, kterým byl podán pouze samotný IL-2, byly při 

poměru splenocytů k cílovým buňkám 100:1 schopné usmrtit 14 % cílových buněk a 

vykazovaly signifikantně vyšší cytolytickou aktivitu než kontrolní splenocyty pouze při 

tomto nejvyšším poměru. Naopak splenocyty z myší, kterým byly podány IL-2/S4B6 

mAb imunokomplexy, byly schopné usmrtit 30 % cílových buněk při poměru 

splenocytů k cílovým buňkám 100:1 a navíc vykazovaly signifikantně vyšší 

cytolytickou aktivitu než kontrolní splenocyty i při obou nižších testovaných poměrech. 

Bylo tedy ukázáno, že IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy mají větší schopnost 

podporovat aktivitu NK buněk než samotný IL-2.  
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Obr. IV.19: Vliv samotného IL-2 a IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na cytolytickou aktivitu NK 
buněk u C57BL/6 myší. Myším (2 myši/skupina) byly i.p. injikovány 2 µg samotného IL-2, nebo 
IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů (den 0). Kontrolním myším byl aplikován stejný 
objem fyziologického roztoku (250 µl). Po 5 dnech byly myši usmrceny a byly izolovány splenocyty. 
Splenocyty byly inkubovány 4 h za standardních podmínek v kultivačním médiu s 3H-thymidinem 
značenými cílovými YAC-1 buňkami v poměru 11:1, 33:1, 100:1. Zabíjení cílových buněk bylo 
sledováno jako procentuální úbytek radioaktivity vzhledem k hladině radioaktivity v kontrolních 
vzorcích bez efektorových buněk (vždy vyšší než 5x104 cpm). Každý experimentální bod 
představuje průměr 8 měření ± SD. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti 
odpovídajícímu bodu křivky „kontrola“. ‡Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti 
odpovídajícímu bodu křivky „IL-2“. Experiment byl opakován třikrát s obdobnými výsledky. 

* ‡ 

* ‡ 
* ‡ *  
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IV.4.6 Léčba BCL1 leukémie IL-2 imunokomplexy 

Prokázali jsme, že IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy in vivo podporují expanzi 

aktivovaných CD8+ T buněk (viz IV.4.3) a NK buněk (viz IV.4.4) a zároveň podporují i 

NK cytolytickou aktivitu (viz IV.4.5). Na základě těchto zjištění byla testována 

protinádorová aktivita IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na modelu BCL1 leukémie.  

BALB/c myším bylo i.p. injikováno 5x105 BCL1 buněk. IL-2/S4B6 mAb 

imunokoplexy nebo volný IL-2 byly myším injikovány i.p. ve dvou dávkách, a to 4. a 8. 

den po podání BCL1 buněk. Vyléčené myši (120 dní po léčbě bez příznaků leukémie) 

byly reinokulovány i.p. letální dávkou BCL1 (5x104) buněk a byly dále ponechány bez 

léčby. 

 Volný IL-2 nevykazoval žádný terapeutický efekt. Ve skupině myší léčených 

imunokomplexy byly vyléčené 2 myši z 6. U obou vyléčených myší byla potvrzena 

rezistence vůči BCL1 leukémii. U ostatních myší nedošlo k prodloužení doby života 

oproti kontrolní neléčené skupině. Dále bylo testováno, zda deplece CD8+ T buněk před 

nástupem léčby ovlivní její účinnost. Ve skupině myší s depletovanými CD8+ T 

buňkami neměla léčba žádný efekt a tato skupina se přežíváním myší nijak nelišila od 

kontrolní neléčené skupiny (Obr. IV.20, Tab. IV.8). Bylo tedy ukázáno, že CD8+ T 

buňky jsou esenciální pro protinádorovou aktivitu IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na 

modelu BCL1 leukémie. Nicméně účinnost léčby samotnými imunokomplexy je 

poměrně malá, a to i v případě včasného nástupu léčby.  
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Obr. IV.20: Vliv léčby pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na přežívání BALB/c myší s BCL1 
leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického 
roztoku (den 0). Léčeným myším (n=6) bylo i.p. aplikováno 1,5 µg/myš/dávka volného IL-2 nebo 
IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů 4. a 8. den po podání BCL1 buněk. Kontrolním 
myším (n=10) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). V jedné léčené skupině 
(n=4) bylo myším 3. den i.p. injikováno 250 µg/myš anti-CD8 mAb. Ověření deplece CD8+ T buněk 
bylo provedeno pomocí průtokové cytometrie (pravá část). Myši přežívající 120 dní bez známek 
leukémie byly považovány za vyléčené. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
 

 

 Kontrola IL-2 IL-2/S4B6 
CD8 depl.+ 
 IL-2/S4B6 

Průměrné přežití (dny) 31,8 31,3 31,3 32,0 
SD 5,1 2,4 4,1 1,7 

Vyléčené myši/všechny 0/10 0/6 2/6 0/4 
Rezistentní myši/vyléčené - - 2/2 - 

 

Tab. IV.8: Vliv léčby pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na přežívání BALB/c myší s BCL1 
leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického 
roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.p. aplikováno 1,5 µg/myš/dávka volného IL-2 nebo IL-2 ve 
formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů 4. a 8. den po podání BCL1 buněk. Kontrolním myším byl 
aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). V jedné léčené skupině bylo myším 3. den 
i.p. injikováno 250 µg/myš anti-CD8 mAb. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly 
považovány za vyléčené. Vyléčené myši přežívající 120 dní bez známek leukémie po reinokulaci 
BCL1 buněk byly považovány za rezistentní. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými 
výsledky. 

CD8 

CD3 

kontrola 

CD8 deplece 
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IV.5 Imunomodulace pomocí IL-12 

IL-12 je slibným cytokinem pro nádorovou imunoterapii (Brunda et al., 1993). 

Byla popsána indukce efektorových funkcí u aktivovaných CD8+ T lymfocytů a NK 

buněk právě pomocí IL-12. Také byl popsán synergistický efekt mezi IL-2 a IL-12, 

který způsobuje významné zesílení biologických efektů obou cytokinů, pokud jsou 

použity v kombinaci (Gollob et al., 1999). Z těchto důvodů byl IL-12 testován jako 

možná součást imunoterapie pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. 

