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Anotace  

Dendritické buňky jsou nejúčinnějšími antigen prezentujícími buňkami v lidském 

organismu a jejich významnou úlohou v imunitních dějích je stimulace naivních 

T lymfocytů a tím zahájení primární specifické imunitní odpovědi. 

Objevení dendritických buněk a poznání jejich funkce přispělo k myšlence vyuţít 

dendritické buňky k léčbě nádorových onemocnění pomocí imunoterapie. Protinádorová 

imunoterapie je léčebná strategie, která má za cíl vyvolání a udrţení imunitních 

odpovědí proti nádorovým buňkám. 

V současné době má imunoterapie pomocí dendritických buněk stále silnější 

postavení mezi ostatní terapií a představuje slibné terapeutické moţnosti pro pacienty 

s nádorovým onemocněním. 

V této práci jsem sledovala účinnost léčby u pacientů s karcinomem prostaty 

léčených imunoterapií na bázi dendritických buněk. Zaměřila jsem se na detekci 

antigenně specifických T lymfocytů v periferní krvi proti nádorovým antigenům PSA, 

NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3. Pomocí 3 denního standardního protokolu 

na detekci antigen specifických T lymfocytů pomocí intracelulárního barvení cytokinů 

se nám podařilo detekovat pouze malé procento této minoritní populace. Prodlouţením 

protokolu jsme zvýšili senzitivitu stanovení a detekovali jsme signifikantně zvýšené 

procento antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi po roční aplikaci 

DC vakcíny. 

 

 

Klíčová slova 

Dendritické buňky, protinádorová imunoterapie, imunoterapie dendritickými 

buňkami, T lymfocyty, nádor prostaty 

 

 

 

 

 



Annotation  

Dendritic cells are the most effective antigen presenting cells in humans, they 

stimulate naive T lymphocytes and thus initiate specific immune response. 

The discovery of dendritic cells and understanding of their functions contributed 

to the idea of usingdendritic cells for the treatment of cancer. Anti-tumor 

immunotherapy is a therapeutic strategy that aims to induce and maintain immune 

responses against tumor cells. 

Currently, immunotherapy based on dendritic cells has strong position among 

other anti-cancer therapies and seems to be a promising therapeutic option for patients 

with tumors. 

In this work, I evaluated the effectiveness of treatment in patients with prostate 

cancer treated with immunotherapy based on dendritic cells. I focused on the detection 

of antigen-specific T-lymphocytes in peripheral blood against tumor antigens, PSA, 

NY-ESO-1, MAGE-A1 and MAGE-A3. Using a 3 day standard protocol for the 

detection of antigen-specific T cells using intracellular cytokine staining we were able 

to detect only a small percentage of this minor population. Only after extension of the 

protocol, we increased the sensitivity setting and we detected a significantly increased 

frequency of antigen-specific T lymphocytes in the peripheral blood after one year 

DC vaccines application.  
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SEZNAM ZKRATEK 

APC  antigen prezentující buňky 

CD diferenciační antigen (cluster of differentiation) 

CTL cytotoxické T lymfocyty 

DC dendritické buňky 

FDA food and drug association 

GM-CSF faktor stimulující kolonie granulocytů a monocytů 

HLA lidský leukocytární antigen („human leukocyte antigen“) 

IFN interferon  

IL  interleukin 

LAK lymphokine activated killers 

LNCap název pro lidskou nádorovou prostatickou linii 

MAGE-A1  s melanomem asociovaný antigen 1 (melanome associated antigen 1)  

MAGE-A3 s melanomem asociovaný antigen 3 (melanome associated antigen 3)  

MHC hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility system) 

NK přirozený zabíječ (natural killer) 

PBMC periferní mononukleární buňky (peripheral blood mononuclear cells) 

PBS fosfátový pufr (phospho-saline buffer) 

PCR polymerázové řetězové reakce (polymerase chain reaction) 

PGE prostaglandin  

PolyI:C polyinosinová-polycytidylová kyselina 

PSA prostatický specifický antigen (prostate-specific antigen) 

PSMA prostatický specifický membránový antigen  

TCR T buněčné receptory (T cell receptor) 

TIL lymfocyty infiltrující nádor (tumor infiltrating lymphocytes) 

TLR receptor skupiny Toll (Toll-like receptor) 

TNF faktor způsobující nekrózu nádorů 

Tregs T regulační lymfocyty 
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ÚVOD 

 

Poznání klíčové role dendritických buněk v procesu zahájení imunitní reakce 

a moţnost jejich přípravy ve velkém mnoţství in vitro vedly k úvahám o jejich vyuţití 

v imunoterapii nádorových onemocnění.  

Na Ústavu imunologie na 2. LF UK a FN Motol, kde jsem vypracovala svoji 

bakalářskou práci, se jiţ více neţ deset let věnují optimalizaci imunoterapeutického 

protokolu na bázi dendritických buněk. Poslední dva roky probíhají klinické studie fáze 

I/II, kde jsou léčeny dvě skupiny pacientů s karcinomem prostaty. První skupinu tvoří 

pacienti s biochemickou recidivou a druhou skupinu pacienti v pokročilém stádiu 

onemocnění tzv. hormon rezistentní pacienti. Z teoretických předpokladů vyplývá, ţe 

největší šanci na úspěch má imunoterapie v časných fázích onemocnění. Regulační 

prostředí ovšem vyţaduje testování nových léčebných postupů především na pacientech 

v pokročilých stádiích onemocnění. Pro zvýšení šance na úspěch tohoto postupu 

u pacientů v pokročilých stádiích onemocnění se nyní testuje moţnost kombinovat 

imunoterapii společně s chemoterapií. 

Klíčovým problémem  imunoterapeutických protokolů je sledování účinnosti 

léčby. Jedním z moţných parametrů korelujícím s efektem terapie je zvyšující se 

frekvence antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi.  Ve své práci jsem se 

zaměřila na detekci protinádorově specifických T lymfocytů v periferní krvi pacientů 

léčených protinádorovou imunoterapií zaloţenou na dendritických buňkách.   
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Imunitní systém 

Imunitní systém slouţí k ochraně organismu, která je zajištěna jeho schopností 

rozeznat „škodlivé“ od „neškodného“, „cizí“ od „vlastního“ a to tak, ţe neškodné je 

tolerováno, zatímco škodliviny zevního i vnitřního původu jsou likvidovány. 

Jedinečnou vlastností imunitního systému je schopnost učení a paměti. 

Funkce imunitního systému zajišťuje souhra dvou hlavních sloţek 

imunity - přirozené, nespecifické a adaptivní, specifické imunity. Monocyty, 

polymorfonukleární leukocyty, makrofágy, dendritické buňky a různé součásti plazmy, 

jako jsou proteiny akutní fáze a komplement patří do nespecifické imunity. 

Nespecifická imunita umoţňuje rychlou a okamţitou reakci na přítomnost patogenu 

a v některých případech kompletní eliminaci patogenního agens. Do skupiny specifické 

imunity patří populace T lymfocytů, které dělíme na cytotoxické CD8 a pomocné CD4 

a dále B lymfocytů, které se po diferenciaci do plazmatických buněk stávají producenty 

protilátek. Přirozené a adaptivní sloţky imunitní odpovědi jsou společně velmi těsně 

provázány a pouze jejich vzájemné působení můţe zajistit účinnou imunitní 

reakci [1, 2, 3].  
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1.2 Antigen prezentující buňky 

APC (antigen prezentující buňky) zajišťují spojení mezi specifickou 

a nespecifickou imunitou [8].  

APC mají schopnost zpracovat antigen a následně jej prezentovat na MHC (hlavní 

histokompatibilní komplex) molekulách I. a II. třídy v podobě antigenních fragmentů. 

Komplexy MHC-peptid jsou rozpoznávány TCR (T buněčné receptory) 

na T lymfocytech. Signálem pro další proliferaci a diferenciaci T lymfocytu jsou další 

signály jako je kostimulační signál či cytokinové signály.  

Mezi APC řadíme dendritické buňky, makrofágy a B lymfocyty. Tyto buňky se 

od sebe liší především rozdílnou schopností navodit imunitní odpověď.   

Buňky prezentující antigen disponují povrchovými receptory, kterými mohou 

identifikovat s patogenem asociované molekulové vzory mikroorganismů a tak určují, 

proti kterým infekčním agens bude zahájena specifická imunitní reakce. Jednotlivé typy 

APC se od sebe vzájemně liší zastoupením těchto povrchových receptorů [5].  

Při porovnání dendritických buněk s ostatními antigen prezentujícími buňkami 

nejlépe vynikne jejich jedinečná schopnost zahájit imunitní odpověď. Pouze dendritické 

buňky mohou indukovat primární imunitní odpověď neboli aktivovat naivní 

nediferencované T lymfocyty. Buňky, které byly aktivované v průběhu primární 

imunitní reakce, mohou být opět stimulovány v přítomnosti jiných typů APC. Z tohoto 

vyplývá, ţe dendritické buňky iniciují imunitní odpověď de novo a zbylé dva typy APC 

(makrofágy a B lymfocyty) se účastní její amplifikace [3].  
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1.2.1 Dendritické buňky  

DC (dendritické buňky) byly objeveny na počátku sedmdesátých let 20. století 

Ralphem Steinmanem a Zanvilem Cohnem. Raplh Steinman za tento objev získal roku 

2011 Nobelovu cenu. V současné době je známo mnoho poznatků o roli dendritických 

buněk v procesech indukce imunologické tolerance a aktivní imunitní odpovědi. Tyto 

buňky lze dle výsledků nedávných studií pouţít jako silný nástroj pro ovlivnění 

imunitního systému [6,7].  

DC mají jedinečné postavení mezi antigen prezentujícími buňkami. Jako jediné 

jsou schopné aktivovat naivní nediferencované T lymfocyty a zahájit primární 

specifickou imunitní odpověď. Exprimují velké mnoţství MHC molekul, adhezivních 

molekul (například CD2, CD11a, CD54 a CD58) a kostimulačních molekul 

(například CD80 a CD86), které jsou podstatné pro aktivaci naivních T lymfocytů. 

