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Složení mikroprostředí různých nádorů je velmi variabilní, s rozdíly mezi různými 
typy nádorů, ale dokonce i mezi pacienty se stejnou diagnózou, nebo i v oddělených částech 
téhož nádoru. Navíc, další změny v nádorových mikroprostředích nastávají v průběhu 
progrese onemocnění. Studie nádorového mikroprostředí ukázaly nové cíle pro terapii a nové 
prognostické ukazatele. Nově vyvíjené způsoby terapie jsou často zaměřeny na tyto objevené 
vlastnosti nádorového mikroprostředí, včetně látek podporujících protinádorovou imunitu, 
zablokujících pro-metastatický potenciál, nebo využívají některé jedinečné vlastnosti tohoto 
patologického nádorového prostředí. Tento přístup přináší vysoký potenciál pro lepší 
zvládání nádorových onemocnění. 

Tato disertační práce je zaměřena na studium interakcí polymerních prodrug systémů 
s nádorovým mikroprostředím a využití různých vlastností tohoto mikrprostředí pro vývoj 
nových drug delivery systémů. Zaměřili jsme se na tři oblasti výzkumu polymerních nosičů: 
A) lineární HPMA kopolymery, jejich vliv na nádorové mikroprostředí a cílení na specifické 
rysy nádorového mikroprostředí, B) degradovatelné micelární polymerní nosiče pro léčbu a 
diagnostiku nádorových onemocnění - využití  EPR efektu (Enhanced Permeation and 
Retention Effect) a C) vytvoření stabilně GFP exprimující T-lymfomové buněčné linie, jako 
nástroj pro lepší vhled do vývoje drug delivery systémů. 

Studovali jsme změny v glykosylaci nádorových buněk v závislosti na léčbě volným 
doxorubicinem a dvěma polymerními konjugáty. Polymerní konjugáty se lišily ve způsobu 
konjugace doxorubicinu, v jednom je vázán přes amidovou vazbu (Dox-HPMAAM), v druhém 
pak pomocí pH sensitivní vazby (Dox-HPMAHYD). Ani volný doxorubicin, ani Dox-
HPMAHYD nemají vliv na povrchovou glykosylaci nádorových buněk. Dox-HPMAAM  
konjugát však zvyšuje expresi molekul CD43 a také mění celkový glykosylační profil EL-4 
buněk. 

HPMA konjugát směrovaný pomocí cyklo(RGDfK) peptidu, vykazoval vynikající 
schopnost se vázat na buňky exprimující α3βV integrin. Také jsme ukázali významnou in 
vivo akumulaci na periferii nádoru (EL4, neexprimující αVβ3 integrin) v oblasti intenzivní 
neoangiogenese. Takový konjugát může narušit neoangiogenesi blokováním integrinu 
navázáním směrujícího peptidu a současně může uvolnit cytostatický náklad z polymerního 
nosiče a přímo tak zabíjet nádorové buňky. 

Testovaný micelární systém pro doxorubicin, která je navázán do jádra micel přes 
hydrolyticky štěpitelnou vazbu. Tento systém zůstává v oběhu dlouhou dobu a současně 
vykazuje nízkou systémovou toxicitu. Zaznamenali jsme slibné terapeutické účinky proti 
experimentálnímu myšímu nádoru. Také jsme zdokumentovali aktivaci imunitního systému 
během léčby, a můžeme konstatovat, že účinkem tohoto micelárního systému dochází k 
ustanovení tumor-specifické imunologické paměti. 

Dále jsme připravili dvě termoresponsivní, hydrolyticky odbouratelný micelární drug 
delivery systémy pro využití v radiodiagnostice a radioterapii. Studované polymerů tvoří 
micely rychle po zahřátí na 37 ° C. Použití hydrolyticky štěpitelné N-glycosylaminové vazby 
umožnilo pomalou degradaci, vedoucí k tvorbě polymerních bloků o velikosti pod renálním 
prahem. Současně polymery nevykazovaly přímou cytotoxicitu proti testovaným myším a 
lidským buněčným liniím. 

Připravili a charakterizovali jsme dva stabilní EGFP transfektanty (klony 3 a 12) 
myšího T-buněčného lymfomu (EL-4). Klon 3 vykazuje podobné tempo růstu nádorů u 
imunokompetentních myší jako mateřská linie, to z něj dělá užitečný nástroj pro studium 
statut imunitního systému v reakci na léčbu. Klon 12 má velmi jasný signál, který umožňuje 
sledování metastatického šíření u imunodeficitních myších modelů. 

 