IV.5.1 Vliv IL-12 na NK aktivitu 

Vliv IL-12 na NK aktivitu byl sledován stejně jako v případě IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů („JAM“ assay). Byl testován nejen vliv samotného IL-12, ale i vliv 

IL-12 v kombinaci s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy. C57BL/6 myším byly i.p. 

injikovány 2 µg IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů 0. den. IL-12 byl 

myším i.p. injikován ve dvou dávkách v množství 0,75 µg/myš na dávku, a to 3. a 4. 

den. Myši byly usmrceny 5. den a byly izolovány splenocyty, které sloužily jako 

efektorové buňky.  

Splenocyty izolované z kontrolních myší byly při poměru splenocytů k cílovým 

buňkám 100:1 schopné usmrtit 20% cílových buněk. Splenocyty z myší, kterým byl 

podán samotný IL-12, nebo samotné IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy, byly při poměru 

splenocytů k cílovým buňkám 100:1 schopné usmrtit 45 % cílových buněk. Splenocyty 

z myší, kterým byl podán IL-12 i IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy, byly při poměru 

splenocytů k cílovým buňkám 100:1 schopné usmrtit 63 % cílových buněk (Obr. 

IV.21). Zjistili jsme tedy, že IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy i IL-12 mají stejně 

velkou schopnost podporovat aktivitu NK buněk. Především však bylo pozorováno, že 

v kombinaci jsou IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12 významně účinnější, než 

samostatně.  
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Obr. IV.21: Vliv samotného IL-12 a IL-12 v kombinaci s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy na 
cytolytickou aktivitu NK buněk u C57BL/6 myší (2 myši/skupina). Myším byly i.p. injikovány 2 µg 
IL-2 ve formě IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů (den 0). IL-12 byl myším i.p. injikován ve dvou 
dávkách v množství 0,75 µg/dávka, a to 3. a 4. den. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem 
fyziologického roztoku (250 µl). Po 5 dnech byly myši usmrceny a byly izolovány splenocyty. 
Splenocyty byly inkubovány 4 h za standardních podmínek v kultivačním médiu s 3H-thymidinem 
značenými cílovými YAC-1 buňkami v poměru 11:1, 33:1, 100:1. Zabíjení cílových buněk bylo 
sledováno jako procentuální úbytek radioaktivity vzhledem k hladině radioaktivity v kontrolních 
vzorcích bez efektorových buněk (vždy vyšší než 5x104 cpm). Každý experimentální bod 
představuje průměr 8 měření ± SD. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti 
odpovídajícímu bodu křivky „kontrola“. ‡Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti 
odpovídajícímu bodu křivky „IL-2/S4B6“. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými 
výsledky. 
 

 

IV.5.2 Indukce exprese IFN-γ u aktivovaných CD8+ T buněk pomocí 

IL-12 in vitro 

Na aktivovaných OT-I CD8+ T buňkách bylo ukázáno, že IL-12 významně 

zvyšuje produkci IFN-γ. IFN-γ  je zásadní efektorová molekula aktivovaných CD8+ T 

buněk. Naivní CD8+ CD25- T buňky izolované z OT-I myší byly aktivované na CD8+ 

CD25+ T buňky pomocí buněčné linie DC2.4 (H2-Kb) prezentující SIINFEKL peptid. 

Ukázali jsme, že již následující den po aktivaci (den 1) buňky intenzivně proliferují a 

menší část z nich (do 30 %) produkuje IFN-γ. Frakce buněk exprimujících IFN-γ byla 

zvýšena až na 88 % v den 2 a na 100 % v den 3 pokud byly buňky kultivovány 

v přítomnosti IL-12 (Obr. IV.22). 

* ‡ 

* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
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Obr. IV.22: Indukce exprese IFN-γ u aktivovaných CD8+ T buněk pomocí IL-12. Naivní CD8+ T 
buňky z OT-I myši byly označeny pomocí CFSE (den 0) a inkubovány s UV ozářenými DC2.4 
buňkami v poměru 4:1 (1x106 CD8+ T buněk/jamka) pulzovanými 2 µM SIINFEKL peptidem. 
Buňky byly inkubovány za standardních podmínek v kultivačním médiu s/bez IL-12 (2,5 ng/ml). Po 
skončení inkubace (1,2 a 3 dny) byly buňky analyzovány pomocí průtokové cytometrie. Ukázány 
jsou jen CD8+ buňky.  
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IV.5.3 Vliv cytokinů IL-2 a IL-12 na BCL1 buňky in vitro 

BCL1 buňky izolované ze sleziny BALB/c myši s BCL1 leukémií byly 

kultivovány s různými koncentracemi IL-2 a IL-12. Cílem tohoto experimentu bylo 

ověřit, zda tyto interleukiny nemají žádný přímý efekt, ať už stimulační či inhibiční, na 

BCL1 buňky. Bylo ukázáno, že IL-2 ani IL-12 nijak významně neovlivňují proliferaci 

BCL1 buněk. Proliferace BCL1 buněk kultivovaných s IL-2 se pohybovala v rozmezí 

98÷117 % proliferace kontrolních buněk kultivovaných v čistém médiu bez cytokinů. 

Proliferace BCL1 buněk kultivovaných s IL-12 se pohybovala v rozmezí 95÷106 % 

proliferace kontroly (Obr. IV.23). Protinádorové efekty při léčbě BCL1 leukémie 

s využitím IL-2 imunokomplexů či IL-12 nemohou být tedy způsobené přímým 

inhibičním efektem těchto cytokinů na BCL1 buňky.  
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Obr. IV.23: Proliferace BCL1 buněk inkubovaných s cytokiny in vitro. BCL1 buňky izolované 
z BALB/c myší s BCL1 leukémií byly inkubovány s různými koncentracemi IL-2 nebo IL-12 po 
dobu 48 h. Proliferační aktivita byla měřena inkorporací 3H-thymidinu, který byl přidán na 
posledních 16 h inkubace a je vyjádřena v % kontroly. Buňky kontroly byly inkubovány v čistém 
kultivačním médiu a jejich aktivita byla vyšší než 1,2x105 cpm. Každý experimentální bod 
představuje průměr 3 měření ± SD. Experiment byl opakován dvakrát s obdobnými výsledky. 
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IV.6 Nespecifický konjugát s navázaným polyklonálním IgG 

Buňky BCL1 leukémie exprimují na svém povrchu nádorově specifický antigen 

a díky němu lze efektivně směrovat protinádorové léčivo přímo k nádorovým buňkám. 

