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Abstrakt 
 
Úvod: Virus-specifické CD8+ T lymfocyty jsou rozhodující při 
potlačení virové replikace u HIV infekce, důležitý je jejich počet 
 i funkční stav. V imunopatogenezi HIV infekce hraje významnou 
roli také chronická nespecifická imunitní aktivace T a B lymfocytů.  
Hypotézy a cíle práce: Studovat výskyt a funkční stav  
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů a expresi nespecifických 
aktivačních markerů na B a T lymfocytech u HIV+ pacientů  
a zhodnotit vliv kombinované antiretrovirové terapie (cART) na tyto 
parametry.  
Materiál a metodika: Soubor pacientů tvoří 80 HIV+ osob:  
36 HIV+ léčených cART, 18 pacientů bez terapie, u nichž byla 
v průběhu studie cART nasazena, 9 pacientů bez terapie, 10 pacientů 
s primoinfekcí HIV, 3 pacienti s pomalou progresí onemocnění  
a 4 pacienti původně na cART, u nichž byla terapie vysazena. 
Kontrolní skupina zahrnovala 34 zdravých HIV- jedinců. Byly 
vyšetřovány počty CD4+ a CD8+ T lymfocytů, virová nálož, exprese 
markerů nespecifické aktivace na lymfocytech a výskyt  
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů pomocí metody ELISpot  
a průtokové cytometrie s využitím MHC tetramerů a intracelulární 
detekce cytokinů.  
Výsledky: Při srovnání HIV-specifických CD8+ T lymfocytů mezi 
léčenými a neléčenými HIV+ pacienty nebyly nalezeny signifikantní 
rozdíly. Výskyt virus-specifických CD8+ T lymfocytů nekoreloval 
s virovou náloží. U obou skupin pacientů jsme pomocí cytometrie 
detekovali intracelulární produkci IFN-γ CD8+ T lymfocyty, naproti 
tomu produkce IL-2 byla nízká a u žádného pacienta nebyly 
nalezeny multifunkční CD8+ T lymfocyty produkující oba cytokiny 
zároveň. Konečně procento CD8+ T lymfocytů exprimujících CD38 
a HLA-DR bylo signifikantně vyšší u neléčených HIV+ pacientů 
oproti pacientům na cART.  
Diskuse: Naše výsledky poukazují na funkční defekty  
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů. Dále z nich vyplývá, že cART 
významně neovlivňuje HIV-specifickou imunitu, ale má dopad na 
nespecifickou chronickou imunitní aktivaci.   
 
Klíčová slova: cART, CD38, HIV infekce, HIV-specifické CD8+  
T lymfocyty, HLA-DR 
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Abstract 
 
Introduction: Virus–specific CD8+ T cells are crucial to suppress 
the viral replication in HIV infection. Their functional status is 
important as well. Also, the chronic nonspecific immune activation 
of T and B lymphocytes plays an important role in the 
immunopathogenesis of HIV infection.   
Aim of the study: To analyze the frequency and functional status of 
HIV-specific CD8+ T cells and the expression of nonspecific 
activation markers on B and T cells in HIV+ patients and to assess 
the effect of combined antiretroviral therapy (cART) on these 
parameters.  
Patients and methods: Our cohort included 80 HIV+ patients:  
36 HIV+ patients on cART, 18 patients without therapy, in whom 
cART was introduced during our study, 9 patients without therapy, 
10 patients with primary HIV infection, 3 long-term non-progressors 
and 4 patients initially on cART, in whom the therapy was 
discontinued. Control group consisted of 34 HIV- healthy 
individuals. We examined CD4+ a CD8+ T cell counts, viral load, 
expression of nonspecific activation markers on T cells and the 
frequency of HIV-specific CD8+ T cells by ELISpot method and 
flow cytometry using MHC tetramers and intracellular cytokine 
detection.  
Results: No significant differences in HIV-specific CD8+ T cells 
were found between treated and untreated HIV+ patients. The 
frequency of HIV-specific CD8+ T cells did not correlate with the 
viral load. We detected in both patient groups IFN-γ producing 
CD8+ T cells using flow cytometry in contrast to reduced IL-2 
production and no multifunctional CD8+ T cells simultaneously 
producing both cytokines, which were found in any patient. Finally, 
the percentage of CD8+ T cells expressing CD38 and HLA-DR was 
significantly higher in non-treated HIV+ patients when compared to 
patients on cART.  
Discussion: Our results show the functional defects of HIV-specific 
CD8+ T cells. Moreover, our findings suggest that cART does not 
have an impact on HIV-specific immunity, but influences chronic 
nonspecific immune activation.   
Keywords: cART, CD38, HIV infection, HIV-specific CD8+  
T cells, HLA-DR 
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1. Úvod 
Infekce vyvolaná HIV (human immunodeficiency virus) je 