Stupeň zralosti ovlivňuje jejich funkční a fenotypické vlastnosti [7]. 

 

Obrázek 1. Dendritická buňka (zelená) s pohlcenými částmi apoptotických 

nádorových buněk (červená) [A]  



15 
 

1.2.1.1   Subpopulace dendritických buněk 

Mezi DC můţeme odlišit dva funkčně i fenotypově rozdílné základní 

podtypy: plazmacytoidní a myeloidní dendritické buňky. Plazmacytoidní DC dostaly 

název podle morfologického vzhledu, který připomíná plazmatické buňky. Jejich hlavní 

funkcí je rozpoznat virové infekce a obrana organismu před nimi. Myeloidní DC jsou 

odvozené z myeloidních prekurzorů v periferní krvi, exprimujících HLA (lidský 

leukocytární antigen) II. třídy a negativních na markery specifické pro jednotlivé 

hematopoetické linie. Nejvíce početnou populací myeloidních DC jsou intersticiální 

DC, které se nacházejí ve všech tkáních. Intersticiální DC se nejvíce podobají 

DC diferencovaným in vitro z monocytů v přítomnosti GM-CSF (faktor stimulující 

kolonie granulocytů a monocytů) a IL-4 (interleukin-4). 

Podle anatomické lokalizace populací rozlišujeme DC v koţní epidermis 

(Langerhansovy buňky), v dermis (intersticiální DC), slezině (v marginální 

části a T-zoně), v germinálních centrech, játrech, thymu a periferní krvi [3, 16]. 

1.2.1.2 Morfologie dendritických buněk 

Pojmenování dendritické buňky získaly podle své typické morfologie s velkým 

mnoţstvím cytoplazmatických výběţků, tzv. dendritů [4, 5]. Typický tvar dendritických 

buňkám umoţňuje vykonávat jejich specifickou funkci. Dendrity mnohonásobně 

zvětšují povrch buňky a zajišťují komunikaci s buňkami vyskytujícími se v okolí 

dendritické buňky [5].  

1.2.1.3 Životní cyklus dendritických buněk 

Dendritické buňky se nacházejí v organismu ve dvou funkčních stavech jako zralé 

a nezralé [6]. 

Nezralé DC si lze představit jako senzory, jejichţ cílem je rozpoznat patogenní 

struktury přítomné v organismu, a proto jsou převáţně ve tkáních, kde vytváří 

imunologickou bariéru. Nejvíce se jich nachází v kůţi a ve sliznicích zaţívacího 

a dýchacího traktu. Nezralé dendritické buňky se vyznačují vysokou fagocytární 

aktivitou, v nepřítomnosti infekčního agens tak pohlcují např. odumřelé buňky zdravých 

tkání, čímţ pomáhají navodit periferní toleranci [6,7]. Nezralá dendritická buňka 

zároveň exprimuje malé mnoţství MHC a kostimulačních molekul, které nestačí 
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k vytvoření imunitní odpovědi [4]. Po pohlcení antigenu v tkáních se z nezralých 

DC stávají maturované buňky prezentující antigen, které putují do lymfatických uzlin, 

kde kontaktují naivní T lymfocyty [6,7]. Jedinečnou schopností dendritických buněk je 

aktivovat naivní („panenské“) T lymfocyty, tedy lymfocyty, které se ještě nesetkaly 

s antigenem, a vytvářet z nich antigenně specifické T lymfocyty [6]. 

1.2.1.4 Maturace dendritických buněk 

Dendritické buňky jsou ve stavu nezralém a zralém, ale pouze maturované (zralé) 

dendritické buňky mohou způsobit klonální expanzi T lymfocytů a tím způsobit 

primární imunitní odpověď. Proces maturace tedy způsobuje úplnou přeměnu buněk, 

jejichţ funkcí je likvidovat antigeny, na profesionální buňky schopné aktivovat 

T lymfocyty [4].  

Maturační signály se dělí do třech základních skupin. První skupinou jsou 

komponenty patogenů (PAMPs z anglického pathogen-associated molecular patterns), 

které jsou rozeznávány specializovanými receptory. Druhá skupina jsou faktory, které 

hlásí „nebezpečí“ a ty jsou produkované samotným hostitelem. Patří tam např. faktory 

produkované imunocyty v době zánětu nebo faktory tvořené při poškození tkáně, které 

způsobuje nekrózu buněk. Třetí skupina jsou signály produkované aktivovanými 

lymfocyty. Všechny tyto signály imunitnímu systému napomáhají poznat napadení 

organismu patogenem nebo rozpoznat infekci [3]. 

 Maturace mění vlastnosti dendritických buněk, které tím dostávají úplnou výbavu 

pro účinnou aktivaci naivních T lymfocytů. Důleţité jsou hlavně tyto změny asociované 

s maturací a vedoucí k získání schopnosti dendritických buněk indukovat primární 

T buněčnou odpověď: změněná exprese chemokinových receptorů, zvýšení exprese 

kostimulačních molekul CD80 a CD86, produkce cytokinů a zánětlivých faktorů, změna 

morfologie buněk a ztráta endocytické aktivity, změněná prezentace antigenů [3, 4].  

Při maturaci dochází k morfologické změně buňky jako je ztráta adhezivních 

struktur a cytoskeletální reorganizace. Díky těmto změnám získávají buňky větší 

pohyblivost, která je významná při pohybu mezi tkáněmi. Dendritické buňky získávají 

díky remodelaci cytoskeletu pro ně charakteristický vzhled buněk s dlouhými jemnými 

výběţky nazývanými dendrity [3, 4].  
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Obrázek 2. Fenotypické a funkční změny u nezralé a maturované dendritické 

buňky [B] 

1.2.1.4.1 Kostimulační a adhezivní molekuly 

Maturované dendritické buňky exprimují velké mnoţství kostimulačních molekul 

CD80, CD86 a CD40. Stimulátory jejich exprese jsou ligandy Toll-like receptorů, 

prozánětlivé faktory a T buněčné signály. U maturovaných DC je zvýšená exprese 

adhezivních molekul (například CD2 a CD11a), které se účastní vytvoření kontaktu 

mezi DC a T buňkou [4]. 

1.2.1.4.2 Produkce cytokinů 

Dendritická buňka můţe být aktivována i nepřímo a to působením prozánětlivých 

cytokinů (IL-1, IL-6, TNFα), které jsou produkovány okolními buňkami, jako jsou třeba 

makrofágy a leukocyty nebo cytokiny imunoregulačními (IL-12, IL-18, IFNα, IL-6, 

IL-10), které ovlivňují T buňky a určují typ T buněčné odpovědi. Maturované 

dendritické buňky produkují cytokiny (IL-1, IL-2, TNF) a ty mohou přímo ovlivnit 

klonální expanzi T lymfocytů [4, 6].  
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1.2.1.4.3 Migrace dendritických buněk 

Schopnost migrace dendritických buněk je zajištěn velkým spektrem 

chemokinových receptorů a chemokinů [4].  

V průběhu zánětlivé reakce je prostřednictvím chemokinů  zprostředkována 

migrace prekurzorů dendritických buněk, které putují z krvetvorných orgánů do tkání. 

Následně dochází ke ztrátě této schopnosti odpovídat na chemokinové signály.  

Dendritické buňky se ve fázi migrace do lymfatických uzlin mění fenotypicky i funkčně 

a postupně maturují a ztrácí schopnost fagocytózy [5].  

1.2.1.5 Receptory přítomné na dendritických buňkách 

Dendritické buňky exprimují velké spektrum receptorů, kterými jsou schopny 

poznávat maturační signál a další druhy signálů (např. strukturní motivy mikrobů 

a zároveň i specifické molekuly hostitele) [3, 6].  

 

Významné skupiny těchto receptorů jsou: 

 

- Toll - like receptory a jejich objev v devadesátých letech umoţnil 

porozumět funkci přirozené imunity a tím také významu dendritických 

buněk [3]. 

 

- Jiné membránové receptory rozpoznávající patogenní struktury. Patří 

sem lektiny typu C, manozový receptor a DEC-205 usnadňují pohlcování 

mikroorganismů dendritickými buňkami [3]. 

 

- Cytoplazmatické receptory rozpoznávající patogenní struktury. 

Receptory rozpoznávající patogenní struktury a fungující i v prostředí 

cytosolu [3]. 

 

- Nepřímé mechanismy rozpoznávání „nebezpečí“ 

 

- Signály zprostředkované aktivovanými lymfocyty 
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TLR 

receptor 
Ligand Druh patogenu 

TLR1 triacyl lipoproteiny bakterií a modulin bakterie a mykobakterie 

TLR2 

lipoproteiny G-bakterií, lipoteichová 
kyselina G+ bakterií, lipoarabidomanany 

mykobakterií, zymosan hub a HSP70 
 

Neisseria, Sacharomyces 
cerevisiae, G+ bakterie,Candida 

albicans 

TLR3 dvouvláknová RNA virů viry 

TLR4 lipopolysacharidy G- bakterií, HSP70 G- bakterie, Candida albicans 

TLR5 flagelin bičíkaté bakterie 

TLR6 
lipoproteiny bakterií, lipoteichová kyselina 

a zymosan 
mykobakterie 

TLR7 imidazochinolin a jednovláknová RNA syntetická látka, RNA viry 

TLR8 jednovláknová RNA RNA viry 

TLR9 
demethylovaná sekvence CpG v mikrobiální 

DNA 
bakterie a mykobakterie 

TLR10  neznámé neznámé 

 

Tabulka 1. TLR receptory a příklady jejich ligandů [E] 
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1.2.2 Indukce antigenně specifické odpovědi – 

interakce dendritických buněk s T lymfocyty 

1.2.2.1 Průběh adaptivní T buněčné imunitní odpovědi 

Adaptivní T buněčná imunitní odpověď je zahájená v sekundárních lymfatických 

orgánech, kde dochází k imunologické synapsi neboli specifickému fyzickému kontaktu 

zralých DC s naivními T buňkami. Před započetím tohoto procesu jsou naivní antigen 

specifické T buňky v imunitním systému obsaţeny ve velmi malém mnoţství. 