Ve většině případů však nádorové buňky takový specifický antigen neexprimují. 

IgG-P-Dox je strukturně identický jako konjugát směrovaný pomocí B1 mAb, avšak 

místo specifické B1 mAb je součástí tohoto konjugátu polyklonální lidské IgG. Tento 

polymerní konjugát je samozřejmě při léčbě BCL1 leukémie méně účinný, než 

specificky směrovaný B1-P-Dox konjugát. Na druhou stranu lze IgG-P-Dox konjugát 

použít pro léčbu různých druhů malignit a díky svým biologickým a farmakokinetickým 

vlastnostem představuje stále velmi výhodnou alternativu k léčbě volným 

doxorubicinem. 

IV.6.1 Léčba BCL1 leukémie pomocí IgG-P-Dox konjugátu 

BALB/c myším bylo i.p. injikováno 5x105 BCL1 buněk. Polymerní doxorubicin 

ve formě IgG-P-Dox konjugátu byl myším aplikován i.v. ve dvou dávkách, a to 11. a 

14. den po podání BCL1 buněk. U léčených myší došlo k významnému prodloužení 

doby života oproti kontrolním neléčeným myším, nicméně žádná myš nebyla plně 

vyléčena (Obr. IV.24, Tab. IV.9). 
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Obr. IV.24: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 
5x105 BCL1 buněk i.p. v 500 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=10) bylo i.v. 
aplikováno 5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu ve 
fyziologickém roztoku, a to 11. a 14. den po podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=10) byl 
aplikován stejný objem fyziologického roztoku (300 µl).  Myši přežívající 120 dní bez známek 
leukémie byly považovány za vyléčené. Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky.   
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  Kontrola IgG-P-Dox* 
Průměrné přežití (dny) 37,2 68,7 

SD 6,9 7,3 
Vyléčené myši/všechny 0/10 0/10 

 

Tab. IV.9: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 
5x105 BCL1 buněk i.p. v 500 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno 
5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu, a to 11. a 14. den po 
podání BCL1 buněk. Kontrolním myším byl aplikováno stejný objem fyziologického roztoku (300 
µl). Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. Úspěšnost léčby je 
vyjádřena jako poměr vyléčených myší ku všem myším ve skupině. *Znamená statisticky 
signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti kontrolní skupině. Experiment byl opakován několikrát 
s obdobnými výsledky. 
 

 

IV.6.2 Léčba BCL1 leukémie pomocí IgG-P-Dox v kombinaci 

s IL-2 imunokomplexy a IL-12 

Léčba BCL1 leukémie nesměrovaným polymerním konjugátem IgG-P-Dox vede 

k prodloužení doby života léčených myší, ale není dostatečně účinná pro úplné vyléčení 

(viz IV.6.1). Proto bylo testováno, zda je modulace imunitního systému schopna 

podpořit tuto nedostatečně efektivní chemoterapii. Na základě pozorovaných 

imunomodulačních efektů IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů (viz IV.4) a IL-12 (viz 

IV.5), byl tento typ imunoterapie zvolen pro kombinaci s léčbou pomocí IgG-P-Dox 

konjugátu. 

BALB/c myším bylo i.p. injikováno 5x105 BCL1 buněk. IgG-P-Dox konjugát 

byl myším aplikován i.v. ve dvou dávkách, a to ve dvou časových režimech, 11. a 23. 

den, nebo 16. a 28. den. IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a případně IL-12 byly myším 

injikovány i.p. vždy následující tři dny po aplikaci IgG-P-Dox konjugátu v množství 

1 µg IL-2/dávka a 0,5 µg IL-12/dávka. Vyléčené myši byly reinokulovány i.p. letální 

dávkou BCL1 buněk (5x104) a byly dále ponechány bez léčby. 

Podle očekávání a v souladu s předchozími výsledky nebyla žádná myš vyléčena 

ve skupinách léčených pouze IgG-P-Dox konjugátem. Naopak ve skupinách, kde byla 

použita kombinovaná léčba polymerním konjugátem s imunomodulací, došlo u několika 

myší k plnému vyléčení. Při zahájení léčby 11. den (Obr. IV.25, Tab. IV.10) byly ve 

skupině léčené IgG-P-Dox konjugátem v kombinaci s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy 

vyléčeny 3 myši z 8, zatímco ve skupině léčené IgG-P-Dox konjugátem v kombinaci 
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s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12 bylo vyléčeno dokonce 7 myší z 8. Méně 

efektivní byla léčba zahájená až 16. den (Obr. IV.26, Tab. IV.11). Ve skupině léčené 

IgG-P-Dox konjugátem v kombinaci s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy se vyléčily 2 

myši z 8 a ve skupině léčené IgG-P-Dox konjugátem v kombinaci s IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexy a IL-12 se vyléčily 4 myši z 8. U ostatních léčených myší došlo 

k prodloužení doby života. U většiny vyléčených myší byla potvrzena rezistence vůči 

BCL1 leukémii. Vyšší účinnost léčby byla tedy pozorována při časnějším zahájení 

terapie a nejúčinnější se ukázala být terapie, ve které byla použita kombinace 

IgG-P-Dox konjugátu s IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12. Léčba samotnými 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12 bez kombinace s chemoterapií nevykazovala 

v těchto časových režimech žádný terapeutický efekt. 