generalizované onemocnění imunitního systému charakterizované 
intenzivní replikací viru, který postupně destruuje imunitní systém  
a vede ke vzniku imunodeficientního stavu neboli AIDS (acquired 
immunodeficiency syndrome) a ke smrti v důsledku těžkých 
oportunních infekcí a určitých nádorů. HIV je RNA virus, který patří 
do podčeledi Lentivirinae z čeledi Retroviridae. Co se týče imunitní 
odpovědi, patří HIV k nejlépe prozkoumaným virům.  

Kinetika replikace HIV in vivo je charakterizována prudkým 
rozvojem virové replikace během prvních týdnů po infekci. 
Hlavními cílovými buňkami viru HIV jsou zejména paměťové CD4+ 
T lymfocyty exprimující CC-chemokinový receptor 5. Tato časná 
intenzivní replikace je náhle ukončena s nástupem specifické 
cytotoxické imunitní odpovědi a zřejmě také s destrukcí cílových 
buněk. Útlum virové replikace však není kompletní a prakticky  
u všech infikovaných osob je přítomna trvalá replikace HIV (1). 
Průběh HIV infekce a jeho progrese do stádia AIDS závisí na 
interakci viru a jedince.  

V současnosti je předpokládaný počet HIV+ osob 
celosvětově přibližně 40-60 miliónů. Celkový počet nově 
zachycených případů HIV infikovaných osob v ČR k 30. červnu 
2011 činil 1602, z toho je 1263 občanů ČR. Kombinovaná 
antiretrovirová terapie (combination antiretroviral therapy, cART) 
zavedená v roce 1996 sice významně změnila prognózu onemocnění. 
Z celkového počtu HIV+ osob je však na světě léčeno pouze  
10-20 % nemocných, navíc u pacientů dlouhodobě léčených cART 
má tato léčba řadu rizik. Terapie cART vede k poklesu virové nálože 
(viral load, VL) i vzestupu CD4+ T lymfocytů, doposud nejčastěji 
používaných rutinních parametrů pro sledování vývoje HIV infekce. 
Spolu se zavedením cART se však zdůraznila nutnost nalezení 
dalších imunologických korelátů protekce HIV infekce.    

Naděje vkládané do imunoterapie, zejména využití cytokinu 
interleukinu 2 (IL-2), který byl opakovaně testován v různých 
dávkovacích schématech, nebyly zatím naplněny. Povzbudivé 
výsledky nepřinesly ani studie s plánovaným terapeutickým 
přerušením léčby, od něhož se očekávala restimulace imunitních 
funkcí a zároveň snížení toxicity cART (2). Podobně vývoj 
efektivních vakcín vytvářejících dostatečnou ochranu proti HIV 
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infekci nebyl dosud úspěšný (3). Lepší pochopení 
imunopatogenetických mechanizmů HIV infekce je nezbytné pro 
určení cílů pro imunoterapeutické intervence a vakcinační strategie.  

Úroveň znalostí patogeneze HIV infekce se během 
posledních desetiletí významně zvýšila. Lépe jsou známy například 
strategie, které HIV používá k destrukci CD4+ T lymfocytů (4). Dále 
je zřejmé, že při kontrole replikace HIV má zásadní význam 
adaptivní (získaná) imunitní odpověď. Virus-specifické cytotoxické 
CD8+ T lymfocyty (CTL) představují klíčové buňky pro potlačení 
virové replikace a zásadně determinují průběh HIV infekce (5, 6).  
HIV-specifické CTL mají nižší stupeň zralosti a diferenciace, dále je 
porušena funkční heterogenita CTL, která je nutná ke kontrole HIV 
infekce, a která je charakterizovaná zvláště různým cytokinovým 
profilem a expresí povrchových antigenů.  Nově se přikládá důležitá 
úloha v potlačení progrese HIV infekce tzv. multifunkčním buňkám, 
které produkují zároveň interleukin 2 (IL-2) a interferon γ (IFN-γ) 
(7). V imunopatogenezi HIV infekce hraje významnou roli také 
chronická nespecifická imunitní aktivace, která postupně rozbíjí 
funkční organizaci imunitního systému (8, 9). Zahrnuje především 
zvýšenou expresi aktivačních markerů (např. CD38, HLA DR) na  
T lymfocytech převážně paměťového fenotypu, vystupňovanou 
produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšený obrat (charakterizovaný 
zvýšenou proliferací i apoptózou) lymfocytů. Právě souhra  
virus-specifických CD8+ T lymfocytů a mechanizmů nespecifické 
chronické imunitní aktivace vede ke konečné interakci s virem  
a zásadně ovlivňuje průběh infekce. 

