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Použité zkratky:
ADCC: buněčná cytotoxicita závislá na protilátkách (antibody-dependent cell-mediated
cytotoxicity)
APC: antigen prezentující buňky (antigen presenting cell)
BALB/c myší linie
Bcl-2 genová rodina genů odvozená od B-cell lymphoma
BMI body mass index, podíl hmotnosti (kg) a druhé mocniny tělesné výšky (m)
CCL2: chemokin2
CD: cluster of differentiation (cluster of designation or Classification Determinant)
CDR: complementarity determining regions (variabilní část protilátky a T buněčného
receptoru, které váží specifický antigen).
CMV: cytomegalovirus
COX2 cyklooxygenáza 2
CTL cytotoxin T lymphocytes, cytotoxický T lymfocyt
CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CD152)
CXCL Chemokine (C-X-C motif) ligand 1 cytokin náležející do chemokinové rodiny
DC: dendritická buňka (dendritic cell)
DNA: deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)
EGF: epidermální růstový faktor (epidermal growth factor)
FAS transmembránový protein typu II z rodiny TNF cytokinů,
Synonyma: apoptosis antigen 1 (APO-1 or APT), cluster of differentiation 95 (CD95)
či tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 (TNFRSF6)
FasL: liganda pro FAS
Fc receptor: receptor specificky vázající protilátky
FGF: fibroblasty stimulující růstový faktor (fibroblast growth factor)
FITC fluorescein isothiocyanate, barvivo pro průtokovou cytometrii
Foxp3: transkripční faktor (forkhead box p3)
G-CSF faktor stimulující kolonie granulocytů (granulocyte colony-stimulating factor)
GITR: protein příbuzný s TNFR indukovaný glukokortikoidem (glucocorticoid-induced tumor
necrosis factor)
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GM-CSF: faktor stimulující kolonie granulocytů a monocytů (granulocyte-monocyte colonystimulating factor)
GVHD reakce štěpu proti hostiteli (graft versus host disease)
HIF- Iα : hypoxií indukovaný faktor (hypoxia inducibile factor-1)
HIV:virus lidské imunodeficience (humane immune deficiency virus)
HLA: histokompatibilní antigen (human leukocyte antigen)
HMGB1 high-mobility group box I protien
Hsp: protein teplotního šoku (heat shock protein)
ICAM: mezibuněčná adhezivní molekula (intercellular adhesive molecule)
IDO: indolamin-2,3 dioxygenasa
IFN interferon
IGF: insulínu podobný růstový faktor (insulin growth factor)
IgG imunoglobulin třídy G
IL: interleukin
IL-2R: receptor pro interleukin 2
IMT intimo-mediální ztluštění (intima-media thickness)
iNOS: indukovatelná syntáza oxidu dusnatého (inducible nitric oxide synthase)
IPEX immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked syndrome
IRI imunoregulační index (immunoregulatory index)
MAC: komplementový komplex atakující membránu (membrane attack complex)
M-CSF: faktor stimulující růst monocytů (monocyte colony-stimulating factor)
MHC: hlavní histokompatibilní komplex (major histocompability complex)
MMP: matrixová metaloproteináza (matrix metalloproteinase)
NAG: N-acetyl-β-D-glukosaminidáza
NFκB: nukleární faktor kappa B
NK: přirozený zabíječ (natural killer)
NO oxid dusnatý (nitric oxide)
PAMP: struktury charakteristické pro patogenní mikroorganismy (pathogen-associated
molecular pattern)
PC5 r-phycoerythrin-cyanine 5
PC7 r-phycoerythrin-cyanine 7
PDGR: od destiček odvozený růstový faktor (platllet derived growth factor)
PE phycoerythrin
PGE: prostaglandin E¨
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PI3K phosphatidylinositol 3-kináza
RAG recombination activating genes
RORγT RAR-related orphan receptor gamma
ROS volné kyslíkové radikály
STAT3:

signal transducers and activators of transcription (přenašeč signálů a aktivátor

transkripce)
TAA: antigen asociovaný s nádorem (tumor associated antigen)
TAM: s nádorem asociované makrofágy (tumor associated macrophages)
TAP: peptidový transportér (transporter of antigenic peptides)
TCR T cell receptor na T lymfocytech rozpoznávající molekuly MHC
TGF: transformující růstový faktor (transforming growth factor)
Th: pomocný T - lymfocyt ( helper T-cell)
T/H skupiny vybraných žen léčena kombinací paxlitaxelu a trastuzumabu
TIL: nádor infiltrující lymfocyty
TK: tyrozin kináza
TLR receptor podobný genu Toll (Toll like receptor)
TMN klasifikace nádorů
TNF: tumor nekrotizující faktor (tumor necrosis factor)
TNFR: receptor pro tumor nekrotizující faktor
TREG: regulační T-lymfocyt
VCAM: cévní adhezivní molekula ( vascular cell adhesion molecule)
VEGF: vaskulárně-endoteliální faktor (vascular-endothelial factor)
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1.Úvod do problematiky - Imunitní odpověď organizmu na nádorové
bujení
Hlavním úkolem imunitního systému je obrana proti infekcím. Infekce byly v historii lidstva
až do objevu účinných antimikrobiálních léků nejčastější příčinou smrti. S prodlužující se
délkou života jsou před organizmus stavěny i další nástrahy, zejména pak boj s nádorovými
onemocněními a autoimunitními chorobami.
Imunitní reakci na nádorové buňky je nutné považovat za poslední obrannou bariéru, kterou
organizmus staví vůči nádorovému bujení. Eukaryotické buňky mají mnoho možností, jak
genetickou poruchu (ať již aktivaci onkogenů či inhibici antionkogenů) identifikovat a opravit
ještě na úrovni DNA. Došlo-li však i přes tyto opravné mechanizmy k maligní transformaci
buňky, může jen imunitní systém efektivně reagovat s cílem je eliminovat.
1.1 Role imunitního systému v obraně proti nádorům
Myšlenka, že imunitní systém je schopen rozpoznat a odpovídat na nádorové bujení,
byla formulována již na přelomu devatenáctého a dvacátého století, když americký chirurg
W.Coley zaznamenal vzácné regrese nádorů v průběhu bakteriálních infekcí. V roce 1950 byly
publikovány studie, které ukázaly, že inbrední myši mohou být imunizovány proti nádorům
indukovanými karcinogeny, a že protilátky proti odvrženému tumoru byly specifické. Tyto
objevy vedly v roce 1957 k formulaci hypotézy o protinádorovém imunitním dohledu.
Hypotéza byla vyslovena Thomasem a Burnetem a předpokládala existenci strážných buněk
pocházejících z thymu, které trvale monitorují přítomnost transformovaných nádorových
buněk. Existence protinádorového dohledu by tedy měla znamenat, že imunodeficitní jedinci
mají vyšší frekvenci nádorových onemocnění.[1]
V rámci diskuze o existenci imunitního dohledu je v současnosti významnou měrou
zohledňována další hypotéza Dunna et al. nazývaná „Cancer Immune Editing“, tj. editace
nádoru imunitním systémem. Jde o rozvinutí původní teorie získané na RAG (recombinant
actination gene) deficitních modelech. Nádory, které rostou v nepřítomnosti funkčního
imunitního systému, jsou více imunogenní než tumory vytvořené v imunokompetentních
hostitelích. Zdá se, že imunitní systém vyvíjí na nádorové buňky neustálý selekční tlak, který
vede k selekci takových variant transformovaných buněk, které dokáží uniknout efektorovým
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mechanizmům imunitního systému. Dunn navrhuje rozlišovat tři odlišné úrovně v procesu boje
imunitního systému proti nádorovým buňkám – eliminaci transformované buňky (elimination),
ustanovení rovnováhy mezi transformovanou buňkou a organizmem (equilibrium) a únik
transformované buňky před kontrolou imunitního systému (escape) [2]
Ve většině případů je nádorová buňka rozpoznána v časných stádiích transformace a
zničena imunitním systémem. Celý proces zde může končit nebo přejít do dalších fází. Ve fázi
ustanovení rovnováhy hostitelský imunitní systém a přežívající nádorové buňky vcházejí do
stádia dynamické rovnováhy. Nesmírná přizpůsobivost nádorových buněk vyplývající
z rostoucí genetické nestability, vedoucí k celé kaskádě mutací, nakonec dá vzniknout novým
genotypům, které zmenší imunogenicitu a může nakonec dojít k fázi úniku této buňky před
vlivem imunitního systému. V tomto ději hrají důležitou roli s nádorem asociované onkogeny,
které se podílejí nejen na genomové a chromozomální nestabilitě nádorových buněk, nýbrž se
zdá, že jsou schopné zasahovat i do epigenomu nádorových buněk, včetně kmenových buněk a
sekundárně tak měnit fenotyp těchto buněk [3]. Fáze ustanovení rovnováhy je nejdelší z těchto
tří procesů a klinicky se nejvíce shoduje s preneoplastickým onemocněním, které nejčastěji
zůstává nediagnostikované [4]
Imunitní odpověď organizmu na nádorové buňky probíhá v analogii imunitní odpovědi
v rámci infekčního zánětu. Nádorové buňky na svém povrchu nesou abnormálně sestavené
mozaiky molekul, které se nemohou nacházet na buňce normální. Tyto jsou rozpoznány
receptory na buňkách přirozené imunity i solubilními složkami přirozené imunity jako
nebezpečné vzory. Aktivované buňky přirozené imunity, především dendritické buňky a
makrofágy, zpracovávají nádorové antigeny a prezentují je v kontextu I. nebo II. třídy HLA
molekul[5]. Rozpoznání antigenních fragmentů vázaných na molekuly HLA poskytuje Tlymfocytům I. aktivační signál, který musí být nezbytně doplněn o II. signály, tj. kostimulační,
akcesorní a adhezní interakce mezi antigen prezentujícími buňkami (APC) a T-lymfocyty,
doplněné o optimální cytokinové prostředí. Mezi klíčové kostimulační interakce patří CD28
(na povrchu T-lymfocytů) a CD80, CD86 na povrchu antigen prezentujících buněk [6].
Významnou, časnou molekulou vyjadřující aktivační stav většiny buněk vycházející
z hematopoetické linie (T, B lymfocyty, NK buňky, myší makrofágy, neutrofily a eosinofily)
představuje molekula CD69 [7].
Nádorové buňky však vykazují řadu únikových mechanizmů, které významnou měrou
znevýhodňují organizmus při eliminaci nádorových buněk. Ve složitém nádorovém
mikroprostředí pak směr odpovědi záleží na tom, zda převáží kostimulační či inhibiční signály
[8;9].
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V nádorovém mikroprostředí se vyskytuje řada buněčných typů a faktorů, které
ovlivňují nádorový růst a tvorbu metastáz [10] . V tomto mikroprostředí, hrají důležitou roli i
endoteliální buňky, které mají intimní vztah k buňkám imunitního systému a současně vylučují
kostimulační i koinhibiční signály. Vytvářejí tak důležitou imunologickou synapsi, která se
spolupodílí na modulaci protinádorové odpovědi [11].
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1.2. Hlavní buněčné populace podílející se při protinádorové odpovědi organizmu

T-lymfocyty:
Zásadní úlohu v rozpoznávání a odstraňování buněk infikovaných nitrobuněčnými
parazity hrají CD8+ T-lymfocyty, označované jako cytotoxické (CTL), které jsou zároveň
klíčovými hráči při protinádorové odpovědi. Důvodem klíčové role CD8+ T-lymfocytů je
skutečnost, že epitopy vytvořené s nádorem asociovanými antigeny (TAA), jsou převážně
prezentovány společně s molekulami HLA I. třídy nádorových buněk [12]. Infiltrace nádoru
CD8+ T lymfocyty představuje pozitivní prognostický marker, ať již v období diagnózy či po
ukončené neoadjuvantní léčbě [13]. Vzestup počtu CD8+T-lymfocytů lze indukovat i
podávanou léčbou, včetně pokročilého stádia nádorového onemocnění [14].
V případě CD8+ TIL (tumor infiltrujících lymfocytů) se jedná o populaci buněk, jejichž
vlastnosti a schopnosti jsou formovány přítomností dalších povrchových znaků. V kontextu
práce budou zmíněny pouze některé z těchto receptorů, které jsou významné pro odpověď
hostitele na nádorové onemocnění. Ko-receptor CD28 poskytuje řadu druhotných signálů,
které snižují aktivační práh a zvyšují tak funkceschopnost T-lymfocytů. Toto se děje jednak
zvýšením TCR signalizace a částečně prostřednictvím specifických mediátorů (PI3K,Grb2 a
FLNa) [6].
Pokud je organizmus chronicky vystaven intenzivní antigenní stimulaci přirozeně
v procesu stárnutí, v případě chronické virové infekce (CMV, HIV), toxického poškození
(alkoholismus, hemochromatosa) či jiných chronických onemocnění, dochází k postupnému
snižování povrchové molekuly CD28 na T lymfocytech [15-18].

Jak na povrchu tumor

infiltrujících lymfocytů, tak i na lymfocytech periferní krve, byla zaznamenána snížená exprese
molekuly CD28. Tyto nálezy podporují myšlenku systémové imunosuprese u nemocných
s karcinomem, s ohledem na to, že právě nedostatek kostimulačních signálů vede k navození Tlymfocytární tolerance a anergie. [19]
Četně se naopak objevuje exprese molekuly CD57. Subpopulace CD57 pozitivních
lymfocytů je definována jako antigen specifická, vysoce oligoklonálně expandovaná,
terminálně diferencovaná. Zmiňované buňky, podstoupily již řadu dělení, což se projevuje
významným zkrácením telomer, mají sníženou schopnost proliferovat a jsou zvýšeně citlivé
k proaptotickým signálům. CD57+ buňky lze dále dělit dle přítomnosti povrchové exprese
molekuly CD27. CD57 pozitivní lymfocyty blízké terminální diferenciaci, které však na svém
povrchu neexprimují molekulu CD27 vykazují schopnost vysoce specifické odpovědi na
12

antigenní stimul. [20]. Naopak exprese molekuly CD27 představuje intermediární stádium, kdy
zníněná buněčná subpopulace CD57+CD27+ nemá schopnost přímé odpovědi na daný antigen.
Představuje molekulu především s kostimulačními vlastnostmi. Molekula CD27 patří do TNF
receptorové rodiny. Tento receptor je odpovědný za tvorbu a dlouhé udržení T buněčné
imunity, přispívá ke zrání CD4+ a CD8+ T lymfocytů. CD27 podporuje buněčnou expanzi
naivních T lymfocytů, nezávisle na expresi molekuly CD28 a IL-2. Ligandou CD27 je
molekula CD70, která hraje klíčovou úlohu při regulaci aktivace B lymfocytů a syntéze
imunoglobulinů [21]. U nemocných s chronickými infekcemi, jako jsou tuberkulóza či infekce
virem HIV, část CD8+CD28-CD57+ buněk vykazuje významnou cytotoxickou aktivitu (exprese
perforinu, granzymů), paradoxně ve vyšší míře než jejich CD28+ protipartneři [22;23].
Produkují modulační IFNγ či prozánětlivý TNFα
maligním

melanomem

při

analýze

TIL

byla

[24]. U nemocných s metastatickým
zjištěna

vysoký podíl

subpopulace

CD8´+CD28+CD57+,které mají sice zachovalou schopnost produkce granzymu B, avšak velmi
nízkou produkci perforinu. In vitro lze tyto přimět proliferovat, produkovat vysoké hladiny
IFNγ a diferencovat se do CD27-, CD57+, perforinhigh cytotoxické T lymfocyty. Naproti tomu
TGFβ tuto proliferaci inhiboval, což může vysvětlovat jejich nízký podíl mezi TIL
metatatického maligního melanomu [25]. Kromě těchto subsetů lze nalézt i buněčnou
subpopulaci naopak s tlumivými vlastnosti (především CD8+ CD28- FOXP3+) [26] Exprese
CD8+CD28- (CD8+ CD57+) byla popsána i na NK a NKT buňkách. [27].
T- regulační lymfocyty (Tregs)
Regulační