Tyto experimenty ukazují, že modulace imunitního systému pomocí IL-2 

imunokomplexů a IL-12 představuje nadějnou imunoterapeutickou metodu schopnou 

výrazně potencovat efekty chemoterapie polymerními léčivy.  
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Obr. IV.25: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a IL-12 na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. aplikováno ve dvou dávkách 
7,5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu, a to 11. a 23. den po 
podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=8) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku 
(250 µl). Myším léčeným imunomodulací (n=8) byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb 
imunokomplexy a případně IL-12, a to 12.,13,14. a 24.,25.,26. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 
0,5 µg IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za 
vyléčené. Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 
 

 

  Kontrola IgG-P-Dox* 
IgG-P-Dox + 
IL-2/S4B6*‡  

IgG-P-Dox + 
IL-2/S4B6 + 

IL-12*‡ 
IL-2/S4B6 + 

IL-12 

Průměrné přežití (dny) 33,1 51,8 54,8 48,0 39,3 

SD 4,2 3,4 6,9 0,0 8,8 
Vyléčené myši/všechny 0/8 0/8 3/8 7/8 0/8 

Rezistentní myši/vyléčené - - 3/3 6/7 - 

 

Tab. IV.10: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a IL-12 na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno ve dvou dávkách 7,5 
mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu, a to 11. a 23. den po podání 
BCL1 buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). 
Myším léčeným imunomodulací byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a případně 
IL-12, a to 12.,13,14. a 24.,25.,26. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg IL-12/myš/dávka. 
Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. Vyléčené myši 
přežívající 120 dní bez známek leukémie po reinokulaci BCL1 buněk byly považovány za 
rezistentní. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti kontrolní skupině. ‡Znamená 
statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti skupině léčené samotným IgG-P-Dox konjugátem. 
Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 

Podání IgG-P-Dox konjugátu 11. & 23. den 
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Obr. IV.26: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a IL-12 na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. aplikováno ve dvou dávkách 
7,5 mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu, a to 16. a 28. den po 
podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=8) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku 
(250 µl). Myším léčeným imunomodulací (n=8) byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb 
imunokomplexy a případně IL-12, a to 17.,18,19. a 29.,30.,31. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 
0,5 µg IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za 
vyléčené. Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 
 

 

 Kontrola IgG-P-Dox* 
IgG-P-Dox + 
IL-2/S4B6* 

IgG-P-Dox + 
IL-2/S4B6 + 

IL-12*‡ 
IL-2/S4B6 + 

IL-12 

Průměrné přežití (dny) 33,1 54,0 58,5 63,0 42,0 

SD 4,2 4,2 5,1 4,6 8,4 
Vyléčené myši/všechny 0/8 0/8 2/8 4/8 0/8 

Rezistentní myši/vyléčené - - 1/2 3/4 - 

 

Tab. IV.11: Vliv léčby pomocí polymerního konjugátu obsahujícího doxorubicin a lidské IgG 
(IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a IL-12 na přežívání 
BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 BCL1 buněk i.p. ve 
250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno ve dvou dávkách 7,5 
mg/kg/dávka ekvivalentu doxorubicinu ve formě IgG-P-Dox konjugátu, a to 16. a 28. den po podání 
BCL1 buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). 
Myším léčeným imunomodulací byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a případně 
IL-12, a to 17.,18,19. a 29.,30.,31. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg IL-12/myš/dávka. 
Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. Vyléčené myši 
přežívající 120 dní bez známek leukémie po reinokulaci BCL1 buněk byly považovány za 
rezistentní. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti kontrolní skupině. ‡Znamená 
statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti skupině léčené samotným IgG-P-Dox konjugátem. 
Experiment byl opakován několikrát s obdobnými výsledky. 

Podání IgG-P-Dox konjugátu 16. & 28. den 
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IV.7 Léčba BCL1 leukémie volným doxorubicinem 

v kombinaci s IL-2 imunokomplexy a IL-12 

 Cílem těchto experimentů bylo otestovat, zda doxorubicin ve formě polymerního 

konjugátu IgG-P-Dox představuje vhodnější typ chemoterapie pro kombinaci 

s imunoterapií než volný doxorubicin. 

 BALB/c myším bylo i.p. injikováno 5x105 BCL1 buněk. Volný doxorubicin 

nebo IgG-P-Dox konjugát byl myším aplikován i.v. v jedné dávce, a to ve dvou různých 

časových režimech. IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12 byly myším injikovány 

i.p. vždy následující tři dny po aplikaci volného doxorubicinu nebo IgG-P-Dox 

konjugátu v množství 1 µg IL-2/dávka a 0,5 µg IL-12/dávka. 

 Žádná myš nebyla vyléčena ve skupinách léčených pouze IgG-P-Dox 

konjugátem nebo volným doxorubicinem. Nicméně samotná chemoterapie vedla, ať už 

s využitím volného či polymerního doxorubicinu, k prodloužení doby života léčených 

myší. Při zahájení léčby 11. den, byly ve skupině léčené volným doxorubicinem 

v kombinaci s imunoterapií vyléčeny 2 myši z 8 (Obr. IV.27 A, Tab. IV.12 A) a ve 

skupině léčené IgG-P-Dox konjugátem v kombinaci s imunoterapií pak 5 myší z 8 

(Obr. IV.27 B, Tab. IV.12 B). Při zahájení léčby 20. den se ve skupině léčené volným 

doxorubicinem v kombinaci s imunoterapií již nepodařilo vyléčit žádnou myš 

(Obr. IV.28 A, Tab. IV.13 A), zatímco kombinace IgG-P-Dox konjugátu s imunoterapií 

stále vedla k úplnému vyléčení 3 myší (Obr. IV.28 B, Tab. IV.13 B).  

 Tento experiment naznačil, že léčba pomocí polymerních léčiv, by mohla být 

pravděpodobně na základě svých biologických a farmakokinetických vlastností lépe 

kombinovatelná s imunoterapií než chemoterapie pomocí volných nízkomolekulárních 

cytostatik. 
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Obr. IV.27: Vliv léčby pomocí (A) volného doxorubicinu (B) polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin a lidské IgG (IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a 
IL-12 na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 
BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. 
aplikováno 5 mg/kg/dávka volného doxorubicinu nebo 15 mg/kg/dávka IgG-P-Dox, a to 11. den po 
podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=7) byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku 
(250 µl). Myším léčeným imunomodulací (n=8) byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb 
imunokomplexy a IL-12, a to 12.,13.,14. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg 
IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené.  
   