    
2. Hypotézy a cíle práce 

Při studiu imunitních mechanizmů u HIV infekce jsme se  
v klinických studiích zaměřili zvláště na virus-specifickou imunitu. 
Předpokládali jsme, že právě HIV-specifické CD8+ T lymfocyty 
jsou rozhodující při potlačení virové replikace. Při antivirové 
imunitní odpovědi je kromě počtu těchto buněk významná i jejich 
funkční heterogenita, přičemž důležitou roli v potlačení progrese 
HIV infekce hrají multifunkční fenotypy CD4+ a CD8+ T lymfocytů 
produkující zároveň IL-2 a IFN-γ.  

Dále jsme vycházeli z toho, že terapie cART vede sice ke 
snížení virémie a vzestupu CD4+ T lymfocytů u HIV+ pacientů, 
zároveň však ovlivňuje HIV-specifickou imunitní odpověď, což 
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může mít negativní důsledky v dlouhodobé kontrole HIV infekce. 
Naše hypotéza byla, že HIV-specifické CD8+ T lymfocyty budou 
přítomny ve vyšším počtu u neléčených HIV+ pacientů s vysokou 
VL. Naopak, u léčených pacientů s příznivou klinickou  
a virologickou odpovědí bude jejich počet nižší a bude u nich 
dominovat funkční fenotyp paměťových CD8+ T lymfocytů schopný 
produkce IFN-γ zároveň s IL-2.  

V návaznosti na předchozí projekty řešené v naší laboratoři 
jsme se soustředili také na expresi nespecifických aktivačních 
markerů na B a T lymfocytech. Předpokládali jsme, že zvýšená 
exprese těchto ukazatelů koreluje s progresí HIV infekce. Naše 
hypotéza spočívala v tom, že vyšší exprese aktivačních markerů 
bude přítomna u neléčených HIV+ pacientů s vysokou VL 
v porovnání s pacienty na cART.   

Cíle k ověření uvedených hypotéz byly tyto: 

1. Analyzovat výskyt HIV-specifických CD8+ T lymfocytů 
pomocí MHC tetrametrů v průběhu sledování HIV+ 
pacientů bez terapie s vysokou VL a u léčených jedinců. 

2. Studovat funkční stav virus-specifických CD8+  
T lymfocytů u pacientů na cART a u neléčených HIV+ 
jedinců.    

3. Stanovit dynamiku exprese nespecifických aktivačních 
markerů na B a T lymfocytech u pacientů na cART,  
u neléčených HIV+ jedinců a u kontrolní skupiny HIV- 
pacientů.    

4. Analyzovat vztah exprese nespecifických aktivačních 
markerů na CD8+ T lymfocytech k HIV specifickým 
CD8+ T lymfocytům u HIV infekce.  

 

3. Materiál a metodika 

      Prospektivní studie probíhala v letech 2005-2010. Kritériem 
zařazení do studie byla přítomnost haplotypu HLA-A2. HLA 
typizace byla provedena celkem u 256 pacientů AIDS centra FN Na 
Bulovce pomocí průtokové cytometrie (flow cytometry, FC). Soubor 
pacientů zařazených do studie tvoří 80 HIV+ pacientů, z toho  
36 HIV+ osob dlouhodobě léčených cART, 18 pacientů původně bez 
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terapie, u nichž byla v průběhu trvání studie nasazena, 9 pacientů bez 
terapie, 10 pacientů s primoinfekcí HIV, 3 pacienti s pomalou 
progresí onemocnění a 4 pacienti původně na cART, u nichž byla 
terapie vysazena. Kontrolní skupinu tvoří 34 zdravých HIV- jedinců. 
      Pacienti byli vyšetřeni na začátku studie a dále po  
12 měsících sledování. Byly vyšetřovány následující virologické  
a imunologické parametry: absolutní počty CD4+ a CD8+  
T lymfocytů, VL, procento HIV-specifických CD8+ T lymfocytů  
a exprese markerů nespecifické aktivace na B a T lymfocytech. 