T-lymfocyty

(CD4+CD25+Foxp3+)

představují

jeden

z důležitých

mechanizmů pro zachování imunologické tolerance a tlumení imunitní odpovědi. Zabraňují
destrukci tkáně v průběhu infekce, vzniku autoimunitního onemocnění [28], zasahují do
reakce GVHD (reakce štěpu proti hostiteli) i odhojení transplantátu [29]. Hrají i úlohu při
vzniku a průběhu alergického zánětu [30]. Zvýšený počet Tregs zřejmě přispívá k ochraně
nádorových buněk před eliminací imunitním systémem [31]
Tregs byly poprvé popsány Sakaguchim. V pokuse bylo prokázáno, že pokud
BALB/c athymickým myším byly podány CD4+ T-lymfocyty, které byly ochuzeny o CD25+
buňky, u všech myších příjemců se spontánně rozvinula autoimunitní onemocnění
(thyreoiditis, gastritis, insulitis, sialoadenitis, adrenalitis, oophoritis, glomerulonefritis či
polyartritis) [32-34].
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V periferní krvi u člověka i u myší jsou regulační T-lymfocyty zastoupeny v 5-12%.
Jejich produkce brzlíkem je předpokládaná od třetího dne po narození. Zmíněnou buněčnou
subpopulaci je možné detekovat již ve 13. týdnu gestace. Ve fetálním období hraje
pravděpodobně úlohu v inhibici aktivace a proliferace mateřských lymfocytů. Tregs chrání
fetální tkáně před matčinou imunitní odpovědí [35]. Jejich počet s věkem stoupá [36].
T-regulační lymfocyty je možné rozdělit na přirozené natural (n)-Tregs a inducibilní či
adaptivní (i)-Tregs. Obě skupiny exprimují faktor Foxp3- transkripční faktor (forkhead box
p3). Jeho mutace vede k IPEX syndromu (imunitní dysregulace, polyendokrinopatie,
enteropatie, vázané na chromozom X) [37]. Dále na svém povrchu exprimují např. GITR protein příbuzný s TNFR indukovaný glukokortikoidem (glucocorticoid-induced tumor
necrosis factor) či CTLA4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4, CD 152).
Přirozené (n)Tregs se vyvíjejí v thymu a jsou silně závislé na IL-2. Tyto buňky
přežívají v nezměněné funkční kapacitě po dlouhý čas a na svém povrchu nesou
„autoreaktivní“ TCR. nTregs jsou schopny indukovat v makrofázích supresivní fenotyp [38].
Nejčastěji

se

jedná

o

subpopulaci

CD4+CD25highCD127low,

s menší

četností

CD8+CD25highCD127low [39]. Regulační T-lymfocyty jsou nástrojem v indukci a udržení
periferní tolerance. Regulační T-lymfocyty suprimují imunitní odpověď buď nepřímo
prostřednictím IL-10 a TGF-β či kontaktními mechanizmy (např. CTLA-4 indukuje
apoptózu), eventuelně přímým zabíjením prostřednictvím granzymů a perforinů [40].
Inducibilní Treg buňky vznikají po stimulaci tolerogenním mikroprostředím z Tlymfocytů. Tohoto procesu se účastní Th1 lymfocyty produkující IL-10, a to po stimulaci
nezralými dendritickými buňkami. Klíčovou úlohu zde hraje i TGF-β [12]. Indukovat tvorbu,
expanzi i biologickou aktivitu regulačních T lymfocytů jsou schopny i membránové
mikrovezikuly či exosomy uvolňované přímo nádorovými buňkami [41].
Regulační lymfocyty různých typů mají schopnost přeměňovat jiné T-lymfocyty na sobě
podobné buňky (tzv. infekční tolerance). Pokud se tedy setká aktivní Treg s jinými Tlymfocyty na povrchu stejné dendritické buňky, vytváří cytokinové prostředí příznivé pro
diferenciaci obdobného typu buněk [9].
Většina T- regulačních lymfocytů je specifická pro nějaký z autoantigenů. Velký podíl
s nádorem asociovaných antigenů (TAA) má zároveň povahu autoantigenů, a proto je činnost
regulačních T-lymfocytů v nádorovém prostředí je podporována [42], Důsledkem je pak
zvýšená ochrana nádorové buňky proti eliminujícím účinkům imunitního systému. Přítomnost
Tregs je popisována jak v místě vlastního nádoru, tak v lymfatických uzlinách postižených
metastázami, dále pak v periferní krvi i v nádorových pleurálních výpotcích či ascítu [43-45].
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Vyšší zastoupení Tregs v oblasti nádorového mikroprostředí či spádových uzlin představuje u
karcinomu prsu negativní prognostický faktor [46-51].

Th-17 lymfocyty
Th17 lymfocyty produkují skupinu cytokinů (IL-17, IL-21, IL-22) hrajících klíčovou
úlohu při chemoatarakci neutrofilů. Přítomnost Th17 lymfocytů je podporována působením
IL-23 (hlavním zdrojem jsou antigen prezentující buňky), IL-6 a TGF-β (produkován zejména
naivními CD4+ lymfocyty). Tyto cytokiny pak působí prostřednictvím transkripčních faktorů
RORγT a následně STAT3. Ve vztahu k T-regulačním (Foxp3+) lymfocytům jsou
pravděpodobně Th17 lymfocyty udržovány v rovnováze [52].
Th17 lymfocyty fyziologicky hrají důležitou úlohu při obraně proti infekcím
vyvolaných plísněmi či extracelulárními patogeny [53]. V oblasti primárních imunodeficitů
byla nalezena např. příčinná souvislost mezi deficiencí Th17 lymfocytů a hyper IgE
syndromem (geneticky dominantně negativní mutace transkripčního faktoru STAT3)[54].
Kromě řady neinfekčních projevů, jsou nositelé této mutace ohroženi závažnými infekcemi
bakteriálními (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae) a plísňovými (Aspegillus
spp, Candida spp) ve formě recidivujících pneumonií, kožních i orgánových abscesů, či
torpidního sooru [55]. Naopak nadměrná aktivita Th17 lymfocytů hraje důležitou úlohu
v patogenezi

některých autoimunitních onemocněníchjako jsou roztroušená skleróza

mozkomíšní, revmatoidní artritída, Crohnova choroba, psoriáza či diabetes I. typu [56].
Úloha Th17 lymfocytů při nádorových onemocnění není dostatečně objasněna. Tato
buněčná subpopulace pravděpodobně vytváří chronické prozánětlivé podmínky, které mohou
naopak napomáhat v nádorovému růstu svojí podporou angiogeneze [57;58].

Na myších

modelech bylo potvrzeno, že produkce IL-17 je dána více na vrub tumor infiltrujících
lymfocytům, než nádorových buňek a vede k podpoře nádorového růstu a angiogeneze [59].
V nádorové tkáni prsu na rozdíl od zdravé tkáně prsu byla nalezena zvýšená expese Th17
buněk. Yang et al na 30 nemocných s nově diagnostikovaným karcinogen prsu, kteří primárně
podstoupili chirurgický výkon, pozorovali, že množství Th17 lymfocytů negativně korelovalo
s TMN klasifikací nádoru, jeho angioinvazí i zvýšeným počtem metastaticky postižených
lymfatických uzlin [60]. Zvýšený podíl Th17+ buněk v místě nádoru byl nalezen v časných
stádiích onemocnění. V dalších stádiích nádorového procesu jsou pak Th17+ lymfocyty
nahrazeny zvýšeným podílem Treg [61;62]. U pokročilého stádia karcinomu žaludku byl
popsán zvýšený podíl Th17 buněk v periferní krvi včetně spádových lymfatických uzlin [63].
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NK buňky, přirození zabíječi
NK buňky rozpoznávají a zabíjejí buňky, které nenesou na svém povrchu molekuly
HLA I. třídy (neaktivující tedy cytotoxické T-lymfocyty). K další aktivaci NK buněk dochází
prostřednictvím IFN-α a IL-2 a kostimulačních molekul, které aktivují receptory jako např.
NKp30, NKp44 či NKp46. Infiltrace nádoru NK buňkami je ve srovnání s T-lymfocyty méně
významná

a jejich homing není přesně znám, navíc se zdá, že jsou funkčně defektní. NK

buňky ve vysoké míře exprimují na svém povrchu nízkoafinitní Fc receptor pro IgG (CD16),
který zprostředkovává na protilátce závislou cytotoxicitu (ADCC). Jeho význam tedy stoupá
přiléčbě monoklonálními protilátkami [8;12].
NKT – buňky
Jedná se o buněčnou subpopulaci stojící na pomezí NK buněk a T-lymfocytů. Tato
populace buněk na svém povrchu exprimuje funkční receptor T-lymfocytů (TCR- αβ řetězce) a
současně receptory NK buněk např. NK 1.1. Je schopna rozpoznávat glykolipidové antigeny v
kontextu s molekulou CD1d. Dle vzoru T-lymfocytů byly nalezeny dvě subpopulace: typ I
(podporující protinádorovou odpověď zprostředkovanou CD8+ T-lymfocyty) a typ II (se
supresivními účinky). Oba subtypy se vzájemně ovlivňují. Zatím není zcela jasný vztah mezi
buňkami NKT II. typu a T- regulačními lymfocyty [64].
Dendritické buňky (DC)
Dendritické buňky patří asi mezi nejvýznamnější antigen prezentující buňky. DC jako
jediné mohou aktivovat naivní T lymfocyty, a tím zahájit primární specifickou imunitní
odpověď. Diferencují se z kmenových hematopoetických buněk v kostní dřeni, odkud jsou již
jako nedělící se buňky vyplavovány do krevního oběhu. Z krevního oběhu vstupují DC do
tkání, kde se vyskytují především v tzv. nezralé formě. Nezralé dendritické buňky exprimují
na svém povrchu velké množství molekul umožňujících pohlcování nejrůznějších antigenních
částic. Část obdobných struktur je obsažena i uvnitř buněk a umožňuje tak rozpoznávat i
nitrobuněčné parazity. V obou případech hovoříme o toll like receptorech (TLR). V tomto
nezralém stavu mají DC na svém povrchu malé množství MHC i kostimulačních molekul,
které nedostačuje k zahájení imunitní odpovědí. Současně jsou antigen specifické lymfocyty
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lokalizovány v sekundárních lymfatických orgánech. Pro jejich aktivaci je tedy nutné, aby se
dendritické buňky prezentující antigen následně přesunuly z periferie např. do lymfatických
uzlin. Proces, během kterého se z nezralé dendritické buňky stává profesionální antigen
prezentující buňka (APC) je nazýván maturací. Dochází k němu v případě, že dendritická
buňka rozpozná hrozící nebezpečí. Následně DC ztrácí schopnost fagocytovat antigeny a
naopak na svém povrchu zvyšuje expresi molekul MHC I. a II. třídy, CD 83, CD80 a CD86,
objevuje se i molekula CCR7 (receptor pro chemokiny). Dále narůstá produkce cytokinů
potřebných pro optimální stimulaci diferenciace antigenně specifických efektorových Tlymfocytů (např. IL-1, IL-6, TNF a IL-12). Zrající aktivovaná dendritická buňka migruje (při
ovlivnění chemokiny CCL19 a 21) do lymfatických uzlin, kde účinně předkládá antigeny
prezentované na svém povrchu T lymfocytům Tím se aktivuje a následně i rozvíjí primární
specifická odpověď [3; 58; 59].
Mezi dendritickými buňkami lze rozlišit řadu subpopulací. Plazmocytoidní dendritické
buňky (PDC) byly pojmenovány podle morfologie připomínající plazmatické buňky. Lze je
identifikovat dle exprese CD123 (receptoru pro IL-3) a jejich hlavní funkcí je rozpoznání
virových infekcí a obrana proti nim (prostřednictvím exprese TLR-7 a TLR-9) [65-67]
Myeloidní dendritické buňky (MDC), mezi které patří i Langerhansovy buňky v epidermis,
jsou charakterizovány povrchovou expresí molekuly CD11c a současně absencí molekuly
CD14,jež je charakteristická pro monocyty a makrofágy. Hlavními růstovými faktory MDC
jsou IL-4 a GM-CSF[68]
Dendritické buňky rozpoznávají přítomnost „nebezpečí“ i nepřímým způsobem,
detekcí prozánětlivých cytokinů (např. TNF, IL-1β, IFNα a IFNβ) produkovaných různými
buňkami, které jsou aktivované přítomností daného patogenu. Tato cesta však nevede
k plnohodnotné maturaci se schopností aktivovat T-lymfocyty.
DC hrají i důležitou roli v indukci periferní tolerance, kdy v nepřítomnosti aktivačních
signálů migruje určité množství nezralých DC do lymfatických uzlin a prezentuje antigeny
pocházející z vlastních tkání. Tím se účastní i na indukci regulačních T-lymfocytů, které
specificky potlačují imunitní odpověď proti vlastním tkáním. Tento proces je zodpovědný za
mechanizmus periferní tolerance [8;9].
Přirozené nádorové mikroprosředí má na dendritické buňky imunosupresivní vliv [69].
Faktory negativně ovlivňující počet a funkci dendritický buněk shruje tabulka č. 1.
Početní i funkční defekt dendritických buněk není patrný pouze v místě nádoru, ale i
v periferní krvi a metastaticky postižených lymfatických uzlinách [50;70-74].
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Léčebné ovlivnění nádorového mikroprostředí může tedy sekundárně vést ke zlepšení
funkce dendritických buněk. Verra a kol. zjistili, že u pacientů s renálním karcinomem,
kterým byl předoperačně podán IL-2 s IFN gama v nízkých dávkách, se v národové tkáni v
porovnání s kontrolní skupinou zvýšilo zastoupení CD3+T-lymfocytů i dendritických buněk,
zmnožila exprese molekul CD83, CD80 na buněčných površích a současně i

navýšila

produkce interleukinu 12 a některých dalších chemokinů produkovaných dendritickými
buňkami [75]. Léčebná inhibice VEGF protilátkami vedla taktéž ke zlepšení funkcí
dendritických buněk [76].