 
 

B 
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Kontrola IL-2/S4B6+IL-12 Dox* 

Dox+  
IL-2/S4B6+ 

IL-12* 

Průměrné přežití (dny) 35,0 46,5 57,8 61,5 

SD 4,1 17,1 8,6 11,7 

Vyléčené myši/všechny 0/7 0/8 0/8 2/8 

 

 

 Kontrola IL-2/S4B6+IL-12 IgG-P-Dox* 

IgG-P-Dox+ 
IL-2/S4B6+ 

IL-12*‡ 

Průměrné přežití (dny) 35,0 46,5 60,8 48,0 

SD 4,1 17,1 9,5 5,0 

Vyléčené myši/všechny 0/7 0/8 0/8 5/8 

 

Tab. IV.12: Vliv léčby pomocí (A) volného doxorubicinu (B) polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin a lidské IgG (IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a 
IL-12 na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 
BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno 5 
mg/kg/dávka volného doxorubicinu nebo 15 mg/kg/dávka IgG-P-Dox, a to 11. den po podání BCL1 
buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). Myším 
léčeným imunomodulací byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12, a to 
12.,13.,14. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní 
bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl 
(p<0.05) oproti kontrolní skupině. ‡Znamená statisticky signifikantní rozdíl (p<0.05) oproti skupině 
léčené samotným IgG-P-Dox konjugátem. 
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Obr. IV.28: Vliv léčby pomocí (A) volného doxorubicinu (B) polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin a lidské IgG (IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a 
IL-12 na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 
BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším (n=8) bylo i.v. 
aplikováno 7,5 mg/kg/dávka volného doxorubicinu nebo 20 mg/kg/dávka IgG-P-Dox, a to 20. den 
po podání BCL1 buněk. Kontrolním myším (n=7) byl aplikován stejný objem fyziologického 
roztoku (250 µl). Myším léčeným imunomodulací (n=8) byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb 
imunokomplexy a IL-12, a to 21.,22.,23. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg 
IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. 
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Kontrola Dox* 

Dox+ 
IL-2/S4B6+ 

IL-12* 

Průměrné přežití (dny) 35,0 57,1 60,5 

SD 4,1 6,1 9,5 

Vyléčené myši/všechny 0/7 0/8 0/8 

 

 

  Kontrola IgG-P-Dox* 

IgG-P-Dox+ 
IL-2/S4B6+ 

IL-12* 

Průměrné přežití (dny) 35,0 63,8 56,6 

SD 4,1 9,7 18,4 

Vyléčené myši/všechny 0/7 0/8 3/8 

 

Tab. IV.13: Vliv léčby pomocí (A) volného doxorubicinu (B) polymerního konjugátu obsahujícího 
doxorubicin a lidské IgG (IgG-P-Dox) a imunomodulace pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a 
IL-12 na přežívání BALB/c myší s BCL1 leukémií. Samicím BALB/c myší bylo injikováno 5x105 
BCL1 buněk i.p. ve 250 µl fyziologického roztoku (den 0). Léčeným myším bylo i.v. aplikováno 7,5 
mg/kg/dávka volného doxorubicinu nebo 20 mg/kg/dávka IgG-P-Dox, a to 20. den po podání BCL1 
buněk. Kontrolním myším byl aplikován stejný objem fyziologického roztoku (250 µl). Myším 
léčeným imunomodulací byly i.p. injikovány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12, a to 
21.,22.,23. den v množství 1 µg IL-2/myš/dávka a 0,5 µg IL-12/myš/dávka. Myši přežívající 120 dní 
bez známek leukémie byly považovány za vyléčené. *Znamená statisticky signifikantní rozdíl 
(p<0.05) oproti kontrolní skupině. 
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V. DISKUZE 

Chemoterapie představuje jeden z hlavních přístupů současné onkologie a je 

nedílnou součástí léčby řady maligních onemocnění. Vzhledem k tomu, že léčba 

cytostatiky s sebou často nese nebezpečí závažných vedlejších účinků, je třeba hledat 

nové možnosti zdokonalení této metody. Jedním z možných směrů je navázání 

nízkomolekulárního cytostatika na polymerní nosič.  

V této diplomové práci jsme používali polymerní nosiče na bázi PHPMA, ke 

kterým byl přes vhodnou postranní spojku kovalentně navázán doxorubicin. 

Doxorubicin je jedním z nejčastěji používaných cytostatik, vykazuje široké spektrum 

protinádorových aktivit a je využíván v chemoterapii mnoha různých nádorových 

onemocnění včetně leukémií. Stejně jako u jiných cytostatik je ovšem jeho léčebný 

potenciál omezen nespecifickými vedlejšími toxicitami. Navázáním 

nízkomolekulárního cytostatika na PHPMA nosič se však významně zlepšuje jeho 

terapeutický profil (Říhová et al., 1988). Byla zdokumentována silná protinádorová 

aktivita takových konjugátů, provázená významně sníženou systémovou toxicitou, a to 

včetně limitovaných vedlejších toxických efektů na buňky kostní dřeně (Říhová et al., 

1988; Říhová and Kubáčková, 2003; Říhová et al., 2003b). Protinádorový vliv 

konjugátů založených na PHPMA byl opakovaně ukázán na myších modelech (Kopeček 

et al., 2000; Kovář et al., 2003; Šírová et al., 2007) a zároveň byl popsán vznik 

nádorově specifické rezistence vyvolané u myší vyléčených pomocí těchto konjugátů 