V počátku adaptivní imunitní odpovědi buňky expandují a mnohonásobně se zvyšuje 

jejich frekvence. Proliferující buňky diferencují v CD8
+
 cytotoxické lymfocyty nebo 

efektorové CD4
+ 

pomocné T lymfocyty. Po vymizení antigenu nastane rychlé sníţení 

počtu antigenně specifických T buněk neboli fáze klonální kontrakce. Část populace 

efektorových buněk přeţívá a diferencuje se do paměťových buněk [3]. 

1.2.2.2 Imunologická synapse 

Při imunologické synapsi mezi DC a T buňkou vzniká propojení přes desítky 

dalších molekul, které obstarávají stabilitu interakce (adhezivní molekuly) nebo se 

podílejí na tvorbě nebo modulaci signálu (kostimulační molekuly, koreceptory). 

Koreceptory CD4 nebo CD8 interagují s MHC. Vysoká koncentrace TCR a MHC 

v supramolekulárních shlucích ulehčuje postupné zapojování TCR a tím je prodlouţena 

signalizace a zároveň se sniţují nároky na mnoţství komplexů MHC-peptid na APC. 

V průběhu imunologické synapse DC předávají T buňkám skupinu tří signálů: 

komplex MHC-peptid, kostimulace, polarizační signál (imunoregulační cytokiny) [3]. 

1.2.2.3 Ovlivnění výsledné T buněčné odpovědi  

Přítomnost kvalitativně rozdílných typů imunitní odpovědi je základním znakem 

adaptivní imunity a umoţňuje cíleně zapojovat její jednotlivé sloţky. Naivní CD4
+
 

T buňky se po aktivaci diferencují v efektorové pomocné lymfocyty typu Tregs 

(T regulační lymfocyty), TH1, TH2, případně TH17. Aktivované CD4
+
 a CD8

+
 T buňky 

se mohou dále diferencovat v efektorové nebo centrální paměťové populace. 
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Typ T buněčné odpovědi proti konkrétnímu antigenu ovlivňuje soubor vlivů 

působících v okamţiku rozpoznávání antigenu na DC. Konečná aktivace T buňky záleţí 

na kvalitě a kvantitě signálů, které přijmou od DC, např. na expresi kostimulačních 

molekul na povrchu DC, dávce antigenu a tvorbě cytokinů dendritickou buňkou. Vliv 

má také ţivotaschopnost DC a doba trvání DC-T buněčné interakce. Všechny tyto vlivy 

jsou určeny základními vlastnostmi subpopulace DC, na které je vystaven antigen 

a zčásti maturačním stavem dendritické buňky [3]. 

Vliv na výslednou T buněčnou odpověď mají ve významné míře i faktory 

produkované buňkami okolní tkáně, které určují charakter tzv. mikroprostředí [3].  
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1.3 Protinádorová imunita 

Imunitní systém je schopen podílet se na kontrole růstu nádorových buněk 

zejména v raných stádiích karcinogeneze. V boji s nádorovými buňkami má imunitní 

systém komplexní povahu, je schopen zapojovat všechny hlavní imunitní mechanismy 

přirozené i adaptivní imunity [13]. 

1.3.1 Charakteristiky nádorových buněk 

K maligní transformaci buňky můţe dojít mnoha způsoby. Ve většině případů jde 

o přímý efekt selhání mechanismů, které se podílí na regulaci buněčného cyklu a tím 

dělení buňky. Tyto poruchy vyvolávají nejčastěji mutace v onkogenech 

a anti-onkogenech. Nádorová buňka vzniká z buněk organismu vlastních, od kterých se 

liší zejména expresí nádorových antigenů. Základním předpokladem rozpoznání 

nádorové buňky buňkami imunitního systému je přítomnost nádorově specifických 

povrchových antigenů, které umoţní rozeznání nádorových buněk a jejich 

eliminaci [5, 9]. 

Molekula DNA je málo odolná k tvorbě chyb. Poškození DNA můţe nastat 

vlivem různých faktorů, jako jsou vrozené genetické poruchy, ionizující záření, 

UV světlo, chemické sloučeniny nebo infekční procesy [5]. 

1.3.2 Nádorové antigeny 

Důleţitou podmínkou pro vyuţití imunitního systému v léčbě nádorů je 

předpoklad, ţe je imunitní systém schopen rozeznat neoplastické buňky a zničit je dříve 

neţ se projeví jako klinicky závaţné onemocnění. V tomto procesu hrají významnou 

roli nádorové antigeny [10].    

Imunitní systém rozeznává nádorové buňky díky přítomnosti povrchových 

antigenů: antigeny specifické pro nádory a antigeny asociované s nádory. 

Do skupiny antigenů specifických pro nádorové buňky patří proteiny, které se 

nenacházejí na normálních buňkách. Například komplexy MHC gp I s abnormálními 
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fragmenty buněčných proteinů nebo abnormální formy glykoproteinů či idiotopy 

myelomů a lymfomů. 

Do této skupiny patří také nádorové testikulární antigeny. Tyto antigeny nejsou aţ 

na výjimky exprimovány na normálních tkáních a jsou nádorově specifické. Jejich 

funkce v nádorových buňkách není jasná.  Do této skupiny patří nádorové antigeny 

označované MAGE a NY-ESO-1. 

Antigeny asociované s nádory nejsou specifické pro nádorové buňky, ale mohou 

být přítomny i na některých normálních buňkách. Liší se zejména v kvantitě exprese. 

Jde například o onkofetální antigeny, PSA (prostatický specifický antigen), antigen 

HER2/neu, a podobně. 

Do této skupiny se řadí i diferenční antigeny, které jsou v buňkách melanomu 

a v normálních melanocytech a nádorové antigeny MART-1/MelanA, glykoprotein 

gp100 a tyrosináza nebo nádorově specifické antigeny, které vznikají genovou mutací 

v normálních genech. Nádorově specifické antigeny se vyskytují jen u konkrétního 

jedince a na konkrétním typu nádoru a moţnosti pro jejich terapeutické vyuţití jsou 

velmi sloţité, protoţe by v tomto případě musely být úplně individuálně zaměřeny. 

Stanovení exprese těchto a dalších antigenů se můţe vyuţívat k detekci jako pomocné 

diagnostické markery [1, 5, 12]. 

1.3.3 Editace nádoru imunitním systémem  

Imunitní systém neustále působí na nádorové buňky selekčním tlakem, který 

způsobí výběr těch variant transformovaných buněk, kterým se podaří uniknout 

efektorovým mechanismům imunitního systému. V boji imunitního systému 

s nádorovými buňkami můţeme odlišit tři rozdílné stupně: odstranění transformované 

buňky (elimination), dosaţení rovnováhy mezi transformovanou buňkou a organismem 

(equilibrium) a únik transformované buňky před imunitním systémem (escape). 

V naprosté většině případů transformace nádorové buňky dochází k jejímu 

odstranění imunitním systémem. Na tomto procesu se podílí všechny hlavní imunitní 

mechanismy – jak antigenně specifické tak nespecifické. Celý proces tak skončí v této 

fázi nebo přechází do dalších stádií interakce nádorových buněk s imunitním systémem. 

Výsledkem fáze dosaţení rovnováhy imunitního systému a nádorové buňky mohou být 

tři rozdílné moţnosti: za prvé můţe dojít k úplné eliminaci nádorových buněk. Ve druhé 

situaci můţe nastat dlouhodobé aţ stálé udrţení stádia dynamické rovnováhy mezi 
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aktivní imunitní odpovědí a populací nádorových buněk. Poslední a třetí moţností, která 

můţe nastat, je únik nádorových buněk před kontrolou imunitní reakce [1, 10, 11].  

 

Obrázek 3. Teorie protinádorového dohledu, editace nádoru imunitním systémem 

a klinický efekt jednotlivých stádií [C] 

1.3.4 Mechanismy úniku nádorové buňky imunitnímu 

systému 

Nádorové buňky disponují řadou způsobů, jak uniknout kontrole imunitního 

systému. Příklady mechanismu odolnosti nádorových buněk vůči imunitnímu systému 

jsou zejména velká variabilita a vznik mutantních forem bez exprese nádorového 

antigenu, nízká hustota exprese nádorových antigenů, která způsobí, ţe jsou imunitním 

systémem přehlíţeny. Sialylace povrchu nádorových buněk můţe způsobit zamaskování 

epitopů nádorových antigenů nebo některé nádorové buňky přímo tvoří faktory, které 

sniţují funkci nebo ţivotnost dendritických buněk. [1, 12].   



25 
 

1.4 Možnosti imunoterapie v léčbě nádorů 

Imunoterapie vyuţívá k léčbě nádorů buď indukci protinádorové imunity, nebo 

imunitních mechanismů k cílenému podávání léčiv do místa nádoru [1]. 

K boji proti nádorům se pouţívá aktivní i pasivní imunoterapie, která vyuţívá 

specifické i nespecifické imunity. Při pasivní imunoterapii se aplikuje vetší mnoţství 

protilátek, buněk imunitního systému nebo jiných faktorů příjemci, které jsou předem 

připravené. Rozdíl od aktivní imunoterapie spočívá v tom, ţe při aktivní imunoterapii se 

do procesu léčby aktivně zapojuje i příjemcův imunitní systém [14].  

Aktivní imunoterapie by v podobě účinné vakcíny měla velkou řadu výhod, 

například ambulantní aplikace, malé riziko neţádoucích vedlejších účinků a neţádoucí 

aktivace imunitního systému [17]. 

1.4.1 Imunoterapie na bázi protilátek 

V současné době se rutině pouţívají monoklonální protilátky v některých 

terapeutických aplikacích a řada dalších je ve fázi výzkumu a klinického hodnocení. 