18

Tab č. 1 Faktory negativně ovlivňující počet a funkci dendritický buněk.
(Upraveno dle Bennaceur K, Cancer Letters, 2008)
Cytokin

Vliv na dendritické buňky

TGF-β

Inhibice zdrání DC a negativní ovlivnění jejich migrace lymfatickými zlinami

M-CSF

Inhibice zdrání DC z CD34+ progenitorových buněk kostní dřeně

IL-6

Porucha diferenciace a maturace in vitro i in vivo

VEGF

Porucha diferenciace DC, kumulace buněk s inhibičními vlastnosti

Prostaglandiny

Zhoršené zrání a aktivita in vitro

GM-CSF

Tvorba nezralých APC s inhibiční úlohou in vitro i in vivo

IL-10

Zhoršení diferenciace, maturace a funkcí in vitro i in vivo

ROS

Akumulace ROS vede k těžké poruše DC v důsledku oxidativního stresu

S nádorem asociované makrofágy (TAM)
S nádorem asociované makrofágy vykazují řadu vlastností, kterými podporují růst
vlastního nádoru. Jedná se především o schopnost exprese řady růstových faktorů,
matrixových proteáz,zejm. MMP2 a MMP9. TAM jsou takto schopny podporovat proces
angiogeneze a suprimovat mechanizmy adaptivní imunity[77]. Tyto buňky jsou odvozeny od
monocytoidních prekurzorů cirkulujících v periferní krvi. Působenim chemoatraktantů
(především CCL2) dochází ke kumulaci makrofágů v místě nádoru. Dalšími molekulami, které
vykonávají v nádorovém mikroprostředí funkci chemoatraktantů, jsou i molekuly VEGF,
PDGFR, TGFβ nebo M-CSF, podporují tak přežívání i diferenciaci zmiňovaných makrofágů.
Makrofágy společně s nádorovými buńkami produkují matrixové proteázy, které jsou schopny
degradovat extracelulární matrix (fragmenty fibronektinu a fibrinogenu). MMP podporují
produkci růstových faktorů, zvyšují invazivní a metastatický potenciál nádorových buněk.
Zvýšené hladiny MMP2 a MMP9 korelují se špatnou prognózou u karcinomu prsu [78;79].
Po vzoru koncepce Th1/Th2 lymfocytů lze obdobně dělit i makrofágy na typ M1 a
M2. M1 makrofágy jsou indukovány IFNγ, mikrobiálními stimuly (lipopolysacharidy) či
cytokiny TNFα a GM-CSF. Funkčně mají vysokou schopnost prezentovat antigeny a současně
ve vysoké míře produkují interleukiny 12 a 23. M1 makrofágy vykazují schopnost toxicity vůči
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nádorovým buňkám či buňkám, které pohltily intracelulární mikroorganizmus pomocí uvolnění
vysokého množství toxických metabolitů, jako jsou NO, reaktivní kyslíkové radikálů a TNFα.
Na druhé straně subpopulace makrofágů M2 vzniká po expozici interleukinů IL-4, IL-10,
IL-13, imunokomplexů či glukokortikoidů. Tato buněčná subpopulace má jen nízkou schopnost
prezentovat antigeny, představuje fenotyp s nízkou produkcí IL-12 a naopak vysokou produkcí
IL-10, čímž suprimuje zánětlivou odpověď Th1 lymfocytů, podporuje tak například hojení ran,
angiogenezi a tkáňovou remodelaci. Schopnost polarizace ve směru M2 vykazují v nádorovém
mikroprostředí zejm. působky M-CSF, PGE2, TGFβ, IL-6, IL-10 [12;80;81].
Řada produktů makrofágů, která je uvolňována do nádorového stromatu přímo stimuluje růst
nádorových buněk a/nebo podporuje migraci nádorových buněk a tvorbu metastáz (EGF, IL-6,
TNFα, chemokiny jako je CXCL12). TAM jsou dále zdrojem imunosupresivních molekul jako
IL-10 a PGE2 [82;83] Interleukin 6 produkovaný TAM chrání nádorové buňky před Th1
odpovědí. Jeho vysoké hladiny korelují s nízkou léčebnou odpovědí v souladu s kratší dobou
přežívání [84]. V případě invazivně rostoucího nádoru prsu představují makrofágy více než
polovinu celkové nádorové masy [85;86]. Nadbytek M2 makrofágů v místě nádoru prsu
koreluje tedy se špatnou prognózou [87].
1.3. Vztah imunitního systému a protinádorové léčby
Primárním efektem chemoterapie či radioterapie je přímá redukce nádorové masy. Její
účinek však nelze zúžit pouze na cytoredukční, který bývá např. v důsledku myelotoxického
působení doprovázen sekundární imunosupresí. Chemoterapeutika, zejména pak biologická
léčba, zasahují přímými i nepřímými účinky do nádorového mikroprostředí a ovlivňují tak
odpověď organizmu na nádorové bujení [74,98, 105, 108,119].
Rezistence k apoptóze je úzce spjata s procesem tumorigeneze. Předpokládá se, že
nádorové buńky rezistentní k apoptóze, jsou současně rezistentní i k protinádorové léčbě.
Klíčovým je tedy způsob smrti nádorové buňky. K zesílení žádoucímu zesílení vrozené i
adaptivní protinádorové odpovědi dochází v případě, kdy při procesu umírání nádorové buňky
dochází k dostatečně účinné prezentaci nádorových antigenů [88].
Z tohoto pohledu je apoptóza, jako jeden z hlavních typů programované buněčné
smrti, poměrně málo účinná. Na rozdíl od smrti nekrotické nevede k lýze buńky ani
k poškození okolní tkáně uvolněnými enzymy s následným zesílením zánětlivé odpovědí
organizmu. Fyziologicky má apoptóza význam zejména při eliminaci autorektivních
lymfocytů při vývoji v kostní dřeni a thymu a při odstrańování již nepotřebných efektorových
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buněk. Apoptózu lze navodit mnoha způsoby, zejména vystavením buněk různým typům
stresu, nedostatkem „záchranných signálů“ nebo signalizací přes některé povrchové receptory,
zejména Fas (CD95) a receptory z rodiny receptorů pro TNF [9]. Výkonovými enzymy pro
apoptózu jsou kaspázy (cysteinové proteázy). Signalizační apoptotické dráhy jsou dále
ovlivňovány různými proteiny - jako je Bcl-2, FLIP, chaperony a kinázami.[89] Nekróza
v tomto smyslu stojí na opačné straně spektra a vede k významné zánětlivé odpovědi se všemi
důsledky. Hranice mezi nekrózou a apoptózou však není ostrá. Tyto jevy se četně kombinují,
čímž dochází k nejednoznačně pojmenovatelným typům buněčné smrti. Mezi významné
neapoptotické způsoby smrti nádorové buňky patří dále autofagie, mitotická katastrofa a
běžné stárnutí [90;91],
V důsledku podání chemoterapeutik dochází např. ke změnám exprese HMGB1 (highmobility group box I protien), kalretikulinu, proteinů teplotního šoku – tzv. heat shock
proteiny (Hsp), tvorbě urey či reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) [89;92-94]. Ne
všechny tyto změny jsou však pozitivní, zejména produkce volných kyslíkových radikálů a
zvýšení exprese některých Hsp či HMGB může být i kontraproduktivní [95;96],a proto jsou
vyvíjena i léčiva, která je naopak blokují.
Molekula p53 hraje rovněž klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu ve vztahu
k různým typům stresům, kterým je buňka vystavena. Kontroluje růst buněk, apoptózu,opravu
DNA, stárnutí buněčných populací a angiogenezi. Mutace v oblasti p53 byly nalezeny v rámci
hereditárního syndromu Li-Fraumeni. Byl popsán i vztah k mutací BRCA1, kdy dochází
k interakcím s p53. Nádory vykazující vysokou expresi p53 bývají obvykle hormonálně
negativní. Jsou spojeny s vyšším stupněm proliferace, aneuploidií a horší prognózou. Vyšší
hladiny byly zaznamenány i u HER2 pozitivních karcinomů prsu. Mutace, zejména zasahující
DNA vázající oblast, jsou všeobecně spojeny s vyšší rezistencí nádorových buněk
k chemoterapii [97].
Vliv cytostatik ve vztahu k přímému či nepřímému ovlivnění imunitní odpovědi
namířené proti nádorovým buňkám je v současné době intenzivně studován. Například efekt
podávání cyklofosfamidu (CFM) v nízkých dávkách je již dlouhodobě znám a přešel i do
klinické praxe. Toto tzv. metronomické podávání snižuje počet T-regulačních lymfocytů a
obnovuje tak proliferační aktivity T-lymfocytů a NK buněk [98;98]. V léčbě karcinomu prsu
je cyklofosfamid úspěšně zkoušen i v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky, hormonální
léčbou či při použití protinádorových vakcín [99-103] Při vyšším dávkování CFM však již
tentoefekt ztrácí a naopak převažuje jeho imunosupresivní účinek prostřednictvím indukce
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lymfocytů obecně, což je klinicky využíváno při léčbě zejména autoimunitních onemocnění
[104].
Byly podány důkazy o pozitivním vlivu i dalších cytostatik v oblasti zesílení
protinádorové imunity. Řada publikací potvrzuje tuto skutečnost i v případě antracyklinů,
taxanů, gemcitabinu i 5-fluorouracilu [105-111]. Tato chemoterapeutika působí tak, že
restaurují funkční změny T lymfocytů s následnou vyšší produkcí interferonu gama, aktivací
NK a NKT buněk [112-115]. Dále vedou ke změnám exprese řady povrchových znaků se
zvýšením exprese molekul s proapoptotickými účinky, především na buňkách s tlumivými
účinky s následným zvýšením aktivity cytotoxických T lymfocytů. Tyto látky rovněž
ovlivňují produkci řady cytokinů [116-118].
Biologická léčba v tomto smyslu není výjimkou. Sama je založena na aktivaci
imunitní odpovědi prostřednicvím na komplementu závislé cytotoxicitě, či na protilátce
závislé cytotoxicitě (ADCC). Monoklonální protilátky jsou schopny tvořit antiidiotypové
protilátky či indukovat apoptózu [119]. Po podání biologické léčby bylo taktéž zaznamenáno
zvýšení počtu NK buněk, zvýšená produkce granzymů, [120], snížení počtu T-regulačních
lymfocytů a naopak navýšení produkce interleukinu 17 [121-123]. Inhibitory angiogeneze
podporují diferenciaci a maturaci dendritických buněk do podoby antigen prezentujících
buněk [76] a interferují s uvolňováním progenitorových buněk kostní dřeně s jejich následnou
diferenciací do T-lymfocytů [124].

1.4. Neopterin
Obecnou imunitní odpověď organizmu reflektují relativně specificky některé
metabolické dráhy. Aktivace imunitního systému

v průběhu infekcí, autoimunitních

onemocnění, či malignit je patrná např. prostřednictvím sledování produkce pteridinů, oxidu
dusnatého či např. kynurenimu.
Neopterin

(D-erytroneopterin,

D-erytro-6-trihydroxypropyl-pterin)

je

nízkomolekulární látka, která patří mezi nekonjugované pteridiny. Do této skupiny patří také
biopterin, izoxantopterin, sepiapterin, xantopterin, kyselina listová, riboflavin a metanopterin.
Pteriny jsou pteridiny se strukturou 2-amino-4-oxo-[125].
Neopterin

se

syntetizuje

z guanozintrifosfátu

za

katalýzy

enzymu

GTP-

cyklohydroxylázy. Stanovení koncentrace neopterinu v tělních tekutinách je možné použít ke
sledování stimulace GTP-cyklohydrolázy I cytokiny, a to především interferony. Interferon
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gama je

syntetizován především během průběhu imunitní odpovědi T lymfocyty a NK

buňkami.. IFNγ stimuluje enzym GTP-cyklohydroxylázu I v lidských mikrofázích a má tedy
za následek vzrůstající produkci neopterinu a jeho uvolnění.[125] Nebyla zjištěna
signifikantní

produkce

neopterinu

T-lymfocyty.

Ohledně

produkce

neopterinu

prostřednictvím B-lymfocytů existují kontroverzní data [126]. Zdá se však, že u pacientů
s nádory nejsou B-lymfocyty signifikantním zdrojem neopterinu i s ohledem na to, že jsou
četně pozorovány snížené hodnoty B-lymfocytů v periferní krvi [127] a dokonce ještě méně
četně v nádorovém mikroprostředí. [128].

Lze tedy uzavřít, že neopterin sekundárně

indukovaný INFγ odráží nejen aktivitu mikrofágů, ale potažmo i buněčné imunity jako celku.
Dosud není známo, zda vyšší koncentrace neopterinu v lidských buňkách a tělních tekutinách
plní nějakou funkci nebo pouze indikují částečnou degeneraci biosyntetické cesty. Nicméně,
neopterin a jeho redukovaná forma se podílejí u člověka na modulaci cytotoxicity reaktivních
forem kyslíku a chlóru a nezávisle na kyslíkových radikálech vyvolávají apoptózu buněk.
Zvýšená syntéza neopterinu byla nejprve zaznamenána u pacientů s maligními nádory
a virovými insekty. Další studie dokládají jeho zvýšení při aktivaci buněčné imunity spojené
s rejekcí transplantátů [129], autoimunitních onemocnění [130] , traumat [131], akutního
infarktu myokardu [132] , pleurálních výpotků u pacientů s TBC [133], dokonce však i
v průběhu nekomplikovaného těhotenství[134] [135]. Jak již bylo výše řečeno, jeho zvýšené
hladiny jsou nalézány u řady nádorových onemocnění (kolorektální karcinom, karcinom
ovária, děložního čípku, endometria, rakoviny prsu [136] či leukémií a maligních lymfomů.
V řadě studií jsou vyšší koncentrace spojovány s pokročilým stádiem horší prognózou.
Naopak nebyly zaznamenány signifikantně vyšší hladiny u benigních tumorů a prekanceróz.
[137] Koncentrace neopterinu se snižují po úspěšné léčbě, a naopak se zvyšují v průběhu
progrese [138;138].
Jako materiál k jeho detekci je nejčastěji využívána moč, standardně se hodnotí jeho
poměr k sérovému kreatinitu, aby se kompenzovaly další faktory ovlivňující jeho koncentraci
v jednorázovém vzorku moči, např. změny diurézy. Jako další zdroj však může posloužit
periferní krev, ascítés či pleurální výpotky.
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1.5 Vztah CD14+CD16+ monocytů periferní krve, močového neopterinu a rizikových
faktorů aterosklerózy u nemocných léčených pro karcinom prsu
Pokroky v léčbě nemocných s různými typy nádorů se promítají do zlepšení prognózy
a prodloužení doby přežívání. Doposud nebyly dostatečně zmapovány dlouhodobé
komplikace vč. aterosklerózy a dalších komplikací s nimi spojených [139-141]. Konečnou
příčinou úmrtí se u těchto nemocných často stávají spíše komorbidity než nádor sám o sobě
[142]. Ateroskleróza se svými komplikacemi představuje nejčastější mimonádorovou příčinou
morbidity i mortality [143].

Několik retrospektivních studií demonstruje zvýšené riziko

kardiovaskulárních příhod, především infarktu myokardu u dlouhodobě přežívajících
nemocných s nádorovým onemocněním varlat či nádorů dětského věku léčených chemoterapií
[139-141]. Protinádorová chemoterapie může vést k urychlení procesu aterosklerózy [144].
Data týkajících se běžnějších nádorových onemocnění v dospělé populaci nejsou četná.
Karcinom prsu představuje nejčastější typ nádoru u žen [145]. Díky pokroku v léčbě
se dosahuje lepších léčebných výsledků, se kterými je spojeno dlouhodobé přežívání
nemalého podílu těchto nemocných. Existují silné důkazy o tom, že tuto prognózu zlepšuje
kromě včasné diagnostiky také systémová léčba (hormonální léčba či chemoterapie) [146].
Tyto léčebné modality mohou mít nemalý vliv na akceleraci procesu aterosklerosklerózy
[147].Ve studiích však byly zaznamenány oba závěry, tedy zvýšení, stejně jako snížení
výskytu komplikací aterosklerózy [148;149].
Monocyty/makrofágy hrají důležitou úlohu v rozvoji poškození cévní steny
aterosklerózou. Monocyty periferní krve nejsou čistě homogenní populací. Na základě
exprese povrchových znaků CD14, CD16 a CD56 je je možné rozdělit do minimálně pěti
subpopulací. Změny fenotypu monocytů periferní krve byly pozorovány i u nemocných se
zvýšeným rizikem aterosklerózy. U nemocných s hypercholesterolémií bylo popsáno zvýšení
počtu cirkulujících

CD14dimCD16+ monocytů [150]. Paradoxně zvýšené zastoupení

CD14dimCD16+ monocytů, stejně jako CD14bright CD16+ monocytů v průběhu léčby statiny,
bylo provázeno snížením hladiny sérového cholesterolu [151]. Při skríningu časných forem
aterosklerózy je doporučováno sledovat i tyto parametry: cholesterol, homocystein, Creaktivní protein [152]. Měření ztluštění lamina media stěny karotid je využíváno jako
nepřímé metodiky ke sledování aterosklerózy věnčitých tepen [153].
Volně cirkulující CD 14+CD16+ monocyty byly zaznamenány ve zvýšené míře i u
nemocných s nádory [154], vč. karcinomu prsu [155]. Neopterin je heterocyklická sloučenina,
která je produkována aktivovanými makrofágy. Společně s IFN γ je zvýšen u nemocných
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s různými onemocněními (infekce, maligní tumory, ateroskleróza) [156]. Zvýšené
koncentrace prozánětlivých markerů v periferní krvi jsou spojené s aktivací imunitního
systému a současně také spojeny s vyšším rizikem aterosklerózy a jejích komplikací [152].
Množství neopterinu pozitivně koreluje se zvýšeným rizikem postižení koronárních tepen
[157;158]. U nemocných s nádory zvýšená koncentrace neopterinu dále predikuje špatnou
prognózu [137;159]. Mezi nemocnými s karcinomem prsu byla zaznamenána zvýšená
koncentrace neopterinu v moči pouze u 20% pacientů [136;137], nicméně současně ve
spojení se špatnou prognózou [137].
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2. Cíle disertační práce
Imunitní systém ovlivňuje okolnosti vzniku a dalšího rozvoje nádorového procesu.
V tomto smyslu představují T lymfocyty významnou efektorovou složkou s protinádorovým
účinkem. Úkolem imunitního systému je tedy nádorové buňky rozpoznat a eliminovat. Na
druhé straně stojí nádorové buňky, které se snaží těmto snahám uniknout a navíc využít
hostitelský imunitní systém ve svůj prospěch [8].
Velkou výzvu pak představuje rozvinutí takových léčebný postupů, které by
minimalizovaly poškození imunitních funkcí v průběhu léčby, a naopak maximálně
podporovaly imunitní pochody s protinádorovým účinkem. Vhodným nástrojem se jeví použití
biologické léčby a protinádorových vakcín v adjuvantních či neoadjuvantních léčebných
režimech [120;121;160;161].