      Ke stanovení HIV-specifických CD8+ T lymfocytů byly 
použity MHC tetrametry s navázaným gag a pol peptidem HIV-1 
(Beckman Coulter, Francie). Virus-specifické CD8+ T lymfocyty 
byly následně detekovány trojbarevnou FC (FACSCalibur, Becton-
Dickinson, BD, Německo), analyzovány softwarem CellQuest (BD) 
a vyjádřeny jako procento z CD8+ T lymfocytů, přičemž jako 
signifikantní byly považovány hodnoty nad 0,05 % .  

Principem ex vivo esejí s aktivovanými periferními 
mononukleárními buňkami (PBMCs, peripheral blood mononuclear 
cells) byla aktivace PBMCs peptidy HIV-1 a následná analýza 
funkčního stavu  virus- specifických CD8+ T lymfocytů – produkce 
cytokinů IFN-γ a IL-2. Pro aktivaci CD8+ T lymfocytů byl použit 
gag peptid HIV (koncentrace 5 µg/ml, Neosystem) a jako pozitivní 
kontrola posloužil PMA (phorbol-myristate acetate) a ionomycin 
(Sigma, USA). Analýza cytokinové produkce byla provedena 
intracelulární detekcí za pomoci FC (IFN-γ, IL-2) a metodou 
ELISpot (IFN-γ). ELISpot je enzymatická imunoesej sloužící 
k analýze produkce cytokinů T lymfocyty; výsledek byl vyjádřen 
jako počet spotů/106 buněk s hranicí pozitivity stanovenou na 50 
spotů/106 buněk, přičemž spoty byly spočítány s využitím 
automatického analyzátoru ImmunoSpot™ (CTL, Německo). 
Cytokinová produkce byla analyzována také pomocí FC, a to 
protokolem pro intracelulární barvení na IFN-γ a IL-2 (BD)  
a virus-specifické CD8+ T lymfocyty byly následně vyjádřeny jako 
procento ze všech CD8+ T lymfocytů s detekčním prahem 0,05 %. 

      Pomocí monoklonálních protilátek (BD, Německo) a FC 
(FACSCalibur, BD) byly měřeny následující markery nespecifické 
aktivace: exprese znaků CD28, CD38 a HLA-DR  
na CD8+ T lymfocytech; exprese CD 154 na CD4+ T lymfocytech  
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a exprese CD27 a CD38 na B lymfocytech. Kromě procenta buněk 
exprimujících výše popsané znaky byla v případě znaků CD28, 
CD38 a HLA-DR sledována také průměrná fluorescenční intenzita 
(mean fluorescence intensity - MFI). 

Základní počty lymfocytárních subpopulací byly získány 
z pravidelného rutinního imunologického vyšetření, které se provádí 
na našem pracovišti. Plazmatická VL, tj. počet kopií HIV-1 RNA/ml 
krve, byla vyšetřována pomocí komerčního kitu pro kvantitativní 
PCR (Roche Diagnostic Systems, Švýcarsko) v Národní referenční 
laboratoři pro HIV/AIDS (Státní zdravotní ústav, Praha). Detekční 
limit metody je 50 kopií RNA/ml.  

 

4. Výsledky 

4. 1. MHC tetramery: dynamika HIV-specifických CD8+  
T lymfocytů u HIV+ pacientů a zhodnocení vlivu cART 

V první studii jsme u 63 HIV+ nemocných z celkového 
souboru 80 pacientů hodnotili, jak je výskyt gag a pol-specifických 
CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí MHC tetrametrů ovlivněn 
cART.  Skupina zahrnovala 38 pacientů na cART a 25 neléčených 
HIV+ pacientů. Přítomnost gag a pol-specifických CD8+  
T lymfocytů v periferní krvi u léčených a neléčených HIV+ pacientů 
ukazuje obr. 1.  