Protilátek se vyuţívá jako nosičů léčiv či toxinů nebo se pouţívá k léčebnému pouţití 

jejich fyziologických funkcí, jako jsou například aktivace komplementu nebo 

opsonizace.  

Jedna z moţností aplikace monoklonálních protilátek je jejich vyuţití proti 

nádorovým antigenům. Vyuţívá se k tomu myší, nebo humanizované monoklonální 

protilátky, na které mohou nebo nemusí být kovalentně přichycené toxiny nebo 

radioizotopy. V případě, kdy je navázán toxin, protilátky ho dopraví k nádoru vazbou 

na nádorový antigen a způsobí tam nekrózu nádoru. Nevýhodou je moţnost poškození 

normální tkáně a únik rezistentních variant nádorových buněk. 

 Druhou moţností je pouţití uměle konstruovaných bispecifických protilátek, 

u kterých jedno vazebné místo reaguje s nádorovým antigenem a další váţe povrchové 

molekuly T-buněk či NK (natural killer) buněk. Ve fázi klinických studií jsou například 

bispecifické protilátky proti EpCAM a CD3, které mají být vyuţívány při léčbě 

karcinomu prostaty [1].  
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1.4.2 Imunoterapie využívající buněčně 

zprostředkované mechanismy 

K aktivaci buněčných mechanismů imunity můţeme pouţít různé způsoby. 

Jedním z nich je nespecifická stimulace zánětu. Do místa nádoru se pomocí vakcíny 

aplikuje suspenze mykobakterií, která nepřímo vyvolá útok imunitního systému 

na nádor.  

Další moţností je stimulace buněk LAK (lymphokine activated killers) 

a TIL (tumor infiltrating lymphocytes). Jedná se však o velmi sloţitý postup, který není 

v praxi příliš rozšířen. 

Jedním z moţných způsobů je i zlepšení antigen prezentujících funkcí nádorových 

buněk, kdy se nádorové buňky in vitro geneticky upraví, aby exprimovaly kostimulační 

molekuly (CD80 nebo CD86) nebo produkovaly cytokiny (GM-CSF, IL-2). Tímto 

postupem se nádorová buňka změní na APC a takto upravené buňky se dále ozařují 

nebo ošetřují cytostatiky, aby se nemohly dále dělit a aplikují se zpět pacientovi. 

V organismu pacienta poté slouţí jako APC a stimulují T lymfocyty.  

V imunoterapii mohou být pouţity i produkty imunitního systému. Pouţívají se 

rekombinantní cytokiny slouţící k posílení buněčných mechanismů imunity, například 

interleukiny (IL-2) nebo interferony (IFN-α). Ve vyšší dávce však mohou při aplikaci 

způsobit systémovou toxicitu.  

Patří sem i léčebné pouţití nádorových vakcín na bázi dendritických buněk, 

kterými se budu více zabývat v následujících kapitolách této práce [1]. 

1.4.3 Klinická aplikace a imunoprevence nádorových 

onemocnění 

Protinádorová imunoterapie je aplikována u pacientů v rozdílných klinických 

stádiích nádorového onemocnění. Jednu skupinu pacientů tvoří ti, u kterých je vysoké 

riziko vzniku nádorového onemocnění s geneticky zvýšeným rizikem nádorových 

mutací. Jedná se například o pacienty s Li-Fraumem syndromem, mutacemi v BRCA 

a dalšími. U těchto pacientů se můţe jednat o primární prevenci nádorového 

onemocnění. 
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Vhodnou skupinou pro imunoprevenční léčbu jsou také pacienti se zjištěným 

preneoplastickým onemocněním, kterými jsou převáţně pacienti s kolorektálními 

polypy a cervikální intraepiteliální neoplazií. U této skupiny pacientů je důleţité 

preventivně zabránit maligní transformaci buněk do fáze maligního tumoru. Do této 

skupiny patří i pacienti s biochemickým relapsem. Nejpočetnější skupinou jsou i nadále 

pacienti s plně diagnostikovaným nádorovým onemocněním. V dosud proběhlých 

studiích byla imunoterapie testována jako poslední přístup u pacientů, kteří byli 

ve velmi pokročilém stavu diseminovaného onemocnění a podstoupili intenzivní 

chemoterapii. Nelze tedy za těchto podmínek očekávat výrazné úspěchy a naději 

na trvalý efekt této terapie. Ţádoucí je, aby byla imunoterapie zařazena do současných 

léčebných schémat, nejlépe u pacientů ve stadiu minimální reziduální nemoci, 

například po radikálním chirurgickém výkonu.  

Velice důleţitým poznáním je moţnost kombinace imuno- a chemoterapie. Obě 

modality se mohou vzájemně potencovat. Jedním z důvodů můţe být chemoterapií 

indukovaná redukce T-regulačních lymfocytů, u kterých byl jednoznačně prokázán 

podpůrný efekt na růst tumorů, protoţe aktivně tlumí protinádorovou odpověď. Některé 

druhy chemoterapie jsou navíc schopné indukovat tzv. imunogenní buněčnou smrt 

nádorové buňky. Poté je takto ošetřená nádorová buňka schopná lépe indukovat 

imunitní odpověď organismu [10, 14].  
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1.5 Imunoterapie dendritickými buňkami  

Objevení dendritických buněk a poznání jejich funkce v procesu zahájení imunitní 

reakce a  optimalizace jejich přípravy in vitro ve velkém mnoţství přispěly k myšlence 

vyuţít DC k léčbě nádorových onemocnění pomocí imunoterapie [12]. V současné době 

má imunoterapie pomocí dendritických buněk stále silnější postavení mezi ostatní 

terapií v léčbě nádorových onemocnění [11, 12]. 

Protinádorové vakcíny mají za úkol imunitní systém připravit na setkání 

s nádorovou buňkou. Vakcína musí zvládnout překonat mnoho přirozených překáţek, 

které nádorové onemocnění způsobuje. Především předchozí terapii a její následky 

na imunitní systém pacienta a imunosupresivní působení nádoru. Vakcíny by měly 

navodit dlouhodobou imunitní paměť a být bez rizika vedlejších účinků, jako jsou 

např. autoimunity a to především pokud jsou vyuţívány k prevenci nádorových 

onemocnění [14]. Cílem imunoterapie v pokročilém nádorovém onemocnění u pacientů 

nemusí být úplné odstranění nádorových buněk, ale obnovení dynamické rovnováhy 

mezi nádorovými buňkami a imunitní odpovědí [11]. 

1.5.1 Diferenciace dendritických buněk in vitro  

Dendritické buňky se nejčastěji připravují in vitro z monocytů. Tato metoda je 

vhodná pro přípravu velkého mnoţství DC, které jsou potřeba pro imunoterapeutické 

protokoly. Monocyty je moţné izolovat přímo z lidské periferní krve, poté jsou pomocí 

cytokinů IL-4 a GM-CSF diferencovány během několika dní na dendritické buňky [14].  

1.5.2 Protokol vakcinace dendritickými buňkami 

Pacientovi se při leukaferéze separují leukocyty metodou mimotělního oběhu. 

Z tohoto leukaferetického produktu se poté generují monocyty, které slouţí jako zdroj 

dendritických buněk pro pouţití v imunoterapii. Mononukleární buňky jsou 

z leukaferetického produktu odděleny gradientovou centrifugací pomocí Ficollu. 

Pacientovi se připraví z monocytů v periferní krvi velké mnoţství dendritických 

buněk  pomocí kultivace monocytů v médiu obohaceném cytokiny IL-4 a GM-CSF. 
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K diferenciaci monocytů v nezralé dendritické buňky dojde po pěti dnech. Podle typu 

pouţitého nádorového antigenu pouţívaného ke stimulaci DC se řídí další postup. 

Při pouţití mrtvých nádorových buněk jako zdroje celého spektra nádorových antigenů 

je prvním krokem pulsace dendritických buněk  nádorovými buňkami (LNCap). Poté 

jsou DC aktivovány pomocí maturačního činidla v našem případě pomocí 

polyI:C (polyinosinová-polycytidylová kyselina) ligandu TLR-3. DC pulzované 

apoptotickou prostatickou nádorovou linií LNCap a maturované jsou aplikovány zpět 

pacientovi v podobě protinádorové vakcíny. Po aplikaci vakcíny předpokládáme 

migraci DC do lymfatických uzlin, kde by mělo docházet k prezentaci antigenů naivním 

T lymfocytům. Poté dojde k aktivaci antigen specifických T a B lymfocytů 

a ve výsledku nastane klonální expanze nádorově specifických T lymfocytů a produkce 

specifických protilátek [11, 12, 14]. 

Stále aktuální otázkou zůstává optimalizace výrobního procesu dendritických 

buněk - například mnoţství podávaných dendritických buněk, celková doba aplikace, 

způsob podání protinádorové vakcíny a výběr vhodného nádorového antigenu. Další 

otázkou je cesta aplikace vakcíny – intradermální či subkutánní, která rozhoduje 

o mnoţství DC, které dosáhnou svého cíle – lymfatické uzliny.  

Další významnou otázkou je také volba testů pro co nejvhodnější zjištění efektu terapie 

a její monitorování [12]. 

 

Obrázek 4. Obecné schéma protinádorové imunoterapie pomocí vakcíny na bázi 

dendritických buněk [F] 
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1.5.3 Výběr vhodného typu nádorového antigenu 

pro navození účinné protinádorové odpovědi 

Dalším klíčovým parametrem ve správně zvoleném imunoterapeutickém 

protokole je výběr optimálního nádorového antigenu. K indukci imunitní odpovědi je 

moţné pouţít přímo peptidy pocházející z nádorových antigenů. Další moţností je 

pouţití exosomů, transfekce DC RNA izolovanou z nádorových buněk nebo plazmidy 

kódujícími nádorový antigen. Další moţností, kterou uplatňujeme v naší laboratoři, je 

vyvolání funkční CTL (cytotoxické T lymfocyty) odpovědi pouţitím apoptotických 

tělísek pocházejících z umírajících nádorových buněk. Mrtvá nádorová buňka 

představuje celé spektrum nádorových antigenů, proti kterým je následně indukována 

protinádorová odpověď. V našem imunoterapeutickém protokole na bázi dendritických 

buněk pulzujeme DC prostatickou nádorovou linií LNCap ošetřenou UV zářením. 