Navíc se opakovaně ukazuje, že imunomodulační účinky

vykazuje i řada standardně používaných chemoterapeutik [162] [163] [164] [98]. Pro nemocné
by byla nejvýhodnější vysoce individualizovaná léčba, která by zohledňovala kromě dalších
faktorů i imunologický status kontrétního nemocného.
V první části práce jsme se zaměřili na zmapování rozložení některých lymfocytárních
subpopulací

u

žen

trpících karcinomem

prsu,

ať

již

lokálně

pokročilým,

nově

diagnostikovaným či metastatickým stádiem onemocnění. Snažili jsme se dále zjistit, jak
konvenčně podávaná léčba ovlivňuje rozložení těchto buněčných subpopulací. Zaměřili jsme se
za periferní krev, jako nejpřístupnější materiál v klinické praxi.
Zlepšení prognózy a prodloužení doby přežívání s sebou přináší nové otázky i
z hlediska dlouhodobých komplikací vč. aterosklerózy. Druhá část práce vyhodnocuje vztah
mezi cirkulujícími CD14+CD16+ monocyty, sérovým CRP, koncentrací močového neopterinu
a vybranými laboratorními parametry aterosklerózy (sérová hladina cholesterolu, homocystein,
α-tokoferol a retinol) a tloušťkou lamina intima a media karotid u nemocných s karcinomem
prsu.
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Byly stanoveny následující pracovní otázky:
1. Jaké je rozložení vybraných buněčných subpopulací v periferní krvi u nemocných
s nově diagnostikovaným nádorem prsu?
2. Jaké je rozložení těchto vybraných buněčných subpopulací v periferní krvi
u nemocných s metastatickou formou onemocněníí?
3. Jak se jednotlivé skupiny od sebe liší navzájem a jaký je rozdíl oproti zdravým
kontrolám?
4. K jakým změnám dochází v průběhu podávání kombinované chemoterapie?
5. Bude se u žen, u kterých bylo dosaženo dlouhodobé remise onemocnění, i po třech
letech lišit rozložení sledovaných subpopulací vůči zdravým kontrolám?
6. Jaký je vzájemný vztah mezi CD14+CD16+ monocyty periferní krve, močového
neopterinu a rizikových faktorů aterosklerózy, jako případné pozdní komplikace.u
nemocných s karcinomem prsu?
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7. Soubor, metodika práce a statistické zhodnocení
3.1. Sledování změn vybraných buněčných subpopulací a neopterinu v moči u
nemocných s karcinomem prsu v průběhu a po ukončení protinádorové chemoterapie soubor nemocných
V prospektivní studii byly hodnoceny vzorky periferní krve vybraných pacientek
s karcinomem prsu. Studie byla schválena etickou komisí Fakultní nemocnice v Hradci
Králové. Před vstupem do studie všechny účastnice podepsaly informovaný souhlas (viz
příloha).
Pacientky byly léčeny na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci
Králové v období mezi 15. 10. 2007 – 22. 2. 2008. Kontrolní skupina 20 zdravých žen
(34-65 let, 51,8 ± 8,1, aritmetický průměr ± směrodatná odchylka) byla do studie vybrána
z řad pravidelných dárkyň krve (s negativní osobní anamnézou maligního nádorového
onemocnění). Soubor nemocných byl tvořen 30 ženami s histologicky ověřenou diagnosou
karcinomu prsu (30-69 let, 50,3 ± 11,0). První skupina žen A byla tvořena ženami s nově
diagnostikovaným karcinomem prsu, u kterých byla před chirurgickým zákrokem indikována
neoadjuvantní chemoterapie. Druhá skupina žen M trpěla metastatickým postižení. Tyto ženy
dosud nebyly léčeny pro metastatické onemocnění (adjuvantní a neoadjuvantní léčbu však mít
mohly), měly adekvátní hematologické a biochemické hodnoty (léčeny v rámci klinické
studie Athena). .
Nemocné byly léčeny ve dvou skupinách:
1. skupina žen léčená neoadjuvantní chemoterapií (kohorta A), 20 žen, 49,2± 8,9,
(30-64) let, které podstoupily 4 cykly neoadjuvantní chemoterapie ve složení:
doxorubicin 60mg/m2 + cyklofosfamid 600mg/m2 v intervalu 2 týdnů za podpory
filgrastimu. Po ukončení 4. cyklu pak byly dané ženy rozděleny na základě pozitivity
Her2/Neu (podskupina HER-2+ dále označena jako A+ a podskupina HER-2- dále
označena jako A-). 8 Her2 pozitivních žen (A+) pokračovalo 12cykly paclitaxelu v
dávce 90mg/m2 v kombinaci s trastuzumabem v dávce 4mg/kg při prvním podání a
následně 2mg/kg v intervalu 1 týdne. Z této skupiny celkem v 5 případech byla do
léčebné kombinace přidána carboplatina v dávce AUC2, 8 Her2 negativních žen (A-)
pokračovalo 12 cykly monoterapií paclitaxelu v dávce 90 mg/m2.. Celkem 3 ženy ve
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studii již dále nepokračovaly. Po následujícícj třech letech, byly sledované parametry
jednorázově změřeny u žen bez progrese základního onemocnění (celkem 10 žen)
s cílem porovnat rozložení sledovaných subpopulací vůči výchozím hodnotám, tak i
kontrolní skupině a pokusit se tak posoudit event. stupeň rekonstituce imunitního
systému,
2. skupina s metastatickým onemocněním (kohorta M), 10 žen, 37-69, 53,0± 14,5,
léčená paliativní kombinací: bevacizumab 10mg/m2 + paclitaxel 90mg/m2+
carboplatina AUC2 v dvoutýdenních intervalech do progrese onemocnění (v rámci
klinické studie Athena).
Bližší charakteristiky souboru ukazují tabulky číslo 2-4.
Tabulka č. 2: Charakteristika souboru žen léčených primární terapií

1

VĚK
30

TMN
T1N1M0

S
IIA

histologie
Duktální

Ki
(%)
35

ER
PR
p53(%) (IRS) (IRS) Her2
0
6
12
pozit

2
3
4
5
6
7
8
9*
10
11

59
54
54
54
62
48
51
42
48
43

T3N2M0
T1N0M0
T4N1M0
T3N1M0
T2N2M0
T3N1M0
T2N1M0
T2N0M0
T2N0M0
T2N0M0
T2N1M0

IIIA I
IIIB
IIIA
IIIA
IIIA
IIB
IIA
IIA
IIA
IIB

Duktální
Duktální
lobulární
Duktální
Duktální
Duktální
Duktální
Duktální
Duktální
Duktální

60
30
20
30
50
50
50
?
15
10

80
60
0
0
0
100
80
?
0
80

6
8
6
0
6
4
6
?
8
9

12
4
4
0
2
4
8
?
12
2

pozit
pozit
pozit
pozit
pozit
pozit
neg
neg
neg
neg

AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel/trastuzumab
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel

12
13
14
15
16
17

64
43
53
47
33
51

T3N1M0
T3N0M0 IIIA IIB
T2N3M0
IIIA
T2N1M0
IIB
T2N0M0
IIA
T1N2M0
IIIA
T1N1M0
IIA

Duktální
Duktální
Duktální
Duktální
nedif.
Duktální

20
60
?
50
100
90

0
93
?
0
100
0

12
0
0
8
0
0

8
0
0
4
0
0

neg
neg
neg
neg
neg
neg

AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel
AC/paclitaxel

Léčebný režim
AC/paclitaxel/trastuzumab

18
43
T3N1M0
IIIA
Duktální
80
100
0
0
pozit AC/paclitaxel/carboplatina/trastuzum
19
60
T2N1M1
IV
Duktální
15
0
12
12
neg
AC/paclitaxel/carboplatina
20
45
T3N1M0
IIIA
lobulární
60
20
6
4
neg
AC/paclitaxel/carboplatina
* jednalo se o hormonálně dependentní nádor, další podrobnosti nejsou známy
? neznámý údaj
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Tab č. 3 Rozdělení žen léčených primární terapií (skupina A) dle stádia onemocnění
Stádium

počet

%

I
IIA
IIB
IIIA
IIIB

0
6
3
7
1

0
30
12
35
5

IV
bilaterální

1
2

5
10

Tab č. 4 Charakteristika souboru žen s metastatickým postižením (M) v období
diagnózy.

1
2
3
4
5

VĚK
51
41
74
44
32

6
7
8
9
10

64
49
65
69
37

TMN
Staging
bilaterální* IIIB+IIIB
T2N1M0
IIB
T3N2M0
IIIA
T1N0M0
I
T1N0M0
I
T12N1M0
IIA
T1N1M0
IIA
T4N1M1
IV
T1N0M0
I
T1N2M0
IIIA

histologie Ki (%) p53(%) ER(IRS)
duktální
45
50
0
duktální
?
?
0
duktální
15
15
8
duktální
40
60
8
duktální
60
5
8
duktální
duktální
duktální
duktální
duktální

30

50
15
15
20
40

100
0
0
40
20

0
8
8
6
8

PR
(IRS)
0
0
2
12
4

HER2/Neu
neg
neg
neg
neg
neg

0
4
0
4
2

neg
neg
neg
neg
neg

3.2. Sledování změn vybraných buněčných subpopulací a neopterinu u nemocných
s karcinomem prsu v průběhu a po ukončení protinádorové chemoterapie - metodika
řešení
Po zařazení do studie byl u všech žen před zahájením chemoterapie proveden odběr
vzorků periferní krve a ranní moče, které byly neprodleně zpracovány v příslušné laboratoři.
V průběhu následující léčby byly další vzorky odebírány vždy v intervalu jednoho týdne, a to
buď do ukončení neoaduvantní léčby (ženy s nově diagnostikovaným karcinomemprsu), či do
progrese u žen zařazených do klinické studie Athéna (progresivní, metastatické postižení) .
Podskupina žen, u které bylo léčbou dosaženo remise onemocnění, byla po třech letech
vyzvána k odběru závěrečného vzorku periferní krve.

3.3. Metodika analýzy průtokovou cytometrií
Stanovení lymfocytárních subpopulací
Vzorky periferní krve byly analyzovány pomocí čtyřbarevné průtokové cytometrie.
Gatovány tyto buněčné subpopulace:
CD3+, CD3+8+, CD3+CD4+, CD3+CD69+, CD8+CD69+, CD69+, CD3+CD69+, CD8+CD28+,
CD8+CD28-, IRI (poměr CD4+/CD8+), CD3-CD69+.
100µl heparinizované krve smíšené s 10µl koktejlu monoklonálních protilátek bylo
inkubováno 15min při pokojové teplotě. Daný koktejl obsahoval: anti-CD28 (klon CD28.2
konjugovaný s FITC), anti-CD69 (klon TP1.55.3 konjugovaný s PE), antiCD8 (klon B9.11
konjugovaný s PC5) and antiCD3 (klon UCHT1 konjugovaný s PC7). Všechny monoklonální
protilátky byly vyrobeny firmou Beckman Coulter, Miami, FL, USA. Po inkubaci byl přidán
lyzační roztok (OptiLyse C, Beckman Coulter). Daná směs byla inkubována po dobu 10-ti
minut. Analýza průtokovou cytometrií byla provedena na přístroji Cytomics FC 500
cytometer (Beckman Coulter). Následně byla získaná data analyzována pomocí CXP Analysis
Software (Beckman Coulter, Miami, FL, USA).
minimálně 10 000 buněk.
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Pro každý vzorek bylo hodnoceno

T-regulačních lymfocyty
Heparinizovaná krev pacientů byla inkubovaná s koktejlem monoklonálních protilátek
anti-CD3-FITC (klon UCHT1), anti-CD4-PC7 (klon 13B8.2), anti-CD25-PC5 (klon B1.49.9),
anti-CD127-PE (klon R34.34) (Beckman Coulter, Miami, FL, USA). Po 20min inkubaci byly
erytrocyty zlyzovány činidlem Optilyse (Beckman Coulter) a vzorky byly ihned měřeny na
průtokovém cytometru FC500 Cytomics (Beckman Coulter, Miami, FL, USA) vybaveným
dvěma lasery. U každého vzorku bylo nasbíráno 50 000 buněk a výsledky byly analyzovány
softwarem CXP Analysis.
Strategie gatování: Byly zagatovány CD4+ lymfocyty v douparametrovém histogramu
CD3+CD4+ a podle izotypové kontroly byly v dalším gatu zagatovány lymfocyty CD127CD25+ a CD127dimCD25+.
Stanovení dendritických buněk
Pro stanovení myeloidních dendritických buněk (MDCs) byl použit komerční kit
„Dendritic Cells Myeloid Subset“ (Beckman Coulter). Postupnou pozitivní selekcí pomocí
čtyř monoklonálních protilátek (CD14, CD16, ILT3, CD33) v tříbarevné analýze byly
odlišeny myeloidní dendritické buňky od ostatních krevních buněk periferní krve. Myeloidní
dendritické buňky výrazně exprimují znaky CD33 a ILT3, zároveň jsou CD16 negativní a jen
částečně CD14 pozitivní. Pro stanovení plazmocytoidních dendritických buněk (PDCs) byl
použit komerční kit „Dendritic Cells Plasmacytoid Subset“ (Beckman Coulter). Postupnou
pozitivní selekcí pomocí čtyř monoklonálních protilátek (CD14, CD16, ILT3, CD123) v
tříbarevné analýze byly odlišeny PDCs od ostatních krevních buněk periferní krve.
Plazmocytoidní dendritické buňky výrazně exprimují znaky CD123 a ILT3, jsou však CD14 i
CD16 negativní.
Gatovací strategie ukazují obrázky č. 1- 4 .
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Obr. č. 1 Gatovací strategie T-regulačních lymfocytů
B

A

C

Postup: Byly zagatovány CD4+
lymfocyty v douparametrovém
histogramu CD3+CD4+ (A), barevně
zagatovány CD4+CD25high lymfocyty
(B) a podle izotypové kontroly byly
v dalším gatu zagatovány lymfocyty
CD127-CD25high a CD127dimCD25high (C).
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Obr. č. 2 Gatovací strategie plasmocytoidních dendritických buněk (PDC)

A

Postup: Byly zagatovány všechny
CD123+buňky (A), z nich byly v
dalším douparametrovém histogramu
zagatovány buňky ILT3+ a
CD14+CD16neg – odlišení od
monocytů (zelená barva-B) a v
douparametrovém histogramu C
ohraničuje gate PDCs CD123+ILT3+

B

C
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Obr.č. 3 Gatovací strategie myeloidních dendritických buněk (MDC)

A
Postup: Byly zagatovány všechny
CD33+buňky (A), z nich byly v dalším
douparametrovém histogramu zagatovány
buňky ILT3+ a CD14+CD16neg – odlišení
od monocytů (B) a
v
douparametrovém histogramu C
ohraničuje gate MDCs CD33+ILT3+

B

C
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Obr. č. 4 Gatovací strategie lymfocytární populace CD8+CD28+

A

B

D

C

Postup: Z gatu všech lymfocytů (A) se přímo naměří populace CD8+CD28+ (C) nebo se z gatu
lymfocytů zagatují CD8+lymfocyty (B) a z nich se naměří sledované populace (D). CD8 pozitivní
buňky v tomto případě tvoří 100% populaci.
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3.4. Stanovení neopterinu v moči
Vzorky ranní moči byly sbírány a do analýzy skladovány při teplotě -20°C. Močový
neopterin byl stanoven modifikovanou metodikou dle Melichara a kol., 2006 [165]. Po
centrifugaci (5min,1300 x g) a naředění 100 μl vzorku moči s 1,0 ml mobilizační fáze
obsahující disodium-EDTA (2g/l). Vzorky byly následně filtrovány pomocí Microtiter,
AcroPrep 96 Filter Plate 0,2 m/ 350 μl, Pall Life Science (Ann Arbor, USA) a Vacuum
Manifold Pall Life Science a poté injektovány do kolony. Neopterin byl stanoven pomocí
kapalné chromatografie systémem Prominence LC20 (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) složeného
z Rack changer/C – speciálního autosampletu pro mikrotitrační destičky, Degasser DGU20A5, 2 chromatografických pump LC-20 AB, autosampleru SIL-20 AC, Column Over CTO
– 20 AC termostatu, detektoru fluorescence RF- 10 AXL, diodového detektoru SPD – M20A
a komunikujícího modulu CBM-20A. V mobilizační fázi byl použit fosfátový pufr 15 mmol/l,
pH 6,4 o rychlosti 0,8 ml/min. separace proběhla za pomoci analytické kolony Gemini Twin
5μ, C18, 150 x 3 mm /Phenomenex, Torrance, USA) při 25°C, objem injekce byl 1μl.
Neopterin byl určen za jeho přirozené fluorescence (vlnová délka 353 nm excitace, 438 nm
emise). Kreatinin byl detekován současně ze stejného vzorku pomocí detektoru s diodovým
polem při 235nm. Doba analýzy močového neopterinu a kreatininu byla 6 min a analyty byly
kvantifikovány pomocí externí standardizační křivky. Koncentrace neopterinu byla vyjádřena
jako

poměr

neopterin/kreatinin

(μmol/mol

kreatininu).