Procentuální zastoupení gag-specifických CD8+  
T lymfocytů se pohybovalo u neléčených pacientů mezi 0,05-1,88 % 
(průměr 0,34%) a u pacientů s cART 0,05-1,59 % (průměr 0,19%). 
V případě procenta pol-specifických CD8+ T lymfocytů byly 
hodnoty u neléčených osob mezi 0,05-0,39 % (průměr 0,09%),  
u skupiny s cART potom 0,05-0,34 % (průměr 0,06%).  Při srovnání 
gag- i pol-specifických CD8+ T lymfocytů mezi oběma skupinami 
pacientů nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly.  

Podle očekávání byl medián VL u skupiny pacientů bez 
terapie statisticky významně vyšší v porovnání se skupinou pacientů 
léčených cART (22,500 vs. 50 kopií/ml, p<0,01). Nebyla však 
prokázána korelace VL s procentem HIV-specifických CD8+  
T lymfocytů.    
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Obr. 1. Pozitivita gag a pol-specifických CD8+ T lymfocytů  
u neléčených HIV+ pacientů a pacientů na cART. 

cART, kombinovaná antiretrovirová terapie.  

 

4. 2. Ex-vivo eseje s aktivovanými PBMCs k analýze funkce  
HIV-specifických T lymfocytů       

U 28 HIV+ pacientů jsme porovnávali výskyt  
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů stanovených pomocí metody 
ELISpot a MHC tetramerů a sledovali jsme markery chronické 
nespecifické imunitní aktivace na T lymfocytech (tj. změny exprese 
CD38, CD28 a HLA-DR na CD8+ T lymfocytech a CD 154 na 
CD4+ T lymfocytech), a to u 15 léčených a 13 neléčených HIV+ 
pacientů. Jako kontrolní skupina posloužilo 34 HIV- zdravých dárců. 
Dále byla pomocí FC sledována intracelulární produkce IL-2 a IFN-γ 
CD8+ T lymfocyty, a to u 8 HIV+ jedinců na cART a 7 neléčených 
pacientů z výše zmíněného souboru. 

Obr. 2 ukazuje procento pacientů s detekovatelnými  
HIV-specifickými CD8+ T lymfocyty za použití různých metod  
u léčených a neléčených HIV+ pacientů.  
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Obr. 2. Procento pacientů s detekovatelnými HIV-specifickými 
CD8+ T lymfocyty pomocí různých metod u pacientů na cART  
vs. HIV+ pacientů bez terapie.  cART, kombinovaná antiretrovirová terapie; 
FC, průtoková cytometrie; IFN, interferon; IL, interleukin. 

 

Nebyl nalezen signifikantní rozdíl ve výskytu  
virus-specifických CD8+ T lymfocytů mezi léčenými a neléčenými 
HIV+ pacienty za použití žádné ze tří metod, navzdory 
signifikantnímu rozdílu v mediánu VL (40 kopií/ml u pacientů na 
cART vs. 10300 kopií/ml u neléčených pacientů, P<0,01). Ve 
skupině neléčených pacientů byla nalezena korelace výskytu  
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů detekovaných metodou gag 
tetrametrů s IFN-γ produkujícími CD8+ T lymfocyty stanovenými 
metodou ELISpot (P=0,00948). Procento virus-specifických CD8+  
T lymfocytů nekorelovalo s VL.    

Při analýze exprese nespecifických aktivačních markerů na 
T lymfocytech, byly prokázány významně vyšší MFI HLA-DR  
a CD38 na CD8+ T lymfocytech a dále procento HLA-DR+CD8+  
T lymfocytů u neléčených pacientů v porovnání s pacienty na cART  
(Obr. 3 a 4). 
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Obr. 3. Intenzita exprese CD38 na CD8+ T lymfocytech. 

 
 

Obr. 4. Exprese HLA-DR na CD8+ T lymfocytech. 
cART, kombinovaná antiretrovirová terapie; MFI, průměrná fluorescenční intenzita. 
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Navíc byla nalezena signifikantní korelace mezi expresí 
HLA-DR a CD38 (r=0,72; P<0,01); tyto parametry však 
nekorelovaly s VL. Ve skupině pacientů na cART CD8+CD28-  
T lymfocyty negativně korelovaly s procentem IFN-γ produkujících 
CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí FC (Obr. 5).  