Nádorová linie LNCap byla vybrána na základě předešlých experimentů, v kterých jsme 

charakterizovali expresi nádorových antigenů na povrchu této nádorové linie pomocí 

metody kvantitativní Real-time PCR (obrázek 5.). Buňky nádorové linie LNCap 

exprimují velké mnoţství nádorového antigenu PSA, PSMA (prostatický specifický 

membránový antigen), NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3 (s melanomem asociovaný 

antigen 1 a 3). 

 

Obrázek 5. Hodnoty relativní mRNA exprese vybraných nádorových antigenů (PSA, 

PSMA, NY-ESO-1, MAGE-A1, MAGE-A3) u nádorové linie LNCap 
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1.5.4 Vliv maturačního stavu dendritických buněk 

na účinnost vakcín  

Nesmírně důleţitou otázkou je aktivační stav DC, které tvoří protinádorovou 

vakcínu. Pokud bychom aplikovali pacientovi vakcínu, která bude obsahovat 

dendritické buňky v nezralém stavu, můţeme navodit toleranci k nádorovému antigenu, 

která je v imunoterapeutickém protokole neţádoucí. Nezralé dendritické buňky nejsou 

schopné poskytnout T lymfocytům dostatečně silné aktivační signály. 

 V klinických studiích se k maturaci dendritických buněk pouţívá především směs 

prozánětlivých cytokinů, (IL-1β, TNF, PGE-2, IL-6), která však indukuje velké 

procento regulačních T lymfocytů. Další maturační signály vyvolávající silnou aktivaci 

DC patří do skupiny TLR ligandů – např. polyI:C (TLR-3) [14].  
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1.6 Imunoterapie karcinomu prostaty 

1.6.1 Možnosti léčby karcinomu prostaty 

Zhoubné nádory prostaty jsou na druhém místě v incidenci nádorových 

onemocnění u muţů v západních zemích. Více neţ 95% představuje adenokarcinom. 

Incidence v České republice významně vzrůstá, mortalita však vzrůstá jen mírně. Časná 

diagnóza onemocnění muţů nad 50 let je pravidelné sledování ambulantním urologem. 

Základní vyšetření zahrnuje stanovení hodnot PSA v krvi. Buňky karcinomu prostaty 

produkují typický onkomarker PSA, který je relativně specifickým markerem 

onemocnění. Terapie onemocnění je závislá na lokalizaci tumoru. Lokalizovaný 

karcinom prostaty se nejčastěji řeší chirurgickou léčbou, tzv. radikální prostatektomií. 

Dalšími aplikovány metodami je radioterapie a hormonální léčba. Po selhání 

hormonální terapie a zvýšení hladin PSA hovoříme o pacientech s tzv. hormon 

refrakterním karcinomem prostaty, kteří neodpovídají na hormonální léčbu. Jistého 

úspěchu u pacientů v tomto stádiu se dá dosáhnout aplikací hormonální terapie druhé 

řady nebo chemoterapií (docetaxel) [22]. 

1.6.2 Imunoterapie karcinomu prostaty a současné 

poznání 

Imunoterapie karcinomu prostaty zaznamenává v posledních deseti letech velice 

slibné období. Důkazem je první FDA (Food and Drug Association) schválená vakcína 

tohoto typu na trhu a řada probíhajících 3. fází klinických studií. V těchto probíhajících 

studiích je vyuţito několika odlišných strategií, které zabezpečují indukci protinádorové 

imunitní reakce. V následující části své práce bych ráda uvedla některé příklady 

probíhajících klinických studií imunoterapie karcinomu prostaty [15]. 

1.6.2.1 Dendritické buňky pulzované peptidy 

V tomto případě jsou DC pulzovány známými peptidy, které pocházejí 

z popsaných nádorových antigenů a váţou se na specifické molekuly MHC I. třídy. 
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Z toho také pramení nevýhoda uvedeného postupu. Nádorový peptid lze pouţívat pouze 

u pacientů s příslušnou HLA molekulou. Další komplikací je, ţe i malá změna v expresi 

nádorového antigenu nádorovými buňkami, vede k úniku nádorových buněk 

imunitnímu dohledu. V roce 1999 Murhpy, Tjoa et al. publikovali výsledky studie 

I./II. fáze, kde byly nezralé dendritické buňky pulzovány HLA-A2 specifickými peptidy 

z PSMA. Z 32 pacientů s pokročilým karcinomem prostaty zařazených do studie byla 

u 9 popsána parciální odpověď na léčbu, u 11 pacientů byla odpověď hodnocena jako 

stabilní nemoc a u 13 pacientů nemoc progredovala [15].  

1.6.2.2 Dendritické buňky pulzované proteiny 

U této modality je pro pulzování dendritických buněk pouţit celý protein, který 

musí být pohlcen, rozštěpen na jednotlivé fragmenty a vystaven na povrchu 

dendritických buněk v kontextu HLA molekul I. a II. třídy.  

Příkladem imunoterapeutické vakcíny vyuţívající tohoto postupu je firma 

Dendreon. Dendreon testuje vakcínu zaloţenou na podání dendritických buněk (přesněji 

celé masy PBMC) pulzovaných PAP (kyselou prostatickou fosfatázou), pod názvem 

Provenge. Klinická studie III.fáze s názvem IMPACT byla provedena u pacientů 

s hormon refrakterním karcinomem prostaty a u pacientů s biochemickým relapsem 

a průběţné analýzy naznačují, ţe pacienti léčení imunoterapií mají signifikantně delší 

dobu přeţití. Ve studii bylo zahrnuto 512 pacientů v poměru 2:1 oproti placebu. Medián 

přeţití je 4,1 měsíce oproti placebu. Konkrétně 25,8 měsíce se Sipuleucelem 

a 21,7 měsíce s placebem. Na základě těchto výsledků byla tato vakcína 

29.4.2010 schválena FDA [15]. 

1.6.2.3 Dendritické buňky pulzované nádorovými buňkami 

Jako zdroj nádorových antigenů lze také pouţívat celé nádorové buňky. 

Nekrotické nebo apopotické buňky jsou pohlceny nezralými DC a nádorové antigeny 

jsou prezentovány v kontextu molekul MHC I. a II. třídy. V protokolech se pouţívají 

buňky nádorových linií či primární nádorové buňky, pokud jsme schopni získat dostatek 

buněk přímo z nádorové tkáně pacienta.  

Příkladem takového postupu je i klinická studie probíhající v laboratoři, ve které 

jsem vypracovala svoji bakalářskou práci. Z hlediska biologie protinádorové imunitní 
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odpovědi se hodnotí efekt protinádorové imunoterapie pomocí DC u pacientů 

s biochemickou recidivou po radikální prostatektomii. Do studie jsou zařazeni pacienti 

s postupně narůstajícími hodnotami PSA s trendem dosaţení hodnoty 0,2 ng/ml 

do 1 roku. K vyšetření PSA se pouţívá ultrasenzitivní test. Tato skupina pacientů je 

nejvíce nadějnou z hlediska teorie protinádorového dohledu. V těle je přítomno pouze 

malé mnoţství nádorových buněk a imunitní systém stále disponuje řadou mechanismů 

schopných eliminovat nádorové buňky. Druhou skupinou pacientů představují ti, 

u nichţ byl prokázán hormon refrakterní karcinom prostaty. Tito pacienti budou léčeni 

kombinací obou přístupů, tj. imuno- a chemoterapií. Díky pokročilému stádiu 

onemocnění má samotná imunoterapie velice malou šanci na úspěch. Jak jiţ bylo řečeno 

v předešlých kapitolách, kombinace dvou terapeutických modalit můţe přispět 

k účinnější redukci nádorové tkáně [15].  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Cíle práce 

Předcházející teoretická část mé bakalářské práce nastiňuje problematiku 

imunoterapie, zejména imunoterapie pomocí dendritických buněk a její aplikaci 

v terapii pacientů s karcinomem prostaty. Poznání jedinečné role dendritických buněk 

v procesu zahájení imunitní reakce vedlo k rozvoji nového směru imunoterapie. 

V posledních 10 letech se imunoterapie pomocí dendritických buněk nachází ve velice 

slibném období, důkazem je řada II. a III. fází klinických studií a první FDA schválená 

vakcína tohoto typu na trhu. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu mé práce, z teoretických 

předpokladů vyplývá, ţe největší šanci na úspěch má imunoterapie zaloţená 

na dendritických buňkách v časných stádiích onemocnění. Klinická praxe je však zcela 

opačná. Vakcína je aplikována převáţně pacientům v pokročilých fázích onemocnění, 

jejichţ imunitní systém je zatíţen nejen probíhajícím onemocněním, ale také 

aplikovanou chemoterapií. Z tohoto důvodu se řada vědeckých skupin intenzivně věnuje 

moţnosti aplikovat imunoterapii společně s chemoterapií. Přes jednoznačně 

imunosupresivní působení chemoterapie se objevuje řada nových prací, které potvrzují 

vzájemně se potencující vztah imunoterapie a chemoterapie [11, 18].  

V  klinických studiích fáze I/II probíhající na Ústavu imunologie 2. LF UK 

a FN Motol, kde jsem svoji práci vypracovala, jsou léčeny 2 skupiny pacientů. První 

skupinu tvoří pacienti s biochemickou recidivou po radikální prostatektomii. Do této 

skupiny byli zařazeni zejména pacienti s postupně se zvyšujícími hodnotami PSA. 

