
Abstrakt (česky) 
 
 Přirození zabíječi - buňky NK hrají důležitou roli v imunitním dohledu a regulaci jednak 
přímým cytotoxickým působením na infikované, transformované či jinak poškozené buňky, ale 
také produkcí cytokínů a chemokínů. Výsledná odpověď je dána převahou stimulačních nebo 
inhibičních signálů, přenášených širokou paletou membránových receptorů. Zabíječské s Ig–
příbuzné molekuly KIR2DL4 a LILRB1, které rozpoznávají vlastní HLA–G molekuly během 
těhotenství stejně jako NKR–P1 receptory lišící se ve funkci a počtu izotypů jsou druhově závislé 
a redukované v průběhu fylogeneze, zatímco NKG2D, reagující na stresem indukované proteiny 
a adenozínové receptory (AR) potlačující zánětovou reakci, zůstávají evolučně konzervované. 

Cílem této práce bylo studium zapojení NK buněk a jejich receptorů v několika modelech 
imunitních poruch a u různých savčích druhů, za účelem získání nového náhledu na jejich funkci 
a možnost imunitní modulace.  
 Ukázali jsme zde, že výběr druhu ve studiu ovlivnění NK buněčné funkce může být v 
některých případech kritický. Reakce na glykany, s využitím syntetického GlcNAc 
terminovaného glykomimetika GN8P, měla  protichůdné účinky na NK buněčnou funkci u lidí a 
C57Bl/6 myší. U lidí byla snížena cytotoxická aktivita NK buněk s vysokou expresí NKR–P1A, 
zatímco u myší podání GN8P aktivalo NK buňky a  B16F10 specifickou tvorbu protilátek IgG2a 
izotypu, která následně zvýšila na protilátkách závislou cytotoxicitu (ADCC). Tento účinek byl 
pozorován pouze u myší nesoucích Nkr-p1(T) gen (kódující NK1.1 receptor). Endogenní hormon 
lidský chorionický gonadotropin (hCG), projevil jako většina hormonů, míru pleiotropie ve svém 
účinku. Pozorovali jsme posílení CD8 T buněk na úkor Th lymfocytů a zvýšenou expresi 
KIR2DL4 receptoru na NK buňkách, která podporuje produkci cytokinů. Navíc je tento účinek 
protichůdný k zamýšlenému užití hCG, tj. zlepšení výsledku postupů asistované reprodukce, 
protože takový profil byl pozorován u neúspěšných implantací. Evoluční konzervovanost 
adenozínových receptorů byla ověřena pomocí agonisty A2AAR – CPCA, který měl srovnatelné 
tlumící účinky na NK buněčnou cytotoxicitu u všech sledovaných savčích druhů (člověk, prase, 
koza, potkan, myš) u zdravých i nádorových jedinců. Lokální mikrovlnná hypertermie (HT) in 
vivo do místa nádoru vykázala pozitivní účinek nejen na redukci nádorových buněk, ale také na 
NK buněčnou cytotoxicitu, přesto že celkové zastoupení NK buněk ve slezině nebylo ovlivněno. 
Tento postup je však omezen pouze na lokalizované, primární nádory. Pro další optimalizaci HT 
byly vyvinuty multifunkční nanočástice založené na lidském feritinu a nádorově specifických 
cílících struktur. Tato nanoplatforma může zvýšit efektivitu HT terapie i na cirkulující nádorové 
buňky nebo metastatická ložiska. 
 Naše výsledky prokázaly klíčové zapojení NK buněk v rozvoji a regulaci imunitní 
odpovědi v průběhu autoimunitních a reprodukčních poruch, nádorové transformaci nebo 
teplotního šoku. Tato práce přináší nové možnosti imunitní modulace prostřednictvím NK buněk, 
ale další výzkum je nutný k jejich plnému využití. 

 Zde poskytujeme základy k těmto výzkumům a následně možným budoucím klinickým 
aplikacím. V dalším studiu bude perspektivní sledovat vliv hormonálních hladin nebo 
autoimunitních změn u myších kmenů v závislosti na NKR–P1 a Ly49 fenotypu. 