 
 
Obr. 5. Negativní korelace CD8+CD28- T lymfocytů s procentem 
IFN-γ produkujících CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí 
průtokové cytometrie u pacientů na cART. IFN, interferon. 
 
4. 3. Dynamika exprese nespecifických aktivačních markerů u HIV+ 
pacientů  

U 48 pacientů jsme sledovali dynamiku exprese 
následujících nespecifických aktivačních markerů v ročním 
intervalu: CD38, CD28 a HLA-DR na CD8+ T lymfocytech, CD154 
na CD4+ T lymfocytech a CD38 a CD27 na B lymfocytech. Dále 
jsme hodnotili vliv cART na výskyt těchto buněk. Tato skupina 
zahrnovala 29 pacientů na cART (skupina A), 8 pacientů původně 
bez terapie, u nichž byla v průběhu trvání studie terapie nasazena 
(skupina B) a 11 pacientů bez terapie (skupina C). Kontrolní skupina 
sestávala z 34 HIV- jedinců.  
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U všech skupin HIV+ pacientů byly pozorovány 
signifikantně vyšší procenta CD8+CD38+, CD8+CD28-, 
CD8+HLA-DR+ T lymfocytů a CD4+CD154+ T lymfocytů 
v porovnání se zdravými kontrolami. Stejný trend byl naznačen i při 
srovnání neléčených HIV+ pacientů a pacientů na cART, ale 
signifikantně se lišila pouze MFI HLA-DR+ na CD8+ T lymfocytech 
(P<0,05). Dále jsme pozorovali signifikantní pokles exprese CD154 
na CD4+ T lymfocytech v průběhu roku u všech sledovaných skupin 
(Obr. 6). Ve skupině B byla snížená také exprese CD27 na  
B lymfocytech (P=0,024). Exprese nespecifických aktivačních 
markerů nekorelovala s VL.  

 

 

 
Obr. 6. Medián procenta CD4+CD154+ T lymfocytů. 

 

5. Diskuse 
  Výsledky studií předložených v této dizertační práci přinesly 
několik zajímavých zjištění v oblasti imunopatogeneze HIV infekce.  

Zaměřili jsme se především na studium HIV-specifických 
CD8+ T lymfocytů. Předpokládá se, že tyto buňky jsou zásadní pro 
kontrolu HIV infekce (10), ačkoliv zatím byla protektivní role  
HIV-specifických CTL prokázána pouze nepřímo (6, 11, 12).  
U chronické HIV infekce byl v několika studiích dokumentován 
pokles výskytu HIV-specifických CTL spojený s potlačením virové 
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replikace po nasazeni cART (13, 14). Tento jev se vysvětluje tím, že 
po zavedení cART nejsou HIV-specifické CTL dostatečně 
stimulovány malým množstvím HIV antigenů. Naše výsledky sice 
také dokumentují vyšší procento neléčených HIV+ pacientů 
s detekovatelnými gag-specifickými CD8+ T lymfocyty v porovnání 
s pacienty léčenými cART, nicméně výskyt HIV-specifických CD8+ 
T lymfocytů není signifikantně ovlivněn cART navzdory efektu 
léčby na pokles VL. 

 Oproti naší hypotéze nebyla prokázána korelace  
virus-specifických CD8+T lymfocytů s VL. Publikované studie 
přinesly kontroverzní výsledky, co se týče vztahu mezi VL  
a výskytem HIV-specifických CD8+ T lymfocytů (15, 16, 17). 
Možným vysvětlením chybění korelace mezi virus-specifickými 
CD8+ T lymfocyty a VL, které jsme pozorovali v naší studii je, že 
v krvi detekované CD8+ T lymfocyty nejsou schopny dostatečně 
kontrolovat virovou replikaci (např. paměťové buňky, buňky 
s poškozenou funkcí).  