Právě v této skupině pacientů očekáváme na základě teorie o protinádorovém dohledu 

nejsilnější efekt na průběh onemocnění. Druhou skupinu tvoří pacienti s hormonálně 

refrakterním karcinomem prostaty. Pacienti jiţ neodpovídají na léčbu hormonálními 

preparáty a jsou léčeni pomocí chemoterapie (docetaxel), ta je v tomto případě 

kombinována s imunoterapií. Samotná imunoterapie by v tomto případě pravděpodobně 

měla malou šanci na úspěch.  
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Klíčovým problémem v imunoterapeutických protokolech je sledování účinnosti 

léčby. Jedním z moţných parametrů korelujícím s efektem terapie je zvyšující se 

procentu antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi, indukovaných 

aplikovanými dendritickými buňkami.  

Cílem mé práce bylo: 

 Detekce protinádorově specifických T lymfocytů v periferní krvi pacientů 

léčených imunoterapií na bázi DC  

 

V této bakalářské práci jsme se věnovali vědecky velice důleţitému tématu. 

Charakterizovali jsme efekt aplikované protinádorové imunoterapie zaloţené na DC 

na frekvenci antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi léčených pacientů. 

Testovali jsme imunitní odpověď proti nádorovým antigenům PSA, NY-ESO-1, 

MAGE-A1 a MAGE-A3 u dvou skupin pacientů:  

o Biochemický relaps (celkem hodnoceno 7 pacientů) 

o Hormonálně refrakterní (celkem hodnoceno 6 pacientů) 

 

Antigenně specifickou odpověď proti zmíněným antigenům jsme u kaţdého 

pacienta hodnotili v rámci jednoho roku probíhající protinádorové imunoterapie.  
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2.2 Materiál 

2.2.1 Vzorky  

 Zamraţené PBMC (periferní mononukleární buňky) od pacientů 

v imunoterapeutickém protokole s nádorem prostaty léčených imunoterapií 

na bázi dendritických buněk 

2.2.2 Připravované roztoky 

 Kompletní médium RPMI 1640 

10 % Human serum AB, 1 % Glutamax, 1 % Pen/strep, 1 % NEAA (non-essential 

amino acid mix), 1 % Sodium pyruvate, 0,1 % β-ME 

 Fixační pufr naředit 1:3 s diluentem (eBioscience) 

 Permeabilizační pufr (eBioscience) naředit 1:9 v destilované vodě 

2.2.3 Dodávané roztoky 

 PBS (fosfátový pufr)  pH 7,2 (Lonza) 

 Brefeldin (Biolegend) 

 Anti-CD3 (Exbio) 

 ViViD (Invitrogen) 

 CD8 PD590 (Exbio) 

 CD4 PC7 (eBioscience) 

 CD3 PC5,5 (eBioscience) 

 IFNc FITC (BD biosciences) 

 CD154 PE (Becton Dickinson) 

 Krysí sérum (Sigma) 

 IL-2 APC (Becton Dickinson) 

 Trypan blue (Invitrogen) 

 CD28/CD49D (Becton Dickinson) 
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 Premixy pepmixů (jpt):  

o CEF  - skládá se z 32 peptidů z Cytomegaloviru, Epstein-Barr viru a viru 

chřipky, s čistotou > 90% 

o PSA – skládá se z 63 peptidů, s čistotou > 70% 

o NY-ESO-1 – skládá se ze 43 peptidů, s čistotou > 70% 

o MAGE-A1 – skládá se ze 75 peptidů, s čistotou > 70% 

o MAGE-A3 – skládá se ze 76 peptidů, s čistotou >70% 

2.2.4 Použité přístroje a pomůcky 

 96 jamkové destičky (Nunclon) 

 Automatické pipety (Nichipet EX II) 

 Multikanálové pipety 20-200 μl (Discovery comfort) 

  Špičky (Neptune) 

 Serologické pipety 2, 5, 10, 25 ml (NUNC) 

 Bürkerova komůrka  

 Světelný mikroskop (Nikon E TS100) 

 Zkumavky (Neptune) 

 Centrifuga (Megafuge 16R) 

 Termostat (SteriCycle 371) 

 V destičky (Nunclon) 

 Laminární box (HeraSAFE KS 12-biohazard) 

 Průtokový cytometr (BD LSR Fortessa) 

 Vortex Mixer PV-1 (P-LAB) 

2.2.5 Software  

 BD FACSDiva Software  

 FlowJo 8.5.2  
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2.3 Metody 

2.3.1 Izolace PBMC pomocí Ficollu a jejich zamražení 

Buňky z periferní krve jsme naředili 1:1 PBS a navrstvili na 15 ml Ficollu v 50 ml 

zkumavce. Buňky jsme centrifugovali (30 min, 1800 rpm) při laboratorní teplotě. Poté 

jsme sebrali prstenec PBMC lokalizovaný na rozhraní Ficollu a séra zředěného PBS. 

Buňky jsme přenesli do 50 ml zkumavky a třikrát promyli v PBS při sestupné rychlosti 

centrifugace (10 min 1200 rpm, 1000 rpm, 800 rpm), čímţ jsme odstranili destičky. 

Veškeré manipulace s buňkami periferní krve jsme prováděli ve sterilních rukavicích 

a v laminárním boxu, aby bylo zabráněno kontaminaci buněk.   

 

Izolované PBMC z periferní krve pacientů jsme stočili (10min, 1200rpm) 

a resuspendovali v zamraţovacím médiu ve sloţení 10% DMSO, 20% FBS (fetální 

bovinní sérum) a 70% RPMI. Buňky jsme v nádobě Mr. Frosty určené pro zamraţování 

buněk přesunuli do  -80°C. Po dvou dnech jsme buňky přenesli z mrazáku -80°C do 

Dewarovy nádoby naplněné kapalným dusíkem pro dlouhodobé uchování vzorků.  

 

 

Obrázek 6. Schéma přípravy PBMC (periferních mononukleárních buněk) z krve 

pacientů [B] 
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2.3.2 Stanovení populace antigen specifických 

T lymfocytů pomocí intracelulárního barvení 

První den protokolu jsme buňky po rozmraţení resuspendovali v kompletním 

médiu a spočítali v Bürkerově komůrce s pouţitím trypanové modři k odlišení ţivých 

a mrtvých buněk. Na základě výpočtu jsme rozpipetovali buňky do 96 jamkové 

U destičky po 0,5M v celkovém objemu 100 µl na jamku.  

 

Druhý den protokolu jsme potáhli odpovídající počet jamek v 96 jamkové 

destičce pomocí anti-CD3 protilátky, která nám slouţí jako pozitivní kontrola 

pro nespecifickou stimulaci T lymfocytů. Po dvouhodinové inkubaci v termostatu jsme 

jamky promyli pomocí 100 µl PBS. Do jamek potaţených protilátkou anti-CD3 jsme 

napipetovali PBMC určené k nespecifické stimulaci. Jednu jamku v 96 j destičce jsme 

vymezili pro negativní kontrolu, kterou představují pouze buňky v kompletním médiu 

bez stimulace. Do ostatních jamek jsme napipetovali pepmixy v koncentraci 2,5 µg/ml 

(CEF, PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1, MAGE-A3). CEF pepmix slouţí jako druhá 

pozitivní specifická kontrola. Po 2 hodinové inkubaci (37°C, 5% CO2) jsme k buňkám 

přidali brefeldin v koncentraci 1: 1000 poté jsme pokračovali v inkubaci (37°C, 

5%CO2) dalších 20 hodin.  

 

Třetí den protokolu jsme buňky přenesli do V destičky, centrifugovali (5 minut 

1500 rpm), promyli PBS a opět promyli. Po promytí jsme pokračovali povrchovým 

barvením buněk směsí protilátek: 0,25 μl ViViD, 2,5 μl CD8 PE-Dy590, 2 μl CD4 PC7, 

2,5 μl CD3 PC5,5 v 45 μl PBS na jamku (20 min, 4°C). 

Po inkubaci jsme buňky dvakrát promyli ve 150 μl PBS. Poté jsme přidali fixační 

pufr naředěný 1:3 s diluentem v mnoţství 100 μl na jamku a opět inkubovali 30 minut 

při 4°C. 

Po inkubaci jsme naředili permeabilizační pufr 1:9 do destilované vody. Pufr jsme 

poté pouţili na permeabilizaci buněk. Po centrifugaci jsme buňky resuspendovali opět 

do 45 μl permeabilizačního pufru a směsí intracelulárních protilátek: 0,5 μl IFNγ FITC, 

2,5 μl CD154 PE, 1,5 μl IL-2 APC s 2 μl krysího séra v  a inkubovali 30 minut při 4°C. 

Po inkubaci jsme buňky promyli ve 150 μl permeabilizačního pufru a po promytí jsme 

buňky resuspendovali v PBS a měřili na průtokovém cytometru.  
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2.3.3 Průtoková cytomerie 

2.3.3.1 Princip průtokové cytomerie 

Průtoková cytometrie slouţí pro analýzu buněk (případně i dalších částic) 

v suspenzi.  

Průtokový cytometr je zařízení, které se skládá z vlastního průtokového cytometru 

a výkonného počítače. 

Buněčná suspenze se značí pomocí monoklonálních protilátek s navázanou 

fluorescenční molekulou (fluorochromem). Suspenze s označenými buňkami se vloţí 

do průtokového cytometru, kde je přetlakem stříkána skrz trysku, aby došlo k vytvoření 

tenkého proudu suspenze, v kterém letí buňky v pravidelných intervalech za sebou. 

Tento proud snímá laserový paprsek. Částice v suspenzi způsobují, ţe se od nich 

laserové světlo odrazí a rozptýlí se. Jestliţe jsou na buňce navázány molekuly 

fluorochromů, mohou se laserovým paprskem excitovat a vyzářit excitované světlo. 

Takto dochází k získávání primárních dat, která se později analyzují pomocí speciálního 

softwaru. Nejčastějšími měřenými parametry jsou tvar, velikost, ţivotnost buněk 

a jejich granularita, produkce cytokinů, povrchové znaky buněk, membránový 

potenciál, enzymatická aktivita a další [2, 4, 5]. 