Aktivita

N-acetyl-β-D-

glukosaminidázy (NAG) v moči byla stanovena podle metodiky Ellise a kol. 1975 [166]
s minimální modifikací. NAG aktivita byla vyjádřena jako poměr NAG/kreatininu (μkat/mol
kreatininu).
3.5. Korelace CD14+CD16+ monocytů periferní krve, močového neopterinu a rizikových
faktorů aterosklerózy u nemocných léčených pro karcinom prsu – soubor a metodika
Do studie bylo zařazeno celkem 33 pacientek s histologicky potvrzenou diagnózou
karcinomu prsu. Všechny nemocné podstoupily primární léčbu (chirurgickou a/nebo
chemoterapii či adjuvantní radioterapii). Nemocné s nádorovou expresí estrogenních a/nebo
progesteronových receptorů dostávaly hormonální léčbu (tamoxifen či inhibitory aromatáz).
Výzkum byl schválen lokální etickou komisí. Nemocné podepsaly informovaný souhlas.
Vzorky žilní krve byly odebírány po celonočním lačnění. Vzorky byly bezprostředně
dopraveny do laboratoře, kde byly zpracovány pomocí centrifugace (1600 x g,10 min, 16°C).
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Separované sérum bylo pro většinu parametrů zpracováno přímo, či v případě α-tokoferolu a
retinol nejprve zmraženo na -20°C.
Periferní krevní obraz byl vyhodnocen dle publikace Melichar a kol., 2009 [147].
Hemoglobin byl měřen fotometrickou metodou za použití lauryl-sulfátu sodného. Leukocyty a
destičky byly určeny pomocí impedance krevní analyzátorem Sysmex XE-2100 (Sysmex,
Kobe, Japan). Monocyty CD14+CD16+ byly stanoveny pomocí dvoubarevné průtokové
cytometrie za použití monoklonální protilátky anti CD14 značené izokyanátem (Imunotech,
Marseille, Francie) a protilátky anti CD16 značené fykoerytrinem (Imunotech) na průtokovém
cytometru Cytomycs FC500 (Beckman Clouter Hialeah, Florida, USA).
CRP byl stanoven pomocí imunoturbidimetrie, lipoprotein (a) a sérový cholesterol,
low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, triacylglyceridy
pak za pomoci imunoturbidimetrie, na enzymu založené analýze pomocí komerčního kitu na
analyzátoru

MODULAR

(Hoffmann-La

Roche,

Basilej,

Švýcarsko).

Koncentrace

homocysteinu byla změřena imunochemicky (Immulite 2000, Siemens Healthcare
Diagnostics, Deerfield, Illinois, USA).
Sérový tokoferol-α byl stanoven kapalnou chromatografií dle metodiky popsané
v práci Urbánek a kol.2006 [167]. V extrakční proceduře bylo deproteinizováno 500 μl séra
za pomocí denaturovaného etanolu s 5% metanolem (500 μl, 5 min, 4°C). Následně pak bylo
k této směsi přidáno 2500 μl n-hexanu a louhováno po dobu 5min ve vortexové aparatuře.
Po centrifugaci (1600 x g, 10 min,0°C) byla část (2000μl) z čirého extraktu separována a
evaporována (45°C) ve vákuovém koncentrátoru AD 5301 (Eppendorf, Hamburg, Německo).
Zbytek byl rozpuštěn ve 400μl metanolu a analyzován kapalnou chromatografií za použití
externí standardní kalibrace. Analýza byla provedena vysokovýkonným kapalným
chromatografem Perkin Elmer (Norwalk,USA) zahrnujícím LC 200 pumpu, LC 200
autosampler, LC kolonovou troubu 101, termostat LC 235C, diodový detektor vzájemně
propojené do Parkin Elmer Turbochrom chromatografické stanice verze 4.1. Separace αtokoferolu a retinolu proběhly na Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm monolitické
koloně (Merck, Darmstadt, Německo). V mobilizační fázi byl použit 100% metanol o průtoku
2,5 ml/min při tlaku 3,3 MPa v koloně. Termostat LC Oven 101 (Perkin Elmer) byl použit
k udržování teploty 25°C. Objem injekce byl 50μl. Detekce alfa-tokoferolu a retinolu byla
provedena při vlnové délce 295nm, resp 325nm. Přesná metodika stanovení neopterinu
v moči byla popsána v předchozí části.
Arteriae

carotides

byly

hodnoceny

dvourozměrnou

zobrazovací

metodou

ultrazvukovým přístrojem (Aplio, Toshiba, Japonsko) s 14-MHz převodníkem energie.
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Intimo-mediální ztluštění (IMT) bylo definováno jako vzdálenost mezi echogenní linií
představující intimo-krevní rozhraní a echogenní linií představující medio-adventiciální
rozhraní. Měření proběhlo na zadní stěně a.carotis v podélné ploše. IMT bylo změřeno
oboustranně ve dvou úrovních (supraklavikulární segment společné a. karotis communis a
2cm pod bifurkací a.carotis communis). Celkem byla na dané úrovni provedena tři měření a
následně vypočítán aritmetický průměr. Sledována byla přítomnost karotických plaků.
Všechna vyšetření byla prováděna stejnou osobou.
3.6. Statistické zpracování
Soubor byl zpracován pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics, verze 20 a
Microsoft Excel 2010.
Porovnání jednotlivých skupin v čase nula
Testování normality populace v jednotlivých skupinách bylo provedeno pomocí
Shapiro-Wilcoxon testu pro malé výběry. Hypotéza o normálním rozložení byla zamítnuta pro
jednotlivé skupiny nemocných i zdravé kontroly v různých proměnných téměř ve všech
případech. Z důvodů nenormality byl pro všechny skupiny a všechny proměnné proveden
neparametrický Mann-Whitney test porovnání středních hodnot s nulovou hypotézou
„mediány se rovnají“. Jako statisticky významné bylo považováno dosažení hladiny
významnosti p≤ 0.05. Uvedeny jsou statisticky průkazné výsledky.
Sledování změn parametrů v čase, v průběhu podávané léčby
Cílem byla analýza změn oproti počátečnímu stavu. Z tohoto důvodu byla vytvořena
proměnná diffDate udávající počet dnů od prvního odběru a proměnná diffX udávající u
sledovaných parametrů rozdíl od počáteční hodnoty. Byla provedena deskriptivní analýza dat.
Následně byl proveden výpočet lineární regresní analýzy, ve kterém byla sledována závislost
hodnoty měřeného markeru na čase pro jednotlivé proměnné. Regresní analýza byla odděleně
provedena pro skupinu M a skupinu A. Skupina A byla dále separátně hodnocena pro časové
období léčby 1. fáze (AC) a 2. fáze (paclitaxel/trastuzumab/carboplatina) a současně byla
rozdělena do podskupin A+ a A-, všechny definované podskupiny byly statisticky zpracovány
odděleně. Pro lineární regresní analýzu byly považovány za statisticky významné výsledky na
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hladině významnosti (signifikance) ≤0,05. Definovaná proměnná B vyjadřovala změny
hodnoty daného parametru za jeden den. Hodnota R kvadrát pak poměrnou část daného
souboru, která byla vysvětlitelná modelem lineární regrese na dané hladině významnosti a
současně s vyjádřenými změnami parametru B.
K bližšímu popsání vzájemných vztahů sledovaných parametrů, byla v závěru
provedena korelační a faktorová analýza.

Korelace CD14+CD16+ monocytů periferní krve, močového neopterinu a rizikových
faktorů aterosklerózy u nemocných léčených pro karcinom prsu
Korelace byly analyzovány pomocí Spearmanova korelačního koeficientu, hladina
významnosti p=0,05. Analýza byla provedena za pomoci softwaru NCSS (Number Cruncher
Statistical Systém, Kaysville,Utah, USA).
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4.Výsledky
4.1. Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání sledovaných skupin pro relativní i
absolutní hodnoty jednotlivých parametrů před zahájením léčby
Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání sledovaných skupin pro relativní i
absolutní hodnoty jednotlivých parametrů před zahájením léčby je znázorněna v tabulkách č 5
a6
Jak vyplývá z tabulky č. 5 ve skupině žen s metastatickým postižením (M) bylo
v porovnáni se skupinou žen léčených neoadjuvanntí léčbou (A) zjištěno statisticky významné
relativní snížení CD3+CD4+ lymfocytů, imunoregulačního indexu a relativního počtu PDC, a
naopak zvýšení relativního počtu CD3+CD8+ lymfocytů, zvýšení relativního i absolutního
počtu CD8+CD28-, zvýšení relativního i absolutního počtu CD3+CD69+ a absolutního počtu
CD8+CD69+ lymfocytů.
Při vzájemném porovnání skupin žen s metastatickým postižením a kontrolní skupiny
zdravých žen bylo zaznamenáno ve skupině M statistisky významné snížení absolutního počtu
celkových lymfocytů, absolutního počtu CD3+ lymfocytů, IRI, dále pak snížení absolutního i
relativního počtu CD3+CD4+, zvýšení relativního počtu CD3+CD8+, relativního počtu
CD8+CD28-, CD3+CD69+ a relativního počtu CD8+CD69+ lymfocytů.
Při vzájemném porovnání skupin žen léčených neoadjuvantní léčbou a kontrolní
skupinou bylo zaznamenáno snížení relativního i absolutního celkového počtu lymfocytů,
snížení absolutního počtu CD3+, absolutního počtu CD3+CD4+lymfocytů, snížení relativního
počtu CD69+, zvýšení relativního počtu CD8+CD28+ lymfocytů, zvýšení relativního počtu
TREG a snížení absolutního i relativního počtu CD8+CD28- lymfocytů.
Při porovnání sledovaných parametrů uvnitř skupiny A, kdy byly porovnávány
podskupiny A+ a A- (rozdělení na základě exprese HER-2) nebylo zjištěno žádných
statisticky významných rozdílů v porovnání relativních i absolutních hodnot sledovaných
parametrů (tab č 6).
Grafické znázornění porovnání mediánů vybraných parametrů shrnují grafy číslo 1-8.
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Graf č 1. Box-plot porovnání skupin
před zahájením léčby, CD3+ lymfocyty
(r

Graf č. 3 Box-plot porovnání skupin
před léčbou, CD3+CD8+ lymfocyty (rel)

Graf č. 2 Box-plot porovnání skupin
před léčbou, CD3+ CD4+ lymfocyty (rel)

Graf č. 4 Box-plot porovnání skupin
před léčbou, neopterin

42

Graf č. 5 Box-plot porovnání skupin
před léčbou,CD8+CD28+ lymfocyty (rel)

Graf č. 7 Box-plot porovnání skupin
před léčbou, CD8+CD28- lymfocyty (rel)

Graf č. 6 Box-plot, porovnání skupin
před léčbou, CD3+CD69+ lymfocyty (rel)

Graf č. 8 Box-plot, porovnání skupin
před zahájením léčby, TREG (rel)
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4.2. Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání sledovaných skupin pro relativní i
absolutní hodnoty jednotlivých parametrů ve skupině žen bez známek aktivity
základního onemocnění po 3 letech od zahájení neoadjuvantní léčby
Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání sledovaných skupin pro relativní i
absolutní hodnoty jednotlivých parametrů ve skupině žen bez známek aktivity základního
onemocnění po 3 letech od zahájení neoadjuvantní léčby je znázorněna v tabulce č 7.
Při porovnání definované podskupiny žen po 3 letech s kontrolní skupinou zdravých
žen bylo zjištěno statisticky významné snížení relativního i absolutního počtu CD3+
lymfocytů, snížení absolutního i relativního počtu CD3+CD4+ lymfocytů, snížení
imunoregulačního indexu, zvýšení relativního počtu T regulačních lymfocytů, zvýšení
relativního počtu plasmocytoidních i myeloidních dendritických buněk.
Při vzájemném porovnání hodnot sledovaných parametrů před zahájením léčby a za 3
roky bylo zjištěno, že po 3 letech došlo ke statisticky významnému vzestupu relativního
celkového počtu lymfocytů při současném snížení relativního zastoupení CD3+, snížení
relativního zastoupení CD3+CD4+ lymfocytů, snížení imunoregulačního indexu, snížení
relativního počtu CD8+CD28+ a naopak ke zvýšení relativního i absolutního počtu
CD8+CD28- a zvýšení absolutního počtu CD69+ lymfocytů
Při izolovaném porovnání HER-2 pozitivních a negativních se skupinou zdravých žen
i hodnotami výchozími byly zjišteny výsledky obdobné. Shrnutí naleznete v tabulkách č 8 a 9.
Vzájemné porovnání HER-2 pozitivních a HER-2 negativních žen po 3 letech nebylo možné
pro nízké počty vyšetřovaných žen.
Grafické znázornění porovnání mediánů vybraných parametrů shrnují grafy číslo 9-13.
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Graf č. 11 Box-plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K),
CD3+CD8+lymfocytů (rel)

Graf č. 9 Box-plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K), CD3+ lymfocytů
(rel)

Graf č. 10 Box plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K), CD3+CD4+
lymfocytů (rel)

Graf č. 12 Box plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K),
CD8+CD28+lymfocytů (rel)
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Graf č. 13 Box-plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K),
CD3+69+lymfocytů (rel)

Graf č. 15 Box-plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K), TREG (rel)

Graf č. 14 Box-plot,
porovnání skupiny primární terapie (A)
před léčbou (T0), po 3 letech (T3R)a
kontrolní skupiny (K), CD8+28lymfocytů (rel)
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4.3 Lineární regresní model při sledování změn sledovaných paramerů v průběhu
chemoterapie u žen léčených neoadjuvantní léčbou.
V průběhu fáze 1 (AC) byly zaznamenány změny pouze na hranici významnosti.
Lineárním modelem bylo vysvětlitelné jen malé množství změn sledovaných parametrů.
Jednalo se o postupné zvyšování relativních počtů CD3+, CD3+CD8+, CD8+CD28+,
CD3+CD69+ a CD8+CD69+ lymfocytů. Pro absolutní hodnoty nebyl lineární model
aplikovaný pro vysoký rozptyl dat.
Skupina A byla následně rozdělena na skupinu A+ a A- na základě exprese HER-2. Ve
skupivě A+ v průběhu fáze 1 docházelo ke statisticky významným vzestupům relativního
počtu CD3+, CD3+CD8+ a CD8+CD28+ lymfocytů.