K lepšímu pochopení specifické imunity u HIV infekce 
jsme se zaměřili rovněž na studium funkčního stavu CD8+  
T lymfocytů pomocí ex vivo esejí s PBMCs aktivovanými gag 
peptidem. Výsledky prokázaly nižší citlivost metody ELISpot při 
záchytu HIV-specifických CD8+ T lymfocytů u neléčených pacientů 
v porovnání s detekcí pomocí MHC tetrametrů a zároveň spolu obě 
metody navzájem korelovaly. Ve skupině pacientů léčených cART 
nebyly detekovány pomocí ELISpotu žádné HIV-specifické CD8+  
T lymfocyty. Tyto výsledky poukazují na možné funkční defekty 
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí MHC 
tetrametrů, zvláště ve skupině léčených pacientů. Naše výsledky jsou 
v souladu se studiemi porovnávajícími různé metody k analýze  
HIV–specifické odpovědi. Tyto studie ukázaly, že MHC tetramery 
určují virus-specifické T lymfocyty nezávisle na jejich funkčním 
stavu, a proto tato metoda detekuje větší množství HIV-specifických 
CD8+ T lymfocytů než metody ostatní (18, 19). Naopak náš 
výsledek, kdy ve skupině pacientů na cART nebyly pomocí 
ELISpotu detekovány žádné virus-specifické CD8+ T lymfocyty 
produkující IFN-γ po stimulaci a pomocí FC byly tyto buňky 
detekovány u 3 pacientů, je v rozporu s některými studiemi, které 
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prokázali při detekci HIV-specifických T lymfocytů větší senzitivitu 
u metody ELISpot (20).  

U pacientů na cART i u neléčených HIV+ jedinců bylo 
procento CD8+ T lymfocytů produkujících IFN-γ detekovaných FC 
po stimulaci vyšší oproti subpopulacím s intracelulární produkcí  
IL-2. Tzv. multifunkční T lymfocyty produkující oba cytokiny 
zároveň, nebyly prokázány v signifikantním procentu u žádného 
HIV+ pacienta. Je dobře známo, že ani v přítomnosti velkého podílu 
CTL produkujících IFN-γ není HIV infekce dostatečně kontrolována. 
IL-2 je zvláště důležitý při indukci buněčné imunitní odpovědi a při 
zvyšování počtu T lymfocytů a zlepšování jejich funkce (21). Proto 
není překvapivé, že multifunkční CTL produkující oba cytokiny 
zároveň kontrolují HIV virémii a jejich odpověď je intenzivní   
u pomalých progresorů (7, 21). Dle některých studií se právě sekrece 
IL-2 zdá být zodpovědná za funkčnost multifunkčních buněk (22). 
Naše výsledky s nízkou produkcí IL-2 HIV-specifickými CD8+  
T lymfocyty a absencí multifunkčních buněk tedy poukazují  
na narušené funkce virus-specifické buněčné imunity u HIV infekce.  

V návaznosti na předchozí projekty jsme sledovali  
u zkoumaného souboru také expresi nespecifických aktivačních 
markerů na T lymfocytech. V souladu s naším předpokladem byly 
prokázány rozdíly v expresi všech sledovaných aktivačních markerů 
na T lymfocytech u HIV+ pacientů v porovnání se zdravými 
kontrolami. Zároveň bylo prokázáno vyšší procento CD8+  
T lymfocytů exprimujících aktivační marker HLA-DR u neléčených 
pacientů v porovnání s pacienty na cART. Kromě procenta 
lymfocytů exprimujících aktivační markery je významným 
ukazatelem i průměrná MFI nespecifických imunitních markerů. 
V naší studii jsme potvrdili signifikantní rozdíl v MFI HLA-DR  
a CD38 na CD8+ T lymfocytech mezi léčenými a neléčenými HIV+ 
pacienty. Tyto výsledky jsou v souladu s předešlými studiemi, které 
ukazují, že zvýšená exprese HLA-DR a CD38 na T lymfocytech 
koreluje s progresí onemocnění a deplecí CD4+ T lymfocytů lépe 
než hladina VL (23). Řada studií prokázala, že MFI CD38 na CD8+ 
T lymfocytech představuje spolehlivý laboratorní marker pro rutinní 
sledování HIV+ pacientů (24).  

  Při sledování dynamiky exprese nespecifických aktivačních 
markerů na T a B lymfocytech u HIV infekce jsme pozorovali  
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v průběhu roku signifikantní pokles exprese CD154 na CD4+  
T lymfocytech u léčených i neléčených pacientů. Naše výsledky 
poukazují na význam molekuly CD154 na CD4+ T lymfocytech jako 
citlivého markeru při monitorování chronické imunitní aktivace. 
Předpokládá se, že exprese CD154 (také ligandu CD40) u časné HIV 
infekce přispívá k imunologické kontrole virové replikace, a to 
zvláště podporou produkce anti-HIV protilátek a CTL (25). 