(Kovář et al., 2008; Mrkvan et al., 2005; Šírová et al., 2007). Předpokládá se, že léčba 

polymerním léčivem způsobí smrt nádorových buněk. Uvolněné buněčné fragmenty pak 

mohou být po pohlcení a intracelulárním zpracování antigenního materiálu 

prezentovány dendritickými buňkami a indukovat tak protinádorovou imunologickou 

paměť (Kovář et al., 2008). Navození dlouhodobé imunologické paměti však vyžaduje 

co možná nejméně poškozený imunitní systém, a to právě léčba polymerními konjugáty 

umožňuje. Fakt, že polymerní konjugáty mají výrazně nižší imunosupresivní aktivitu 

než samotná nízkomolekulární cytostatika, nás vedl k úvaze o možnosti kombinovat 

chemoterapii polymerními léčivy s pozitivní modulací imunitního systému. Vhodně 

zvolená imunoterapie by tak mohla zvýšit protinádorovou aktivitu polymerních 

konjugátů a zároveň podpořit jejich imunomodulační potenciál (Říhová et al., 2009). 
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Jako modelový systém jsme zvolili myší B buněčnou leukémii BCL1. BCL1 

buňky exprimují idiotyp membránového IgM, což je struktura, která se nevyskytuje 

nikde jinde v organismu. Tím je tento modelový systém výjimečný, protože umožňuje 

směrovat polymerní konjugát zcela specificky k nádorovým buňkám. Pomocí PHPMA 

konjugátu s navázaným doxorubicinem a B1 monoklonální protilátkou (B1-P-Dox) 

jsme byli schopni vyléčit až 80 % BALB/c myší s BCL1 leukémií. Vysoký terapeutický 

potenciál této léčby byl popsán již dříve a bylo také ukázáno, že efektivita léčby je 

závislá na dávce a časovém rozvrhu terapie (Kovář et al., 2003). Abychom mohli 

testovat schopnost imunoterapie potencovat léčbu polymerními konjugáty, snížili jsme 

dávkování B1-P-Dox konjugátu tak, aby byl terapeutický efekt léčby významně 

omezen. Naším cílem pak bylo zvýšit pomocí zvolených imunomodulačních postupů 

účinek této suboptimální chemoterapie a opět dosáhnout plného terapeutického efektu. 

Tímto přístupem jsme se chtěli přiblížit situaci běžnější v klinické praxi, kdy je 

chemoterapie určitým kompromisem mezi dávkou cytostatika potřebnou k eradikaci 

nádoru a dávkou ještě neohrožující život pacienta. 

Bylo popsáno, že progrese BCL1 leukémie je spojena s nárůstem Treg buněk 

(Kovář et al., 2008). Tento jev je relativně běžný i v případě jiných nádorových typů a 

byl pozorován i u lidských pacientů (Woo et al., 2001). Na myších modelech bylo navíc 

ukázáno, že deplece Treg buněk vede k zesílení protinádorové imunity (Viehl et al., 

2006; Zou, 2006). Také my jsme při kombinaci Treg deplece s aplikací B1-P-Dox 

konjugátu pozorovali částečné zlepšení terapeutického efektu léčby. Po odstranění Treg 

buněk z organismu byl tedy imunitní systém schopen vyvinout protinádorovou 

odpověď, která v kombinaci s léčbou polymerním konjugátem vedla k vyššímu 

terapeutickému efektu. Podobných výsledků jsme dosáhli také při aplikaci poly I:C, 

které podporuje maturaci dendritických buněk. Předpokládáme, že fragmenty 

nádorových buněk usmrcených díky B1-P-Dox konjugátu, byly po této imunomodulaci 

efektivněji prezentovány dendritickými buňkami díky zvýšení exprese kostimulačních 

molekul, což opět vedlo ke zlepšení protinádorové imunitní odpovědi. Těmito 

experimenty jsme ukázali, že imunitní systém není při léčbě polymerním konjugátem 

zřejmě poškozen natolik, aby nebyl schopen efektivní protinádorové aktivity, pokud je 

podpořen vhodnou imunoterapeutickou metodou. 

V dalších in vivo experimentech na modelu BCL1 leukémie jsme používali 

konjugát PHPMA s navázaným doxorubicinem a lidskou polyklonální IgG protilátkou 

(IgG-P-Dox). U většiny lidských nádorových onemocnění nejsou identifikovány vhodné 
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nádorové antigeny, které by mohly sloužit jako cílové struktury pro specificky 

směrovanou terapii. Proto jsme zvolili konjugát, který není specificky směrován B1 

protilátkou, ale obsahuje nádor-irelevantní protilátku. IgG-P-Dox konjugát byl v naší 

laboratoři již dříve testován na jiném myším nádorovém modelu, kdy bylo možné tímto 

konjugátem vyléčit až 100 % C57BL/6 myší s EL-4 lymfomem (Šírová et al., 2007). 

IgG-P-Dox konjugát byl také schválen pro pilotní studii, která probíhala v letech 2000 

až 2002 na pacientkách s karcinomem prsu ve finálním stádiu metastazujícího 

onemocnění (Říhová and Kubáčková, 2003; Říhová et al., 2003b). V obou zmíněných 

případech se jednalo o solidní nádory, proto byla terapeutická aktivita tohoto 

nespecificky směrovaného konjugátu pozitivně ovlivněna EPR efektem. V případě 

leukémií nelze podíl EPR  efektu uvažovat, přesto má použití polymerního konjugátu 

nesporné výhody. Již zmíněné snížení vedlejších toxicit umožňuje aplikaci vyšších 

dávek cytostatika a zdokumentována byla i prodloužená cirkulace IgG-P-Dox konjugátu 

v krevním oběhu (Říhová et al., 2003a).  

Ukázali jsme, že léčba nespecificky směrovaným IgG-P-Dox konjugátem vede u 

myší s BCL1 leukémií k prodloužení doby života, nikdy však k úplnému vyléčení. 

Naším cílem proto bylo dosáhnout pomocí kombinované léčby plného terapeutického 

efektu. Zásadní roli v protinádorové imunitní odpovědi hrají CD8+ T buňky a NK 

buňky. Bylo také popsáno, že CD8+ T buňky jsou esenciální pro navození dlouhotrvající 

BCL1 specifické imunologické paměti (Kovář et al., 2008). Léčbu IgG-P-Dox 

konjugátem jsme proto kombinovali s aplikací IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů, u 

kterých byla zdokumentována schopnost selektivně stimulovat právě tyto složky 

imunity (Boyman et al., 2006; Kamimura et al., 2006).  