Ve skupině A- kromě vzestupu

relativního zastoupení CD3+, CD3+CD8+, CD8+CD28+ lymfocytů docházelo navíc i ke
vzestupu relativného zastoupení

CD3+CD69+ a relativního zastoupení CD8+CD69+

lymfocytů. Dosažené výsledky shnují tab č 10-12
V průběhu fáze 2 ve skupině všech žen léčených neoadjuvantní chemoterapií bylo
zaznamenáno statisticky významné snižování relativního počtu CD3+CD4+ lymfocytů,
snižování imunoregulačního indexu, snižování relativního zastoupení T regulačních
lymfocytů, a snižování relativního i absolutního počtu myeloidních dendritických buněk. Ve
stejném sledovaném období bylo naopak zjištěno statisticky významné zvyšování relativního i
absolutního počtu CD8+CD28- lymfocytů. Při hranici významnosti se pro malý podíl souboru
vysvětlitelný lineárním modelem pohyboval mírný vzestup CD3+CD8+ lymfocytů. (tab č 13),
Následně byla opět skupina A rozdělena na podskupiny A+ a A- a obě definované
podskupiny byly zhodnoceny odděleně (tab č. 14, 15). Ve skupině HER-2 negativních žen
v průběhu fáze 2 nebyly prakticky zaznamenány žádné statisticky významné změny
jednotlivých parametrů vysvětlitelných lineárním modelem. Pokles absolutního počtu CD3+
lymfocytů a naopak vzestup absolutního počtu CD8+CD28+ při vzestupu relativního počtu
CD8+CD28- lymfocytů platilo jen pro malý podíl sledovaného souboru. Naopak v případě
podskupiny A- ve 2. fázi léčby docházelo ke statisticky významným změnám v případě
několika parametrů. Jednalo se o vzestup relativního podílu CD3+CD8+ lymfocytů, a s ním
souvsejícího poklesu imunoregulačního indexu. Dále pak byl zjištěn statisticky významný
vzestup v čase relativního i absolutního počtu CD8+CD28- lymfocytů, vzestup relativního
počtu CD3+CD69+ a CD8+CD69+ lymfocytů a naopak pokles T regulačních lymfocytů.
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Tabulka č. 10. Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií (A) pro první fázi
léčby (AC).
B značí o kolik se změní daný parametr za jeden den léčby, signifikance je hladina
významnosti, hodnoty menší či rovné 0.05 jsou považovány za statisticky významné. R kvadrát
vyjadřuje relativní podíl souboru, který je vysvětlitelný modelem lineární regrese na dané
hladině významnosti (Pokud bychom vynásobili tuto hodnotu 100, pak se jedná o proceto
hodnot vysvětlitelných daným lineárním modelem na příslušné hladině významnosti.)

Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+ (abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28- (abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+ (abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+ (abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

0.020
<0.001

0.508
0.500

0.003
0.003

-0.003

0.272

0.009

0.175
<0.001
0.036
-0.001
0.112
0.001
-0.002
0.082
0.001
-0.005
<0.001
0.014
<0.001
0.009
<0.001
0.017
<0.001
0.020
<0.001
0.008
<0.001
0.001
<0.001
0.001
<0.001

0.000
0.930
0.476
0.634
0.002
0.408
0.456
0.006
0.342
0.868
0.129
0.005
0.397
0.045
0.363
0.269
0.907
0.280
0.595
0.314
0.913
0.260
0.500
0.243
0.485

0.091
<0.001
0.004
0.002
0.071
0.005
0.004
0.055
0.007
<0.001
0.017
0.057
0.005
0.030
0.006
0.009
<0.001
0.009
0.002
0.008
<0.001
0.010
0.004
0.011
0.004
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Tabulka č. 11 Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií HER-2 pozitivních
žen (A+) pro první fázi léčby (AC).
Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28- (abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

0.037
‹ 0.001

0.544
0.818

0.006
0.001

-0.013

0.034

0.081

0.304
-0.006
0.252
-0.004
0.104
-0.001
-0.005
0.141
-0.001

‹0.001
0.130
0.078
0.186
<0.001
0.593
0.020
‹ 0.001
0.436

0.352
0.038
0.002
0.030
0.24
0.005
0.117
0.442
0.010

0.024
-0.001
0.012
‹ 0.001

0.443
0.376
0.079
0.876

0.013
0.015
0.049
0.000

0.006
‹ 0.001

0.381
0.489

0.012
0.154

0.007
-0.001
0.044
<0.001
0.017
<0.001
0.001
‹ 0.001
0.001
‹ 0.001

0.815
0.175
0.129
0.534
0.306
0.307
0.085
0.484
0.488
0.528

0.001
0.031
0.038
0.007
0.024
0.018
0.051
0.010
0.352
0.008
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Tabulka č. 12 Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií HER-2
negativních žen (A-) pro první fázi léčby (AC).
Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28- (abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

0.018
0.001

0.572
0.400

0.004
0.011

-0.001

0.870

0.000

0.121
0.004
-0.004
0.001
0.116
0.046
-0.002
0.091
0.004

0.004
0.238
0.933
0.554
‹0.001
0.131
0.549
‹0.001
0.804

0.125
0.019
-0.001
0.005
0.321
0.041
0.006
0.229
0.005

-0.007
<0.001
0.012
0.007

0.788
0.160
0.042
0.222

0.001
0.027
0.065
0.022

0.009
<0.001

0.049
0.136

0.061
0.030

0.026
0.010
0.001
<0.001
‹0.001
<0.001
<0.001
-0.001
0.001
‹ 0.001

0.098
0.197
0.978
0.786
1.000
0.539
0.711
0.693
0.529
0.847

0.039
0.051
<0.001
0.001
‹0.001
0.005
0.002
0.018
0.125
0.010
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Tabulka č. 13 Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií (A) žen pro druhou
fázi léčby.
Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28(abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

-0.331
<0.001

0.526
0.995

0.003
0.015

0.002

0.073

0.017

0.006
0.001
-0.095
<0.001
0.021
<0.001
-0.005
-0.019
<0.001

0.334
0.280
<0.001
0.912
0.024
0.068
0.001
0.261
0.529

0.005
0.007
0.087
<0.001
0.029
0.019
0.068
0.007
0.002

0.101
0.002

<0.001
<0.001

0.160
0.107

0.001
<0.001

0.512
0.263

0.002
0.007

0.001
<0.001

0.491
0.306

0.003
0.006

<0.001
<0.001
0.001
<0.001
-0.013
<0.001
<0.001
<0.001
-0.001
<0.001

0.876
0.387
0.883
0.500
<0.001
0.344
0.949
0.675
<0.001
0.028

<0.001
0.004
<0.001
0.003
0.104
0.005
<0.001
0.001
0.091
0.027
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Tabulka č. 14 Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií HER-2 negativních
žen (A-) pro druhou fázi léčby.

Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28(abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

-0.417
0.001

0.506
0.400

0.006
0.002

0.001

0.595

0.003

-0.022
-0.070
-0.056
0.001
0.012
‹ 0.001
-0.002
-0.015
0.001

0.522
0.030
0.104
0.402
0.478
0.567
0.429
0.257
0.030

0.005
0.056
0.034
0.007
0.007
0.004
0.008
0.017
0.049

0.038
0.001

0.046
0.102

0.052
0.031

0.001
‹ 0.001

0.233
0.185

0.001
0.021

0.001
‹ 0.001

0.670
0.906

0.002
<0.001

-0.002
‹ 0.001
-0.003
<0.001
-0.002
<0.001
<0.001
‹ 0.001
‹ 0.001
‹ 0.001

0.524
0.311
0.616
0.962
0.742
0.547
0.832
0.041
0.560
0.598

0.005
0.012
0.003
<0.001
0.001
0.004
0.001
0.049
0.005
0.003
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Tabulka č. 15 Analýza lineární regrese ve skupině s primární terapií HER-2 pozitivních
žen (A+) pro druhou fázi léčby.

Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+ (abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28(abs)
CD3+CD69+
(%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+
(%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

-0.204
0.001

0.819
0.078

0.001
0.044

0.003

0.301

0.012

0.074
-0.002
-0.026
-0.002
0.104
0.003
-0.005
-0.030
-0.001

0.107
0.293
0.691
0.112
‹ 0.001
0.004
‹ 0.001
0.053
0.352

0.037
0.012
0.002
0.028
0.240
0.096
0.200
0.053
0.010

0.149
0.002

‹ 0.001
‹ 0.001

0.415
0.17

0.017

0.008

0.096

‹ 0.001

0.005

0.092

0.013

0.012

0.088

‹ 0.001

0.396

0.008

0.005
‹ 0.001
-0.002
<0.001
-0.029
<0.001
<0.001
‹ 0.001
-0.001
‹ 0.001

0.543
0.936
0.826
0.932
‹ 0.001
0.211
0.296
0.556
0.088
0.005

0.006
‹ 0.001
0.001
<0.001
0.221
0.018
0.012
0.005
0.037
0.101

Grafické znázornění změn významných parametrů pomocí dash-boardů
v grafech číslo 14-39.
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lze vidět

Graf č. 14 Dash-board, skupina A, změny parametru CD3+ lymfocytů (rel) v průběhu
léčby.
(Na ose x jsou znázorněny dny od zahájení léčby, na ose y hodnota sledovaného parametru.
Jednotlivé boxploty znázorňují rozložení sledované buněčné subpopulace v jednotlivých
časových intervalech od zahájení léčby. V průměru okolo 60. dne od zahájení léčby došlo ke
změně složení terapie – přechod z 1. fáze na 2 . fázi léčby.)

1.fáze

2.fáze
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Graf č. 14 Dash-board, skupina A,
změny parametru CD3+CD8+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 15 Dash-board, skupina A,
změny parametru CD3+CD4+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 16 Dash-board, skupina A,
změny parametru
CD8+CD28+lymfocytů (rel) v průběhu
léčby

Graf č. 17 Dash-board, skupina A,
změny parametru CD8+CD28-lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 18 Dash-board, skupina A,
změny parametru CD3+CD69+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 19 Dash-board, skupina A,
změny parametru CD8+CD69+
lymfocytů (rel) v průběhu léčby
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Graf č. 20 Dash-board, skupina A,
změny parametru TREG (rel)
v průběhu léčby

Graf č. 21 Dash-board, skupina A,
změny parametru MDC (rel) v průběhu
léčby
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Graf č . 22 Dash-board, skupina A+, změny parametru CD3+ lymfoctů (rel) v průběhu
léčby
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Graf č. 23 Dash-board, skupina A+,
změny parametru CD3+CD8+ lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 24 Dash-board, skupina A+,
změny parametru CD3+CD4+ lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 25 Dash-board, skupina A+,
změny parametru CD8+CD28+
lymfocytů (rel) v průběhu léčby

Graf č.26 Dash board, skupina A+,
změny parametru CD8+CD28- lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 27 Dash board, skupina A+,
změny parametru CD3+CD69+
lymfocytů (rel) v průběhu léčby

Graf č. 28 Dash board, skupina A+,
změny parametru CD8+CD69+
lymfocytů (rel) v průběhu léčby
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Graf č. 29 Dash-board, skupina A+,
změny parametru TREG (rel)
v průběhu léčby

Graf č. 30 Dash-board, skupina A+,
změny parametru MDC (rel) v průběhu
léčby
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č. 31 Dash-board, skupina A-, změny parametru CD3+lymfocytů (rel) v průběhu léčby
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Graf č. 32 Dash-board, skupina A-,
změny parametru CD3+CD8+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 33 Dash board, skupina A-,
změny parametru CD3+CD4+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 34 Dash-board, skupina A-,
změny parametru CD8+CD28+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 35 Dash-board, skupina A-,
změny parametru CD8+CD28-lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 36 Dash board, skupina A-,
změny parametru CD3+CD69+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby

Graf č. 37 Dash board, skupina A-,
změny parametru CD8+CD69+lymfocytů
(rel) v průběhu léčby
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Graf č. 38 Dash board, skupina A-,
změny parametru TREG (rel)
v průběhu léčby

Graf č. 39 Dash board, skupina A-,
změny parametru MDC (rel) v průběhu
léčby
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4.4 Lineární regresní model při sledování změn sledovaných paramerů v průběhu
chemoterapie u žen s metastatickým postižením.
Při použití lineárního regresního modelu pro sledování změn v průběhu podávané
chemoterapie u žen s metastitckým postižením (M) byly zaznamenány jen výsledky se slabší
silou výpovědní hodnoty platné pro malý podíl sledovaného souboru (tab.č 16). Jednalo se o
vzestup absolutního počtu CD3+CD4+ lymfocytů a vzestup imunoregulačního indexu. Dále
zjištěné změny relativního počtu T regulačních lymfocytů, absolutního i relativního počtu
plasmocytoidních dendritických buněk, absolutního počtu CD8+CD28+ a relativního počtu
CD3-CD69+ lymfocytů se pohybovaly jen u hranice významnosti.
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Tabulka č. 16 Analýza lineární regrese pro skupinu s metastatickým postižením (M).

Parametr

B

Signifikance

R kvadrát

Neopterin
Lymfocyty
(relativní počet)
Lymfocyty
(absolutní počet)
CD3+ (%)
CD3+(abs)
CD3+CD4+ (%)
CD3+CD4+
(abs)
CD3+CD8+ (%)
CD3+CD8+ (abs)
IRI
CD8+CD28+(%)
CD8+CD28+
(abs)
CD8+CD28- (%)
CD8+CD28(abs)
CD3+CD69+ (%)
CD3+CD69+
(abs)
CD8+CD69+ (%)
CD8+CD69+
(abs)
CD69+ (%)
CD69+ (abs)
CD3-69+ (%)
CD3-69+ (abs)
TREG (%)
TREG (abs)
PDC (%)
PDC (abs)
MDC (%)
MDC (abs)

-0.034
<0.001

0.702
0.993

0.002
<0.001

0.002

0.044

0.037

0.004
0.002
0.010
0.001

0.818
0.016
0.428
0,001

0.001
0.054
0.006
0.098

-0.009
‹ 0.001
0.009
-0.004
‹0.001

0.652
0.567
<0.001
0.764
0,001

0.002
0.004
0.132
0.001
0.044

-0.010
<0.001

0.582
0.375

0.003
0.008

-0.007
<0.001

0.058
0.164

0.034
0.019

-0.005
<0.001

0.162
0.375

0.018
0.008

-0.008
<0.001
-0.018
<0.001
0.040
<0.001
<0.001
‹0.001
<0.001
<0.001

0.148
0.347
0.006
0.022
0.010
0.986
0.028
0.025
.682
0.955

0.020
0.009
0.069
0.051
0.062
<0.001
0.047
0.050
0.002
<0.001
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Neopterin v moči - deskriptivní statistika a regresní model ve sledovaných

4.5.

skupinách
Ve skupině A (20 žen) byl stanoven neopterin 226 ± 112 (105-594) μmol/mol kreatininu,
AM ± SD (min-max) a ve skupině žen s metastatickým postižením M (6 žen) 250 ± 115 (167475) μmol/mol kreatininu. Při vzájemném porovnání obou skupin před zahájením léčby nebyl
shledán statisticky významný rozdíl mezi uvedenými skupinami (p=0.429). Obdobných
výsledků bylo dosaženo i po rozdělení skupiny A dle HER-2 pozitivity: skupina A+ (9 žen),
226±153 (105-594) μmol/mol kreatininu, A- (11 žen), 226±71 (126-336) μmol/mol
kreatininu. Opět nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly při porovnání A+ vs M (p=
0,239),A- vs. M (0,763), A+ vs. A- (p= 0,201) Neopterin v moči nebyl z technických důvodů
zhodnocen u žen v kontrolní skupině.
V případě sledování změn množství neopterinu v moči, vyjádřeného jako podíl neopterin
v moči/ kreatininu nebyl ve všech sledovaných skupinách aplikovatelný lineární regresní
model pro vysoký rozptyl získaných hodnot.
Při provedení korelační analýzy nebyly zaznamenány statisticky významné korelační
vztahy mezi neopterinem a žádnou sledovanou buněčnou subpopulací, jak pro relativní, tak
pro absolutní hodnoty.
Korelační a faktorová analýza pro sledované buněčné subpoplace.

4.6.