 

 

Obrázek 7. Princip průtokové cytometrie [D] 
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2.3.3.2 Analýza dat  

Na průtokovém cytometru BD LSR Fortessa byla hodnocena imunofluorescence 

přibliţně 100 000 buněk. Analýza byla provedena pomocí programu FlowJo 8.5.2. 

K analýze námi naměřených dat jsme pouţívali analyzační strategii zobrazenou 

na obrázku 8. 

 

Z celkové populace PBMC jsme pomocí parametru FSC (Forward 

scatter) - velikost buňky a SSC (Side scatter) - granularita (struktura) buňky vybrali 

populaci T lymfocytů. Pomocí znaku CD3
+
 a zároveň ViViD jsme vybrali populaci 

ţivých T lymfocytů. Z této populace jsme vybrali populaci pomocných CD4
+
 lymfocytů 

a cytotoxických CD8
+ 

T lymfocytů. Dále jsme sledovali populaci antigen specifických 

T lymfocytů CD4
+
 a CD8

+
 pomocí detekce intracelulárně produkovaného IFN-γ (FITC) 

a exprimovaného znaku CD154. 

 

Obrázek 8. Strategie analýzy dat pomocí programu FlowJo 8.5.2 – pomocí parametrů 

FSC a SSC jsme vybrali předpokládanou populaci T lymfocytů. Na základě znaku 

CD3
+
 a ViViD

+
 jsme určili populaci živých T lymfocytů a z této populace jsme vybrali 

populaci pomocných CD4
+
 lymfocytů a cytotoxických CD8

+
 T lymfocytů, u kterých 

jsme dále sledovali intracelulární produkci IFN-γ (FITC)  
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2.4 Výsledky 

2.4.1 Detekce antigenně specifických T lymfocytů 

pomocí intracelulárního barvení  

Detekce antigen specifických T lymfocytů u pacientů léčených imunoterapií na bázi 

dendritických buněk je klíčovou technikou ke sledování účinnosti této terapie. 

Z dostupných metod pro stanovení této minoritní populace v periferní krvi se nejčastěji 

používá málo specifická metoda ELISPOT nebo detekce pomocí cytometrické analýzy 

buď pomocí tetrametrů specifických k jednotlivým nádorovým antigenům, nebo pomocí 

intracelulárního barvení určeného k detekci cytokinů. Naším cílem bylo aplikovat již 

dříve optimalizovanou metodu spočívající v intracelulárním stanovení interferon gama 

produkujících CD8 antigenně specifických T lymfocytů. 

 

Tato práce je zaměřená na sledování populace antigen specifických T lymfocytů 

pomocí optimalizované metody. Celkem u 13 pacientů, 7 ve skupině biochemický 

relaps a 6 ve skupině hormonálně refrakterních pacientů, jsme hodnotili procento 

cirkulujících IFN-γ pozitivních T lymfocytů před aplikací vakcíny (data v grafech 

před červenou čarou), v průběhu vakcinace (4 náběry) a na jejím konci (poslední časový 

bod) pomocí cytometrické analýzy. U kaţdého pacienta jsme hodnotili procento antigen 

specifických T lymfocytů v periferní krvi v období jednoho roku, ve kterém mu byla 

aplikována DC vakcína. Pacienti dostávali vakcínu první tři měsíce kaţdých 14 dní 

a poté se dávkování sníţilo na jednu DC vakcínu měsíčně. Celková doba aplikace 

vakcíny byla jeden rok. Z kontrolních krevních náběrů, odebraných před kaţdou 

aplikací vakcíny, byly zamraţeny PBMC.  

U všech těchto 13 pacientů jsme postupovali následovně. První den protokolu 

jsme rozmrazili zamraţené vzorky buněk periferní krve od konkrétního pacienta (kaţdý 

lichý náběr, celkem tedy 6 odběrů). Druhý den jsme k PBMC přidali směs pepmixů 

(PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3) proti kterým jsme sledovali antigenní 

odpověď. Třetí den protokolu jsme pomocí intracelulárního barvení sledovali produkci 

interferonu gama u CD8 lymfocytů. Data získaná na průtokovém cytometru jsme 

analyzovali pomocí programu FlowJo (obrázek 9.). 
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Procento detekovaných antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi pacientů 

z obou sledovaných skupin bylo velice nízké kolem 1% IFN-γ produkujících 

CD8 T lymfocytů. Ve skupině pacientů s biochemickým relapsem jsme zaznamenali 

odpověď proti dvěma nádorovým antigenům PSA a MAGE-A3. V krvi 3 ze 7 pacientů 

jsme detekovali ≥ 2% specifických CD8 T lymfocytů proti PSA. V případě antigenu 

MAGE-A3 to byli 2 pacienti s populací ≥ 2% specifických CD8 T lymfocytů. 

U ţádného z pacientů jsme nezaznamenali populaci specifických T lymfocytů ≥ 1% 

proti nádorovému antigenu NY-ESO-1 a pouze u jednoho pacienta jsme zaznamenali 

odpověď ≥ 2% proti nádorovému antigenu MAGE-A1.  

Podobně nízké procento antigen specifických T lymfocytů bylo detekováno 

u druhé skupiny pacientů s hormon refrakterním karcinomem prostaty. V periferní krvi 

2 ze 6 pacientů jsme detekovali ≥ 2% specifických CD8 lymfocytů proti nádorovému 

antigenu PSA, MAGE-A1 a MAGE-A3. U ţádného z pacientů jsme nezaznamenali 

protinádorovou odpověď proti antigenu NY-ESO-1.  

V periferní krvi pacientů obou sledovaných skupin jsme detekovali nízké procento 

antigen specifických T lymfocytů. Z tohoto důvodu bylo třeba optimalizovat metodu 

tak, abychom zvýšili její senzitivitu.   
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Obrázek 9. Stanovení antigen specifických CD4 a CD8 T lymfocytů proti nádorovým 

antigenům PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3 pomocí detekce intracelulárně 

produkovaného IFN-γ FITC a znaku CD154 PE u reprezentativního pacienta pomocí 

programu FlowJo 8.5.2.  

Negativní kontrola (NK) a 2 pozitivní kontroly - CEF a jamka potažena protilátkou 

anti CD3 (PK).  
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Obrázek 10. Výsledné hodnoty všech 7 hodnocených pacientů ve skupině biochemický 

relaps (pacienti označeni čísly 101-107, 1 odpovídá skupině biochemický relaps 

a 01-07 konkrétnímu pacientovi) a jejich odpověď proti nádorovým antigenům 

NY-ESO-1, PSA, MAGE-A1 a MAGE-A3. Graf uvádí procento antigenně 

specifických CD8 T lymfocytů produkujících IFN-γ v jednotlivých časových bodech, 

červená linie označuje data před a po aplikaci vakcíny.  
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Obrázek 11. Výsledné hodnoty všech 6 hodnocených pacientů ve skupině hormon 

rezistentní (pacienti označeni čísly 201-206, 2 odpovídá skupině hormon rezistentní 

a 01-06 konkrétnímu pacientovi) a jejich odpověď proti nádorovým 

antigenům NY-ESO-1, PSA, MAGE-A1 a MAGE-A3. Graf uvádí procento antigenně 

specifických CD8 T lymfocytů produkujících IFN-γ v jednotlivých časových bodech, 

červená linie označuje data před a po aplikaci vakcíny.  
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2.4.2 Detekce antigenně specifických T lymfocytů po 

prodloužené kultivaci a opětovné restimulaci 

PBMC 

Proti standardnímu postupu jsme prodlouţili dobu kultivace PBMC s pepmixy 

o jeden týden. 

Postup experimentu probíhal v prvních třech dnech totoţně s předcházejícími 

pokusy. Následující týden kultivace PBMC s pepmixy (37°C a 5% CO2) jsme kaţdý 

2. den přidali 20 U/ml IL-2 cytokinu do kaţdé jamky k podpoření proliferace 

T lymfocytů.  

Před vlastním měřením jsme buňky restimulovali pomocí přidaných  pepmixů 

ve stejné koncentraci. Opět jsme se zaměřili na detekci procenta antigen specifických 

CD8 T lymfocytů pomocí cytometrické analýzy. Z technických důvodů jsme stanovení 

provedli pouze u 4 pacientů.  

Ve výsledcích tohoto experimentu jsme zaznamenali velké rozdíly oproti 

původnímu postupu (obrázek 13.). Procento antigen specifických CD8 T lymfocytů 

proti třem nádorovým antigenům (PSA, MAGE-A1 a MAGE-A3) se signifikantně 

zvýšilo u všech testovaných pacientů (obrázek 12.). Důleţitá je skutečnost, ţe antigenní 

odpověď si zachovává identický sledovaný trend jako při 3 denní kultivaci. 

U 4 měřených pacientů stále pozorujeme signifikantně vzrůstající procento antigen 

specifických T lymfocytů po prvních 5 měsících léčby.  

 

Obrázek 12. Procento antigen specifických T lymfocytů proti nádorovým antigenům 

(PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1, MAGE-A3) v den 3 a po 10 denní kultivaci  
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Obrázek 13. Výsledné hodnoty všech 4 pacientů hodnocených ve skupině biochemický 

relaps stejnou metodou po 3 a 10 dnech (pacienti označeni čísly 101, 102, 103 a 105, 

1 odpovídá skupině biochemický relaps a 01, 02, 03 a 05 konkrétnímu pacientovi) 

a jejich odpověď proti nádorovým antigenům NY-ESO-1, PSA, MAGE-A1 

a MAGE-A3. Graf uvádí procento antigenně specifických CD8 T lymfocytů 

produkujících IFN-γ v jednotlivých časových bodech, červená linie označuje data 

před a po aplikaci vakcíny.  
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3 DISKUZE 

Objev dendritických buněk na počátku 70.let 20. století a poznání jejich funkce 

v procesu zahájení imunitní reakce a optimalizace jejich přípravy in vitro ve velkém 

mnoţství přispěly k myšlence vyuţít DC k léčbě nádorových onemocnění pomocí 

imunoterapie. V současné době má imunoterapie pomocí DC stále silnější postavení 

mezi ostatní terapií v léčbě nádorových onemocnění.  