IL-2 je cytokin, který stimuluje proliferaci a expanzi T buněk a také ovlivňuje 

cytolytickou aktivitu NK buněk. Nicméně nedostatky v jeho klinickém použití 

představují zejména vážné toxicity spojené s aplikací vysoké dávky IL-2 a krátký 

poločas jeho setrvání v krevním oběhu. Bylo také ukázáno, že podávání IL-2 vede 

k expanzi Treg buněk, které mají na protinádorovou odpověď supresivní vliv 

(Ahmadzadeh and Rosenberg, 2006). Pokud se ale IL-2 inkubuje s anti-IL-2 mAb S4B6 

v molárním poměru 2:1, tak dojde k formaci imunokomplexů, které jsou in vivo 

schopné velmi silně expandovat paměťové CD8+ T buňky a NK buňky, zatímco expanzi 

Treg buněk ovlivňují podstatně méně (Boyman et al., 2006). Bylo také ukázáno, že se 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy vážou právě na paměťové CD8+ T buňky a NK buňky 

a nikoli na Treg buňky (Mostbock et al., 2008). Totéž jsme pozorovali my při testování 
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vazby jiného imunokomplexu, a to IL-2/JES6.5H4 mAb. Již dříve bylo popsáno, že 

efekt imunokomplexů IL-2/S4B6 mAb a IL-2/JES6.5H4 mAb, alespoň z hlediska 

indukce proliferace paměťových CD8+ T buněk, je in vivo identický (Boyman et al., 

2006). Schopnost těchto dvou imunokomplexů vázat se na stejné imunokompetentní 

buňky toto jen potvrdila.  

Již popsanou in vivo expanzi NK buněk ve slezině po aplikaci IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů (Boyman et al., 2006; Jin et al., 2008) jsme sledovali rovněž. Nicméně 

jako první jsme zdokumentovali míru expanze NK buněk v závislosti na množství 

podaných imunokomplexů (tj. na dávce) a na době podávání (tj. počtu dávek). Tato 

kvantitativní data ukázala, že zatímco volný IL-2 má na expanzi NK buněk v rozsahu 

testovaného dávkování zanedbatelný vliv, IL-2 v komplexu s S4B6 mAb navyšuje 

procento NK buněk ve slezině až třikrát již při velmi nízkém dávkování v řádu desetin 

µg IL-2. Expanze NK buněk pak prudce vzrůstá v závislosti na zvyšujícím se počtu 

dávek či množství IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na dávku. Dosáhli jsme až 40% 

zastoupení NK buněk (DX5+ NK1.1+) ve slezině. Bylo publikováno, že NK buňky 

dosahují maximální expanze pátý den po podání jedné dávky IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů (Jin et al., 2008), proto jsme stejný časový rozvrh zvolili i pro testování 

NK cytolytické aktivity splenocytů. Opět jsme pozorovali významný pozitivní vliv 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů na NK cytolytickou aktivitu splenocytů oproti 

volnému IL-2.  

Jak již bylo zmíněno, IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy jsou in vivo schopné 

velmi silně expandovat paměťové CD8+ T buňky (Boyman et al., 2006; Kamimura et 

al., 2006). Později byla také zdokumentována schopnost těchto imunokomplexů in vivo 

indukovat proliferaci a diferenciaci naivních CD8+ T buněk ve fenotyp podobný 

paměťovým CD8+ T buňkám, a to bez antigenní stimulace přes TCR receptor 

(Kamimura and Bevan, 2007). V této práci jsme však poprvé ukázali schopnost IL-

2/S4B6 mAb imunokomplexů in vivo expandovat aktivované naivní CD8+ T buňky. 

Stejně jako u NK buněk jsme i zde pozorovali progresivní nárůst expanze se 

vzrůstajícím dávkováním IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů, zatímco volný IL-2 měl na 

expanzi aktivovaných naivních CD8+ T buněk v rozsahu testovaného dávkování jen 

minimální vliv. Opačný výsledek jsme však pozorovali při testování aktivity IL-2 

imunokomplexů in vitro. Ukázali jsme, že in vitro mají IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexy podstatně menší stimulační efekt na aktivované naivní CD8+ T buňky 

než samotný IL-2. Přesný mechanismus účinku IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů není 
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dosud znám. Proč jsou IL-2 imunokomplexy in vivo tak významně účinnější než volný 

IL-2 není jasné, předpokládá se ale, že velký význam by mohlo mít prodloužení doby 

setrvání IL-2 v oběhu pokud je podáván ve formě imunokomplexů (Boyman et al., 

2006; Mostbock et al., 2008).  

Ještě před testováním schopnosti IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů potencovat 

léčbu BCL1 leukémie polymerním konjugátem nás zajímal protinádorový efekt 

samotných imunokomplexů. Určitý protinádorový efekt IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů byl již dříve popsán na myším nádorovém modelu B16 melanomu, kde 

byl účinek léčby vyhodnocován jako snížení počtu plicních metastáz (Jin et al., 2008; 

Kamimura et al., 2006). My jsme protinádorový efekt imunokomplexů testovali opět na 

modelu BCL1 leukémie, kde jsme sledovali přežívání léčených myší. Při brzkém 

nástupu léčby (již 4. den po inokulaci nádorových buněk) se nám pomocí samotných 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů podařilo vyléčit dvě myši ze šesti. Pokud jsme ale 

před zahájením léčby myším depletovali CD8+ T buňky, léčba neměla na přežívání 

myší žádný efekt. Myslíme si tedy, že alespoň na modelu BCL1 leukémie jsou CD8+ T 

buňky esenciální pro protinádorovou aktivitu IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. 

Pravděpodobně tak tomu ale nemusí být u všech nádorových typů, neboť bylo na 

modelu plicních metastáz B16 melanomu popsáno, že pro protinádorovou aktivitu IL-2 

imunokomplexů jsou esenciální NK buňky, zatímco odstranění CD8+ T buněk léčbu 

neovlivňuje (Jin et al., 2008).  