Zajímavou otázkou je vztah mezi procentem  
virus-specifických CD8+ T lymfocytů a expresí aktivačních 
markerů. Dle některých autorů výskyt HIV-specifických CD8+  
T lymfocytů koreluje přímo s hladinou CD38+CD8+ T lymfocytů  
u neléčených HIV+ pacientů. Navíc, podstatná část pacientů  
s HIV-specifickými CTL a zvýšenou expresí CD38  nevykazuje 
efektivní cytolytickou odpověď díky vysokému stupni vnímavosti 
k apoptóze (26). V naší studii jsme u pacientů na cART pozorovali 
negativní korelaci mezi CD8+CD28- T lymfocyty a procentem  
IFN-γ produkujících CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí FC, 
nicméně soubor pacientů vyšetřených v naší studii na intracelulární 
detekci cytokinů pomocí FC je relativně malý.  
 
6. Závěry  

Infekce vyvolaná HIV je generalizované onemocnění 
imunitního systému. Vzhledem k epidemiologii a závažnosti 
onemocnění je nezbytné lepší pochopení imunopatogenetických 
mechanizmů HIV infekce. To je důležité zvláště pro určení cílů pro 
imunoterapeutické intervence a vakcinační strategie, ale také pro 
stanovení dalších imunologických korelátů protekce HIV infekce.  

V imunopatogenezi HIV infekce hraje zásadní roli  
virus-specifická imunita a chronická nespecifická imunitní aktivace. 
Proto bylo cílem této dizertační práce studovat v klinických studiích 
u HIV+ pacientů výskyt a funkční stav HIV-specifických CD8+             
T lymfocytů a expresi nespecifických aktivačních markerů na  
B a T lymfocytech a zhodnotit vliv cART na tyto parametry.  

Výsledky našich klinických studií ukázaly, že cART 
neovlivňuje HIV-specifikou imunitu, ale má dopad na nespecifickou 
chronickou imunitní aktivaci.  Dále jsme prokázali funkční defekty 
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů u HIV+ nemocných. 

Co se týče významných zjištění z oblasti imunitní odpovědi 
u HIV, přinesly naše studie tyto výsledky:  
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• Výskyt HIV-specifických CD8+ T lymfocytů nebyl 
signifikantně ovlivněn cART navzdory efektu léčby na 
pokles VL. 

• Oproti naší hypotéze nebyla prokázána korelace  
virus-specifických CD8+T lymfocytů s VL. V krvi 
detekované CD8+ T lymfocyty nejspíše nejsou schopny 
dostatečně kontrolovat virovou replikaci. 

• Byla prokázána nižší citlivost metody ELISpot při záchytu 
HIV-specifických CD8+ T lymfocytů v porovnání s detekcí 
pomocí MHC tetrametrů. Naopak cytometrická 
analýza intracelulární produkce IFN-γ CD8+ T lymfocyty 
vykázala vyšší senzitivitu než ELISpot. 

• Naše výsledky, kdy byla prokázána nízká produkce IL-2 
HIV-specifickými CD8+ T lymfocyty a absence 
multifunkčních CD8+ T lymfocytů produkujících IFN-γ  
a IL-2 zároveň u obou skupin pacientů, poukazují na 
narušené funkce virus-specifické buněčné imunity u HIV 
infekce.  

• V souladu s naším předpokladem byla exprese 
nespecifických aktivačních markerů CD38 a HLA-DR na 
CD8+ T lymfocytech signifikantně vyšší u neléčených 
HIV+ pacientů oproti pacientům na cART. Významnými 
ukazateli byly zvláště MFI CD38 a HLA-DR, které by 
mohly představovat spolehlivý laboratorní marker pro 
rutinní sledování HIV+ pacientů. 

• Naše výsledky ukázaly význam molekuly CD154 na CD4+ 
T lymfocytech jako citlivého markeru při monitorování 
chronické imunitní aktivace, a to vzhledem 
k signifikantnímu poklesu exprese tohoto aktivačního 
markeru u léčených i neléčených pacientů v průběhu 
ročního sledování.  

• U pacientů na cART byla pozorována negativní korelace 
mezi CD8+CD28- T lymfocyty a procentem IFN-γ 
produkujících CD8+ T lymfocytů detekovaných pomocí 
FC, nicméně k vyvození dalších závěrů by bylo třeba 
provést studii na větším souboru pacientů.  
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