V posledních letech je imunoterapie zaloţená na dendritických buňkách 

předmětem zájmu mnoha výzkumných laboratoří po celém světě. V laboratoři, kde jsem 

vypracovala svoji bakalářskou prací, se jiţ více neţ 10 let věnují imunoterapeutickému 

protokolu na bázi dendritických buněk. Zpočátku se jednalo zejména o optimalizaci 

výrobního postupu v podmínkách správné výrobní praxe. V současné době je 

optimalizovaný postup na základně schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv 

aplikován pacientům v rámci I./II. fáze klinické studie. Do této klinické studie jsou 

zahrnuti pacienti s karcinomem prostaty. Karcinom prostaty je jedním z nejběţnějších 

nádorových onemocnění u muţů staršího věku, často se špatnou prognózou a vysokou 

mortalitou. Vakcína je v současné době aplikována 2 skupinám pacientů. První skupinu 

představují pacienti s biochemickou recidivou po radikální prostatektomii. V této 

skupině jsou zařazeni pacienti s postupně narůstajícími hodnotami PSA s trendem 

dosaţení hodnoty 0,2 ng/ml do 1 roku. Druhou skupinu představují pacienti, u nichţ byl 

prokázán hormon refrakterní karcinom prostaty. Tito pacienti jsou po dobu jednoho 

roku léčeni kombinací imuno a chemoterapie. 

Klíčovou otázkou kaţdého imunoterapeutického protokolu je monitorování 

účinnosti léčby. U pacientů se hodnotí jejich klinický stav, dále zejména hodnota PSA 

v krvi a zmenšení loţisek přítomných metastáz. Další metodou ke sledování účinnosti 

léčby je stanovení procenta antigenně specifických T lymfocytů proti nádorovým 

antigenům přítomným na povrchu nádorových buněk (PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1 

a MAGE-A3). Během léčby (období jednoho roku) očekáváme vzestup procenta 

antigenně specifických T lymfocytů v krvi jako odpověď na aplikovanou léčbu, protoţe 

DC pulzované mrtvými nádorovými buňkami (zdroj nádorového antigenu) by měli 

indukovat vznik a následnou proliferaci antigenně specifických T lymfocytů [19]. 
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Významnou otázkou zůstává, zda indukované antigen specifické T lymfocyty zůstávají 

v periferní krvi, kde bychom je mohli případně detekovat, či migrují do nádorové tkáně. 

Na tuto otázku stále neznáme uspokojivou odpověď a její objasnění je cílem mnoha 

významných domácích i zahraničních pracovišť [20, 21].  

V současné době existuje několik moţností sledování výskytu této minoritní 

populace v periferní krvi. Jednak pomocí metody ELISPOT, která je velice 

nespecifická, protoţe definuje procento všech IFN-γ produkujících buněk bez informace 

o jejich subtypu. Dále pomocí MHC-multimerního barvení pomocí cytometrické 

analýzy, jehoţ velkou nevýhodou je poţadavek znalosti individuálních epitopů a HLA 

haplotypu. Nebo pomocí intracelulárního cytokinového barvení kombinovaného 

s povrchovým barvením.  

Poslední zmíněnou metodu jsem pouţila, v mé bakalářské práci, na stanovení 

populace antigen specifických T lymfocytů, u pacientů léčených imunoterapií, na bázi 

DC. Ve své práci jsem hodnotila celkem 13 pacientů (7 pacientů ze skupiny 

biochemický relaps a 6 pacientů ze skupiny hormon rezistentních). Sledovala jsem 

procento antigenně specifických T lymfocytů v periferní krvi proti 4 nádorovým 

antigenům (PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3) v průběhu vakcinace v období 

jednoho roku (hodnotili jsme celkem 6 náběrů). Při pouţití tzv. 3 denního protokolu 

byla populace antigenně specifických T lymfocytů velice nízká kolem 1% IFN-γ 

produkujících CD8 T lymfocytů. Ve skupině pacientů s biochemickým relapsem jsme 

zaznamenali odpověď zejména proti nádorovým antigenům PSA a MAGE-A3. 

V periferní krvi 3 ze 7 pacientů jsme detekovali ≥ 2% specifických CD8 T lymfocytů 

proti PSA. V případě antigenu MAGE-A3 to byli 2 pacienti s populací ≥ 2% 

specifických CD8 T lymfocytů. U ţádného z pacientů jsme nezaznamenali populaci 

specifických T lymfocytů ≥ 1% proti nádorovému antigenu NY-ESO-1 a pouze 

u jednoho pacienta jsme zaznamenali odpověď ≥ 2% proti nádorovému antigenu 

MAGE-A1. U druhé skupiny pacientů s hormon refrakterním karcinomem prostaty jsme 

detekovali obdobně nízká procenta antigenně specifických T lymfocytů. 

Předpokládáme, ţe procento antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi pacientů 

koreluje s expresí nádorových antigenů na buňkách nádorové linie LNCap 

(viz obrázek 5., kapitola 1.5.3). Apoptotická nádorová linie LNCap se pouţívá jako 

zdroj nádorových antigenů v imunoterapeutickém protokole. Největší odpověď je 

sledována proti nádorovým antigenům PSA a MAGE-A3, které jsou zároveň nejsilněji 

exprimovány na povrchu nádorových buněk LNCap. Nejmenší procento specifických 
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T lymfocytů bylo naměřeno proti antigenům NY-ESO-1 a MAGE-A1, které jsou 

v porovnání s antigenem PSA exprimovány v mnohem menší míře.  

Nízké procento antigenně specifických T lymfocytů v periferní krvi pro nás 

nebylo uspokojivým výsledkem, a proto jsme se zaměřili na optimalizaci metody tak, 

abychom zvýšili její senzitivitu. Protokol jsme prodlouţili o jeden týden s tím, ţe 

před vlastním měřením přidáváme za účelem restimulace PBMC čerstvé pepmixy a poté 

provedeme intracelulární barvení buněk na FACS. Výsledky optimalizované metody 

nám podaly uspokojivá data. Procento antigenně specifických T lymfocytů se 

signifikantně zvýšilo. Na základě získaných dat můţeme říct, ţe nejde o indukci 

naivních T lymfocytů proti přidaným antigenům, ale o proliferaci jiţ přítomných 

antigenně specifických T lymfocytů, coţ dokazuje procento specifických T lymfocytů 

po 10 dnech proti antigenu NY-ESO-1 a MAGE-A1, které je i přes prodlouţenou dobu 

inkubace stále nízké (kolem 0,5%). Tuto hypotézu je třeba ověřit dalšími in vitro 

studiemi na větším mnoţství pacientů, skupina 4 pacientů je velice malá. Neméně 

důleţité je současné stanovení proliferace (např. pomocí Ki67 znaku či CFSE) IFN-γ 

produkujících T lymfocytů k ověření, ţe zvyšující se procento buněk skutečně souvisí 

s jejich proliferací.  

Po optimalizaci metody prodlouţenou inkubací s restimulací, jsme u 4 pacientů 

s biochemickým relapsem zaznamenali signifikantně zvýšené procento antigenně 

specifických T lymfocytů po 1 roce léčby, oproti tzv. vstupnímu stanovení před vlastní 

aplikací vakcíny (obrázek 12., kapitola 2.4.2). U několika pacientů jsme zároveň 

zaznamenali výrazný vzestup antigen specifických T lymfocytů po aplikaci 6. dávky 

imunoterapie. Tento jev  nejspíše souvisí s tím, ţe pacienti dostávají v prvních měsících 

léčby vakcínu častěji a se zpoţděním dochází ke zvýšení populace antigen specifických 

T lymfocytů.  

Na základě získaných výsledků můţeme říct, ţe ke stanovení antigen specifických 

T lymfocytů v periferní krvi, je třeba prodlouţit stávající protokol o jeden týden. Teprve 

pomocí prodlouţené inkubace jsme schopni detekovat tuto minoritní populaci v krvi. 

U 4 pacientů ze 4 se nám podařilo detekovat zvýšené procento specifických 

T lymfocytů proti PSA v periferní krvi, oproti vstupním náběrům před aplikací vakcíny.   
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo detekovat antigenně specifické T lymfocyty v periferní krvi 

u pacientů s karcinomem prostaty léčených imunoterapií na bázi dendritických buněk 

proti nádorovým antigenům PSA, NY-ESO-1, MAGE-A1 a MAGE-A3. 

Procento detekovaných antigen specifických T lymfocytů v periferní krvi pacientů 

bylo velmi nízké a to kolem 1% IFN-γ produkujících CD8 lymfocytů. U většiny 

pacientů jsme detekovali odpověď proti antigenům PSA a MAGE-A3, u některých jsme 

zaznamenali odpověď i proti MAGE-A1 a u ţádného pacienta jsme nezaznamenali 

odpověď proti NY-ESO-1.  

Z důvodu malého procenta antigen specifických T lymfocytů jsme metodu 

optimalizovali tak, abychom zvýšili její senzitivitu. Čtyři pacienty jsme proti 

standardnímu postupu detekovali po prodlouţené době kultivace PBMC s pepmixy 

o jeden týden déle. Z pokusu vyplynulo, ţe procento specifických CD8 T lymfocytů se 

signifikantně zvýšilo proti nádorovým antigenům PSA, MAGE-A1 a MAGE-A3 

u všech vybraných pacientů. Opět jsme u ţádného pacienta nezaznamenali odpověď 

proti antigenu NY-ESO-1. Z toho můţeme usoudit, ţe po týdenní inkubaci došlo 

k proliferaci jiţ přítomných antigenně specifických T lymfocytů a došlo k zvýšení 

senzitivity metody.  
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