Nejprve byla provedena korelační analýza. S ohledem na to, že byly zjištěny významné
korelační vztahy, byla provedena faktorová analýza. Ta v případě absolutních hodnot
sledovaných parametrů sloučila do jednoho faktoru celkem 10 proměnných (celkové
lymfocyty, CD3+lymfocyty, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD8+CD28+, CD8+CD28-, CD8+CD69+,
CD3+CD69+, CD3-CD69+ lymfocyty a TREG). Druhou skupinu tvořily subpopulace
CD3+69+,CD8+CD69-, CD3-CD69-,TREG) s méně vyjádřenými korelačními vztahy. Ve třetí
skupině byly vyděleny plazmocytoidní a myeloidní buňky. Jako samostatný, nezávisle se
chovající faktor byla vydělena subpopulace CD69+ lymfocytů. Jednotlivé faktorové náboje
jsou znázorněny v tab č. 17.
Faktorová analýza pro relativní hodnoty je zobrazena v tabulce č. 18. V případě
relativního hodnot byly seřazeny sledované parametry takto: komponenta 1 CD3+CD8+,
CD8+CD28+, CD8+CD28- lymfocyty, IRI, komponenta 2 CD3+CD69+, CD8+CD69+, CD3CD69+ lymfocyty, komponenta 3 CD3+lymfocyty , komponenta 4 CD4+ lymfocyty,
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komponenta 5 CD69+ lymfocyty, TREG, komponenta 6 plasmocytoidní a myeloidní
dendritické buňky (tab č. 18).
Výsledky jsou ve shodě s fyziologickým chováním sledovaných lymfocytárních
subpopulací.

Tabulka č. 17 Faktorová analýza absolutní hodnoty (zobrazení faktorových nábojů v rámci
jednotlivých komponent)

Komponenta

Lymfo
CD3+
CD3+CD4+
CD3+CD8+
CD8+28+
CD8+28CD3+69+
CD8+69+
CD3-CD69+
Treg
MDC
PDC
CD69+

1
0,928
0,977
0,841
0,978
0,925
0,856
0,714
0,731
0,557
0,534
0,236
0,092
0,346

2
-0,243
-0,114
-0,282
0,079
-0,120
0,156
0,644
0,634
0,107
-0,004
-0,121
0,093
0,087

3
0,054
0,007
0,046
0,034
0,084
0,003
0,033
-0,007
-0,078
0,148
0,863
0,902
0,021

4
0,174
-0,008
0,004
0,000
0,028
-0,080
0,037
0,129
0,314
0,646
0,112
-0,025
0,834

Komponenta 1: celkové lymfocyty, CD3+lymfocyty, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD8+CD28+,
CD8+CD28-, CD8+CD69+, CD3+CD69+, CD3-CD69+ lymfocyty a TREG
Komponenta 2: CD3+69+,CD8+CD69-, CD3-CD69-,TREG
Komponenta 3: plazmocytoidní a myeloidní buňky.
Komponenta 4: CD69+lymfocyty
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Tabulka č. 18 Faktorová analýza relativní hodnoty (zobrazení faktorových nábojů v rámci
jednotlivých komponent)

Komponenta
1

2

3

4

5

0,867

0,324

0,152

0,091

-0,020 0,100

CD8+CD28+ 0,567

0,213

0,663

-0,043 0,009

CD8+CD28-

0,747

0,115

-0,552 -0,058 -0,044 -0,016

IRI

-0,819

-0,009 0.308

CD3+CD8+

6

0,161

-0,009 -0,165 -0,014

CD3+CD69+ 0,273

0,929

0,054

-0,007 -0,009 0.098

CD3+CD69+ 0,350

0,874

0,021

0,141

CD3-CD69+

0,088

0,519

0,153

-0,052 0,372

CD3+

0,348

0,481

0.543

-0,253 -0,384 -0,013

CD3+CD4+

-0,143

0,052

0,091

-0,941 -0,149 0,001

CD69+

-0,242

0,229

-0,191 0,092

TREG

0,192

PDC
MDC

0,120

0,059
-0,101

0,796

0,003

-0,026 0,186

-0,083 0,770

0,141

0,190

0,131

0,017

0,114

0,097

0,790

-0,004

0,029

0,041

-0,156 0,011

0,891

Komponenta 1 CD3+CD8+, CD8+CD28+, CD8+CD28- lymfocyty, IRI
Komponenta 2 CD3+CD69+, CD8+CD69+, CD3-CD69+ lymfocyty
Komponenta 3 CD3+lymfocyty
Komponenta 4 CD4+ lymfocyty
Komponenta 5 CD69+ lymfocyty, TREG
Komponenta 6 plasmocytoidní a myeloidní dendritické buňky
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Výsledky korelace CD14+CD16+ monocytů periferní krve, močového neopterinu a

4.7.

rizikových faktorů aterosklerózy u nemocných léčených pro karcinom prsu
Všechny hodnoty sledovaných parametrů ukazuje tab č 19. Aritmetický průměr
hodnot celkového cholesterolu a LDL cholesterolu se pohybovaly nad horní hranicí
normy. Hodnoty většiny dalších sledovaných parametrů oscilovaly v rámci normálního
rozmezí. Kromě očekávaných korelací mezi počtem monocytů, byla pozorována
signifikantní negativní korelace mezi absolutním počtem CD14+CD16+ monocytů a
sérového HDL cholesterolu (graf č. 38). Absolutní počet CD14+CD16+monocytů taktéž
pozitivně koreloval s koncentrací sérových triacylglyceridů a tělesnou hmotností. Byla
zaznamenána signifikantně pozitivní korelace mezi relativním počtem CD14+CD16+
monocyty, sérovými triacylglyceridy a koncentrací močového NAG.

S výjimkou

pozitivní korelace mezi hodnotou CRP a počtem leukocytů periferní krve, nebyla
zaznamenána signifikantní korelace s močovým neopterinem či mezi sérovým CRP a
dalšími sledovanými parametry (tab č. 20).
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Tab č. 19 Hodnoty sledovaných parametrů, počet objektů n=33.
Parametr (jednotka)
Hmotnost (kg)
BMI (kg/m2)
Věk (roky)
Hemoglobin (g/l)
Leukocyty (109/l)
Monocyty (%)
Absolutní počet monocytů
(buňky/ l)
CD14+CD16+ monocyty (%)
CD14+CD16+ monocyty (MFI)
Absolutní počet CD14+CD16+
monocytů (buňky/ )
Celkový cholesterol (mmol/l)
HDL cholesterol (mmol/l)
LDL cholesterol (mmol/l)
Triglyceridy (mmol/l)
Lp(a) (g/l)
CRP (mg/l)
Homocystein (µmol/l)
Retinol (µmol/l)
Alfa-tokoferol (µmol/l)
Neopterin vmoči (µmol/mol
creatinin)
NAG vmoči ( kat/mol
creatinin)
Průměrná hodnota IMT (mm)
Maximální IMT (mm)

Průměr ± standardní odchylka
73 ± 13
26.64 ± 4.75
57 ± 12
135 ± 9
5.3 ± 1.4
6±3
315 ± 126

Rozmezí
51 – 107
18.96 – 40.77
32 – 84
106 – 152
2.0 – 9.0
1 – 11
82 – 512

19 ± 7
8.2 ± 5.2
59 ± 34

4 – 31
2.0 – 21.5
14 – 132

6.16 ± 1.22
1.65 ± 0.37
3.87 ± 1.12
1.48 ± 0.46
0.42 ± 0.43
3±4
12.4 ± 4.2
1.47 ± 0.22
23.45 ± 5.08
203 ± 84

4.45 – 11.23
0.99 – 2.37
2.37 – 8.49
0.49 – 2.34
0 – 1.40
0 – 20
6.1 – 23.2
1.02 – 1.79
15.37 – 39.20
104 – 525

11.7 ± 5.9

2.9 – 30.1

0.66 ± 0.16
0.73 ± 0.22

0.40 – 1.23
0.40 – 1.60

MFI = mean fluorescence intensity (střední intenzita fluorescence)
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Tab 20 Korelace mezi CD14+CD16+ monocyty and laboratorními parametry rizika
aterosklerózy. Spearmanovy korelační koeficienty (rs), hladiny významnosti v
závorkách. Signifikantní korelace jsou proloženy tučně.
Parametr (jednotka)

rs

CD14+CD16+
(%)

Hmotnost (kg)
BMI (kg/m2)
Věk (roky)
Hemoglobin (g/l)
Leukocyty (109/l)
Monocyty (%)
Absolutní počet monocytů
(buňky/ l)
Celkový cholesterol (mmol/l)
HDL cholesterol (mmol/l)
LDL cholesterol (mmol/L)
Triglyceridy (mmol/l)
Lp(a) (g/l)
Homocystein (µmol/l)
Retinol (µmol/l)
Alfa-tokoferol (µmol/l)
NAG vmoči ( kat/mol
creatininu)
Průměrná IMT (mm)
Maximální IMT (mm)
Neopterin v moči (µmol/mol
creatininu)
CRP (mg/l)

CRP
(mg/l)

0.00 (0.99)
-0.32 (0.08)
0.09 (0.63)
0.44 (0.01)
-0.10 (0.59)
-0.10 (0.58)
-0.19 (0.30)
-0.02 (0.91)
0.42 (0.02)

CD14+CD16+ Neopterin v
moči
(buňky/ l)
(µmol/mol
creatininu)
-0.22 (0.22)
0.38 (0.03)
0.28 (0.11)
-0.15 (0.39)
-0.24 (0.18)
-0.03 (0.86)
0.05 (0.80)
-0.26 (0.14)
0.16 (0.38)
-0.24 (0.19)
-0.07 (0.71)
0.47 (0.005)
-0.27 (0.13)
0.72
(<0.0001)
-0.19 (0.29)
0.23 (0.20)
-0.54 (0.001) 0.24 (0.18)
0.03 (0.89)
0.13 (0.49)
-0.15 (0.40)
0.43 (0.01)
-0.27 (0.15)
0.34 (0.07)
-0.04 (0.82)
-0.01 (0.94)
-0.17 (0.33)
0.12 (0.52)
0.09 (0.61)
-0.03 (0.85)
0.20 (0.26)
0.00 (1.00)

-0.05 (0.80)
-0.07 (0.68)
-0.12 (0.50)

-0.31 (0.08)
-0.30 (0.09)
-0.31 (0.08)

-0.09 (0.62)
-0.11 (0.54)
-

0.19 (0.29)
0.20 (0.28)
-0.19 (0.31)

0.34 (0.06)

0.32 (0.07)

-0.19 (0.31)

-

0.13 (0.47)
0.00 (0.99)
-0.16 (0.38)
0.20 (0.26)
0.33 (0.06)
-0.08 (0.68)
0.13 (0.48)
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0.18 (0.31)
0.19 (0.31)
0.32 (0.07)
0.27 (0.14)
0.43 (0.01)
-0.09 (0.61)
0.21 (0.24)
0.11 (0.55)
0.02 (0.92)
0.02 (0.93)
0.15 (0.40)
-0.07 (0.70)
0.12 (0.53)
-0.30 (0.09)
-0.23 (0.20)
0.02 (0.93)

Graf č. 38 Korelace mezi HDL cholesterolem a absolutním počtem CD14+CD16+
monocytů (rs = -0.54, p = 0.001).
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5. Diskuze

5.1.

Vzájemné porovnání sledovaných skupin žen v čase nule

Karcinom prsu je nejčastějším typem nádoru v ženské populaci (s výjimkou
nemelanomových karcinomů kůže). Díky léčebným pokrokům (především hormonální a
cílené léčbě) a včasnější diagnostice se v posledních 40letech významně zvýšilo procento
vyléčených žen. Všeobecné relativní pětileté přežití se zlepšilo z 75,1% mezi lety 1975-77 k
90% mezi lety 2001- 2007. Nicméně v celosvětovém měřítku je karcinom prsu stále
významnou příčinou morbidity i mortality [168;169].
Při léčbě nádorových onemocnění je v současné době kladen důraz na nezastupitelnou
úlohu imunitního systému nemocného. Velkou výzvu tedy představuje rozvinutí takových
léčebných postupů, které by minimalizovaly poškození imunitních funkcí v průběhu léčby, a
naopak maximálně podporovaly imunitní pochody s protinádorovým účinkem. Vhodným
nástrojem se jeví použití biologické léčby a protinádorových vakcín zejména v adjuvantních či
neoadjuvantních léčebných režimech [120;121;160;161]. Bylo popsáno, že imunomodulační
účinky vykazuje i řada standardně používaných chemoterapeutik, v případě karcinomu prsu i
„konvenčně“ používané léky jako je doxorubicin či paclitaxel [163]. Pro nemocné by byla
nejvýhodnější vysoce individualizovaná léčba, která zohledňuje kromě dalších faktorů i
imunologický status kontrétního nemocného.
Opakovaně byla publikována data týkajících se systémových imunologických parametrů
u nemocných s nádory. Jedná se však četně o heterogenní série případů. Naše studie se snažila
maximálně homogenizovat vybrané skupiny nemocných např. na základě molekulárně
biologických vlastností (exprese HER-2) a s tím související léčby. Cíleně byla vydělena
skupina žen s metastatickým, která se svými charakteristikami výrazně lišila od ostaních
zařazených skupin.
Předchozí data získaná u žen s karcinomem prsu ukazují na řadu změn imunitního systému,
které reflektují rozdílné zastoupení různých buněčných subpopulací v oblasti vlastního nádoru
či nádorového lůžka [170-174], dále pak v lymfatických uzlinách [51;175;176], či v periferní
krvi nemocných [177-183]. Změny v periferní krvi bývají méně výrazné než v oblasti
vlastního nádoru, nicméně se jedná o nejlépe dostupný, a tedy i vhodný materiál pro případné
rutinní vyšetřování [184].
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U žen s nově diagnostikovaným onemocněním bylo popsáno signifikantní snížení
celkového počtu lymfocytů [185], zvýšení cirkulujících B lymfocytů a NK buněk v porovnání
se zdravými kontrolami [186]. V periferní krvi byl nalezen taktéž zvýšený podíl paměťových
CD8+ lymfocytů, CD28- lymfocytů a snížený podíl naivních CD8+. A naopak byl popsán
zvýšený podíl CD69+, CD14+CD16+, CD3+HLADR+ lymfocytů jako důkaz imunitní odpovědi
organizmu vůči nádoru [187-189]. Intenzita exprese molekuly CD28 může negativně
korelovat se histopatologickým nálezem u karcinomu prsu[190] Pro imunosupresivní vliv
nádoru směrem k hostitelskému organizmu svědčí i snížená exprese zeta-řetězců u CD8+
lymfocytů, nižší exprese CD80 a naopak výraznější exprese FAS [188]. Opakovaně byl
zaznamenán i zvýšený podíl T regulačních lymfocytů v periferní krvi, jejichž podíl dále roste
se stádiem onemocnění [177;191;192]. Již v počátečních fázích onemocnění bylo
zaznamenáno snížení podílu myeloidních i plasmocytiodních dendritických buněk v periferní
krvi. Většinou převažovaly nezralé formy DC, a ve všech případech byl zaznamenán jejich
funkční deficit [70;72;73;193].
Ve sledovaném souboru žen s nově diagnostikovaným karcinomem prsu léčených
neoadjuvantní léčbou a kontrolní skupinou jsme tedy v souladu s dostupnými údaji taktéž
zaznamenali snížení relativního i absolutního celkového počtu lymfocytů a snížení
absolutního počtu CD3+ lymfocytů. Naše skupina žen naopak vykazovala již v počátečních
stádiích onemocnění