Potenciál IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů zvýšit efektivitu léčby BCL1 

leukémie nespecificky směrovaným IgG-P-Dox konjugátem jsme následně testovali ve 

dvou časových terapeutických režimech. Zatímco léčba samotným polymerním 

konjugátem nebyla podle očekávání dostatečně efektivní, kombinace polymerního 

konjugátu a IL-2 imunokomplexů vedla u několika myší k úplnému vyléčení. Účinnější 

byla léčba zahájená dříve, nicméně k vyléčení některých myší došlo dokonce i při 

pozdní léčbě, která ještě probíhala v době, kdy již docházelo k umírání kontrolních 

neléčených myší. Ještě významnější terapeutické aktivity jsme však dosáhli, pokud jsme 

léčbu polymerním konjugátem a IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy navíc podpořili 

aplikací IL-12. V takovém případě jsme byli schopni vyléčit až sedm myší z osmi, 

přičemž takto vysoká účinnost léčby již odpovídá efektivitě léčby pomocí specificky 

směrovaného B1-P-Dox konjugátu. Abychom měli jistotu, že protinádorový efekt 

polymerních konjugátů je v případě kombinované terapie podpořen pouze 
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imunomodulačními aktivitami IL-2 imunokomplexů a IL-12, ověřili jsme si, že tyto 

cytokiny nemají přímý inhibiční efekt na BCL1 buňky. 

Imunoterapii pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů jsme se rozhodli 

kombinovat s aplikací IL-12 na základě popsaných synergistických efektů právě mezi 

cytokiny IL-2 a  IL-12 (Aste-Amezaga et al., 1994; Gollob et al., 1999). IL-12 je 

cytokin, který indukuje expresi efektorových funkcí u aktivovaných CD8+ T lymfocytů 

a NK buněk a vykazuje silnou protinádorovou aktivitu založenou na indukci IFN-γ 

(Brunda et al., 1993). Sami jsme pak pozorovali významnou indukci exprese IFN-γ u 

aktivovaných CD8+ T buněk, pokud byly kultivované za přítomnosti IL-12. Ukázali 

jsme také, že IL-12 podporuje NK cytolytickou aktivitu splenocytů in vivo s obdobnou 

účinností jako IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy. Především jsme však zaznamenali, že 

pokud jsou myším podávány IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a IL-12 společně, NK 

cytolytická aktivita splenocytů signifikantně vzrůstá oproti aktivitě vyvolané samotnými 

IL-2 imunokomplexy či samotným IL-12. 

Dále nás zajímalo, zda je možné potencovat aplikací IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů a IL-12 i léčbu volným nízkomolekulárním cytostatikem. Porovnali 

jsme proto účinnost kombinované léčby založené na IgG-P-Dox konjugátu 

s kombinovanou léčbou založenou na volném doxorubicinu. V obou případech jsme 

použili takové množství vázaného či volného doxorubicinu, které odpovídalo třetině 

maximální tolerované dávky daného léčiva. Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že 

léčba založená na volném doxorubicinu nedosahuje příliš vysoké efektivity ani 

v případě její kombinace s imunomodulací pomocí IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů a 

IL-12, přičemž je výrazně méně účinná než kombinovaná léčba využívající polymerní 

doxorubicin. Nepozorovali jsme však žádný rozdíl v efektivitě léčby mezi skupinou 

léčenou samotným polymerním konjugátem a samotným volným doxorubicinem. 

Myslíme si proto, že rozdíl v protinádorové aktivitě těchto dvou léčebných přístupů je 

způsoben především imunoprotektivními vlastnostmi polymerních léčiv, díky kterým se 

může imunomodulační potenciál daných imunoterapeutických metod plně projevit. 

Polymerní léčiva založená na PHPMA bezesporu patří do nové generace 

chemoterapeutických přístupů. V této práci jsme se pokusili ukázat, že léčba těmito 

polymerními léčivy představuje typ chemoterapie, který lze s výhodou kombinovat 

s imunomodulačními postupy podporujícími protinádorovou imunitní odpověď. 

Zároveň tato práce přináší další poznatky o poměrně nové imunoterapeutické metodě 

založené na použití IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů. Myslíme si, že kombinace 
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chemoterapeutických a imunoterapeutických přístupů může vést nejen k úspěšné 

eradikaci nádoru, ale zároveň i k vytvoření silné imunitní odpovědi, která pak může 

snížit rizika relapsu onemocnění. 
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VI. SOUHRN 

Hlavní výsledky diplomové práce lze v souladu s jejími cíli shrnout takto: 

o Myší BCL1 leukémii lze úspěšně léčit pomocí specificky směrovaného 

polymerního konjugátu s doxorubicinem. Imunomodulace pomocí poly I:C či 

pomocí deplece Treg buněk je schopná výrazně zvýšit protinádorový efekt terapie 

pomocí nízkých (suboptimálních) dávek specificky směrovaného polymerního 

konjugátu s doxorubicinem na modelu myší BCL1 leukémie. 

 

o IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexy představují účinnou imunoterapeutickou 

metodu podporující protinádorové složky imunity. IL-2/JES6.5H4 mAb 

imunokomplexy, funkčně ekvivalentní IL-2/S4B6 mAb imunokomplexům, se 

selektivně vážou na paměťové CD8+ T buňky a NK buňky a naopak se nevážou 

na Treg buňky. IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy jsou schopné velmi silně 

expandovat aktivované naivní CD8+ T buňky, vedou k významné expanzi NK 

buněk a zvyšují NK cytolytickou aktivitu in vivo. NK cytolytickou aktivitu 

IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů je pak možné ještě zvýšit aplikací IL-12. 

 

o Na modelu myší BCL1 leukémie jsou CD8+ T buňky esenciální pro 

protinádorovou aktivitu IL-2/S4B6 mAb imunokomplexů. 

 

o Pomocí konjugátu obsahujícího doxorubicin a nádor-irelevantní protilátku 

(IgG-P-Dox) nelze dosáhnout úplného vyléčení BALB/c myší s BCL1 leukémií. 

Kombinace imunomodulace využívající IL-2/S4B6 mAb imunokomplexy a 

IL-12 s léčbou pomocí IgG-P-Dox má vysoký terapeutický potenciál. 

V závislosti na použitém schématu léčby je možno zcela vyléčit více než 80 % 

BALB/c myší s BCL1 leukémií. Většina takto vyléčených myší vykazuje 

specifickou rezistenci vůči původnímu nádoru.  

 

o Terapie kombinující léčbu IgG-P-Dox konjugátem s aplikací  IL-2/S4B6 mAb 

imunokomplexů a IL-12 je podstatně účinnější než ekvivalentní kombinovaná 

terapie využívající namísto IgG-P-Dox volný doxorubicin. 
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