známky imunosuprese

ve formě snížení

absolutního počtu

CD3+CD4+lymfocytů, snížení relativního počtu CD69+ lymfocytů a současně zvýšení
relativního počtu T regulačních lymfocytů. Zvýšení relativního zastoupení CD8+CD28+
lymfocytů při současném snížení absolutního i relativního počtu CD8+CD28- lymfocytů by
mohlo být částečně vysvětlitelné včasnou diagnostikou nádorového onemocnění, kdy
antigenní stimulace nádorovými antigeny neprobíhala ještě dostatečně dlouhou dobu tak, aby
docházelo ke statisticky významnému snížení exprese molekuly CD28 [15;16].
V případě karcinomu prsu byly nalezeny i rozdíly na základě dalších molekulárněbiologických charakteristik nádoru, především přítomné exprese Her-2. Muraro et al. popsal,
zvýšenou přítomnost NK buněk a T regulačních lymfocytů a snížení poměru CD4+/CD8+
lymfocytů v periferní krvi u pacientů s Her-2 negativním typem nádoru. Naopak HER-2
pozitivní nádory vykazovaly zvýšenou CD8+ mediovanou T buněčnou odpověď in vitro vůči
různým TAA-odvozeným epitopům na rozdíl od HER-2 negativních nádorů a zdravých
kontrol[194]. Nám se však nepodařilo zjistit žádných statisticky významných rozdílů ve
sledovaných paramerech mezi Her-2 pozitivními a negativními nemocnými v období
diagnózy nádorového onemocnění, a to ani v rámci relativního zastoupení jednotlivých
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subpopulací ani absolutních počtů. Počet sledovaných nemocných všal byl v našem souboru
relativně nízký.
Při porovnání laboratorních nálezů u pacientů s metastatickým postižením a pacientů
nově diagnostikovanými, pouze lokálně pokročilými nádory, případně se skupinou zdravých
osob, jsou k imunosupresi vedoucí změny vyjádřeny výrazněji. Bylo popsáno významné
snížení CD4+ T lymfocytů [178;195;196]. Nejen jako výraz dlouhodobé a intenzivní antigenní
stimulace pak dochází ke zvýšení podílu CD28- T lymfocytů, které představují subpopulaci
antigen specifickou, vysoce oligoklonálně expandovanou. Tyto buňky vykazují sníženou
schopnost proliferovat a jsou současně zvýšeně citlivé k proaptotickým signálům [20;22].
Expanze CD8+CD28- bývá u metastatického karcinomu prsu spojena se zkrácením intervalu
do progresivního stadia [197].
U pacientů s metastatickým rozsahem nádoru dochází dále k významnému nárůstu T
regulačních lymfocytů [178;198]. Signifikantně je ovlivněna populace dendritických buněk.
Myeloidní i plasmocytoidní DC jsou snížené, převažují nezralé formy, které jsou četně
funkčně defektní [70;72;199]. Dané změny jsou opět intenzivněji vyjádřeny u metastatického
nádoru, než v počátečních fázích nádorového procesu [200]. V souladu s dalšími autory bylo
tedy i v našem souboru zaznamenáno relativní snížení CD4+ T lymfocytů a PDC. Evidentní
bylo absolutní i relativní zvýšené zastoupení CD8+CD28- lymfocytů a zvýšený podíl exprese
aktivační molekuly CD69. Všechny popisované změny byly taktéž více vyjádřeny nejen vůči
kontrolní skupině, ale i vůči skupině nově diagnostikovaných žen.
Molekula CD69 je řazena mezi časné aktivační molekuly. Je exprimována na
leukocytech. Nicméně díky tomu, že indukuje produkci transformujícího růstvého faktoru
beta (TGF β), může být její zvýšená exprese v pozdějších fázích rovněž kontraproduktivní
[201-204]. CD69 negativní myší modely vykazují významné autoimunitní i protinádorové
působení [205;206]. Zvýšená produkce TGF β podporuje metastazování primárního nádoru
[207]. Totéž bylo ověřeno i na buněčných liniích [208]. Zvýšená exprese CD69 může být tedy
chápána i jako negativní prognostický markerem u nemocných s metastatickým karcinomem
[209]. Zvýšená povrchová exprese molekuly CD8 v relativních hodnotách v našem souboru
tak může představovat jedinou aktivní snahu organismu s protinádorovým účinkem.
Z uvedených faktů vyplývá, že pozitivní imunomodulační působení protinádorové terapie je u
nemocných s progresivními stádii onemocnění značně omezeno. Distribuci různých
buněčných subpopulací imunitního systému je však obtížné zobecňovat pro vysokou
heterogenitu. Nemocní v této fázi již podstoupili řadu léčebných postupů, které samy o sobě
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mají vliv na imunitní systém, ať se již jedná o samotný chirurgický zákrok, radioterapii,
chemoterapii, biologickou či hormonální léčbu [210-213].

5.2. Vliv neoadjuvantní a paliativní léčby na rozložení sledovaných buněčných
subpopulací
Systémová chemoterapie je považována za významný imunosuprimující faktor
působící sekundární imunodeficienci. I přesto však již byla podána řada důkazů o tom, že
vykazuje i pozitivní imunogenní vlivy s tumoricidními důsledky [214]. Ovlivňuje způsob
smrti nádorové buňky, kdy v důsledku některých léčiv dochází ke zvýšené expresi
povrchových molekul, které činí nádorovou buňku více „viditelnou“ pro imunitní systém a
dochází pak v nádorovém mikroprostředí k akcentované zánětlivé odpovědi [89;92-94].
V důsledku podání léků s protinádorovým účinkem dochází dále ke zvýšené expresi
signalizačních molekul na efektorových buňkách imunitního systému, mimo jiné s
cytotoxickým potenciálem [113-115]. Lze však zaznamenat i bezprostřední vliv na produkci
cytokinů [118]. Jako negativní faktor působí na druhé straně zvýraznění oxidativního stresu
[109;118].
Taxany v tomto smyslu účinně modulují dendritické buňky, které po pohlcení
nádorové buňky indukují významnější kostimulační interakce. Dochází ke zvýšení produkce
IL-12 s následným účinnějším cytotoxickým efektem T-lymfocytů [215;216] Paclitaxel dále
snižuje počet a funkceschopnost T regulačních lymfocytů [47;217-219].
Antracykliny indukují translokaci nitrobuněčného kalretikulinu na buněčný povrch a
dále pak i uvolnění HMGB1 [220;221]. Doxorubicin podporuje změnu balance mezi Th1 a
Th2 ve prospěch cytokinové produkce Th1 typu [108;222] Z dlouhodobějšího hlediska má i
účinky celkové, vedoucí k urychlení senescence thymu [223]. Doxorubicin v kombinaci
s paclitaxelem zvyšuje účinnost protinádorových vakcín [224].
Změny buněčných subpopulací jsou ve většině prací sledovány po podání jednoho
cyklu léčby či vzájemným porovnáním dat po kontrétním počtu léčebných cyklů s hodnotami
v čase 0. Naše práce je jedinečná v tom, že bylo sesbíráno velké množství komplexních dat
v týdenních intervalech po celou dobu prováděné léčby a hodnoceno s přihlédnutím na časový
faktor. Tím jsme se snažili eliminovat individuální i exogenní vlivy v průběhu léčby, např.
komplikující infekce, či podání růstových faktorů.
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Bylo publikováno, že k pozitivním změnám imunitního systému, charakteru zvýšení
absolutního počtu CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ a CD8+CD28+ lymfocytů, dochází již po
podání jediného cyklu kombinované chemoterapie doxorubicin/paclitaxel [155]. Potvrdili
jsme, že tyto nastolené trendy setrvávají po celou dobu fáze AC, kdy jsme zaznamenali
signifikantní

vzestup

relativního

počtu

subpopoulací

CD3+,

CD3+CD8+,

CD8+CD28+,CD3+CD69+ a CD8+CD69+ lymfocytů. Dané změny byly rovněž pozorovány
v obou sledovaných podskupinách tj. Her-2 pozitivních i HER-2 negativních. Dosažené
výsledky tedy potvrzují zvýšený efektorový potenciál imunitního systému vůči nádoru v první
fázi neoadjuvantního podání kombinace taxanů a doxorubicinu. Při použití FEC (fluorouracil,
epirubicin, cyklofosfamid) v neoadjuvantním režimu bylo autory shledáno signifikantní
zvýšení procenta CD3+, CD4+, CD8+, CD25+ a CD3+CD56+, při současném snížení B
lymfocytů [186;225]. Ačkoliv jsme nepozorovali v našem souboru žen s karcinomem prsu
statisticky významné změny v oblasti dendritických buněk, bylo popsáno u kolorektáního
karcinomu, že vlivem chirurgického zákroku a následné adjuvantní chemoterapie dochází
k postupnému vyrovnávání defektu v oblasti dendritických buněk, a to i jejich počtu i jejich
funkce. Nicméně se jedná o proces pozvolný, trvající několik měsíců [200].
Účinnost některých monoklonálních protilátek je založena na aktivaci imunitní
odpovědi prostřednicvím na komplementu závislé cytotoxicitě, či na protilátce závislé
cytotoxicitě. Dále jsou monoklonální protilátky schopny indukovat tvorbu antiidiotypových
protilátek či indukovat apoptózu [119]. Klíčovým biologickým lékem u nemocných
s karcinomem prsu je trastuzumab. Kromě výše uvedených účinků, však rovněž byly
pozorovány i další imunologické důsledky. V průběhu léčby trastuzumabem bylo zaznamenáno
zvýšení počtu s nádorem asociovaných NK buněk a změřena zvýšená produkce granzymů ve
srovnání s kontrolní skupinou [120]. Dále bylo zjištěno snížení počtu T-regulačních lymfocytů
a naopak navýšení produkce IL-17 [121-123].
Ve sledovaném souboru v průběhu druhé fáze neoadjuvantní léčby byl u HER-2
pozitivních žen v léčebném režimu kromě paclitaxelu s event. kombinací karbolatiny navíc
podáván trastuzumab. Lze předpokládat, že v důsledku dlouhodobé antigenní stimulace
docházelo v průběhu této fáze ke zvyšování podílu C8+CD28- lymfocytů Dále docházelo
k postupnému snižování relativního počtu CD3+CD4+ lymfocytů a plasmocytiodních
dendritických buněk. Snižování relativního počtu T regulačních lymfocytů v této fázi může mít
za následek snížení imunosupresivních tlaků v organizmu. Dynamika množství T regulačních
lymfocytů se odvíjí od léčebné odpovědi na neoadjuvantní léčbu. U nemocných s dosaženou
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remisí po neoadjuvantní léčbě dochází ke statisticky významnému snížení podílu Tregs
v periferní krvi, zatímco u non-responderů se jejich hladina nemění.[226].
Rozdílně se chovaly HER-2 negativní i pozitivní ženy. Zatímco u HER-2 negativních
žen nebyly zjištěny statisticky významné změny rozložení jednotlivých buněčných supopulací
v čase, zcela rozdílná situace byla u HER-2 pozitivních žen. Zde kromě významného zvyšování
relativního i absolutního podílu CD8+CD28- lymfocytů byl dále pozorován vzestup aktivačního
markeru CD69 a současně i pokles relativního zastoupení T regulačních lymfocytů. Tato
skutečnost může taktéž potvrzovat odlišné biologické chování HER-2 pozitivních i HER-2
negativních nádorových buněk, stejně jako poukazovat na možné další působení trastuzumabu
na imunitní systém organizmu.
Existuje i úzký vztah mezi inhibitory angiogeneze a zintenzivněním protinádorové
odpovědi organizmu. Vaskulárně-endoteliální faktor (VEGF) inhibuje diferenciaci a maturaci
dendritických buněk do podoby antigen prezentujících buněk [76] a interferuje s uvolňováním
progenitorových buněk s jejich následnou diferenciací do T-lymfocytů [124]. Z těchto faktů
vyplývá, že inhibice VEGF pozitivně moduluje imunitní odpověď organizmu vůči nádorovým
buňkám. Konkrétně u režimů, jejichž součástí je bevacizumab, bylo pozorováno zvýšení B i T
buněčného kompartmentu, pravděpodobně v důsledku zlepšení funkcí dendritických buněk a
opět snížení procenta T-regulačních lymfocytů [160;161;227]. V souladu s dalšími autory jsme
zjistili u žen s metastatickým karcinomem prsu léčených paliativní terapií pouze mírnou
tendenci k relativnímu i absolutnímu zvýšení podílu CD4+ a s tím souvisejícího
imunoregulačního

indexu

[228;229].

Léčba

zahrnující

bevacizumab

u

nemocných

s kolorektálním karcinomem může vést kromě vzestupu CD4+ taktéž k vzestupu podílu CD3+
lymfocytů [160]. Snížení T regulačních lymfocytů je u inhibitorů angiogeneze spojeno s delším
přežitím u metastatického karcinomu ledviny [230]. V našem souboru jsme však tento fakt
nepotvrdili. Nepodařilo se nám ani prokázat předpoklad, že v první části paliativní léčby došlo
k poklesu a poté s narůstající rezistencí vůči léčbě k opětovnému vzestupu relativních hodnot
TREG, jak vyjadřuje obr č. 5 Pouze u 4 žen z 10 došlo v úvodu léčby ke snížení hodnoty
TREG, nicméně z grafu vyplývá, že ani u těchto žen nebylo dosaženo dlouhodobější odpovědi
na léčbu v porovnání s ostatními.
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Obr č. 5. Zaznamenávající relativní hodnoty TREG u jednotlivých žen s progresivním
onemocněním, léčených paliativní terapií.
Hodnoty pod horizontální osou zobrazují snížení vůči hodnotě v čase T0 a nad osou pak
zvýšení vůči času T0. Pouze u 4 žen z 10 došlo v úvodu léčby ke snížení hodnoty TREG,
nicméně z grafu vyplývá, že ani u těchto žen nebylo dosaženo dlouhodobější odpovědi na
léčbu než u ostatních.
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5.3.

Stupeň rekonstituce imunitního systému po 3 letech

U nemocných, u kterých došlo vlivem léčby k regresi nádoru a léčba byla již
ukončena, lze předpokládat imunorestaurační pochody imunitního systému. Rychlost změn
závisí na zvolených léčebných režimech i typu základního onemocnění [231;232]. Tyto
změny jsou do určité míry limitovány í sníženou funkcí thymu v dospělém věku a jsou
pravděpodobně různě intenzivní v různých kompartmentech imunitního systému [233;234].
Jedná se o dlouhodobý proces, o kterém bylo zatím publikováno jen málo dat.
My jsme si položili otázku, do jaké míry změny imunitního systému vznikající
v důsledku léčby přetrvávají s časovým odstupem po dosažení klinické remise základního
onemocnění.
V periferní krvi nemocných s anamnézou nádorového onemocnění dlouhodobě
přetrvávají nádor-specifické T lymfocyty, které si i řadu let po dosažení remise zachovávají
dobrý funkční potenciál [235]. Po ukončené léčbě pro karcinom prsu byla popsána řada změn
především zvýšení počtu T regulačních lymfocytů a lymfopenie se snížením počtu CD4+ T
lymfocytů [178].
V podskupině žen s karcinomem prsu, u kterých bylo dosaženo remise onemocnění,
došlo po 3 letech od doby diagnózy ke zvýšení relativního zastoupení lymfocytů. Nadále však
setrvávalo relativního snížení celkového počtu CD3+ T lymfocytů a současně i relativního
počtu CD4+ T lymfocytů. Literární údaje povrzují, že po intenzivní chemoterapii dochází
k dřívějšímu vzestupu CD8+ než CD4+ T lymfocytů [236]. Tyto změny pak mohou přetrvávat
i déle než 1 rok [237]. Rovněž bylo zaznamenáno zvýšení absolutního počtu CD69+ T
lymfocytů. Stále přetrvával trend relativního i absolutního zvýšení CD8+28- lymfocytů a
naopak k snížení relativního počtu CD8+CD28+. Tento jev lze vysvětlit urychleným
„stárnutím“ imunitního systému, v důsledku dlouhodobé a intenzivní antigenní stimulace při
vyčerpání dostatečné kapacity poolu naivních T lymfocytů. Zvyšování podílu CD8+CD28- T
lymfocytů je přirozeným jevem v průběhu imunosenescence[238]. V důsledku různých
komplikujících onemocnění, např. chronických virových (např. CMV či HIV) infekcí
[239;240], autoimunitních onemocněních [241] pak dochází k urychlení tohoto procesu.
Při porovnání žen bez progrese po 3 letech se zdravými kontrolami se však již tento
rozdíl setřel a relativní i absolutní počty CD8+CD28+ a CD8+CD28- T lymfocytů již od sebe
statisticky významně nelišily. Stále však přetrvávalo absolutní i relativní snížení CD3 +, CD4+
T lymfocytů. I když po ukončení léčby několik měsíců přetrvává snížení počtu a funkce
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dendritických buněk [70], za 3 roky již došlo k relativnímu zvýšení jejich počtu. Nález
zvýšeného podílu T regulačních lymfocytů je možno chápat jako potenciálně rizikový faktor
pro rozvoj event. progrese základního onemocnění [237;242]. Z těchto důvodu by bylo
zajímavé sledovat tuto skupinu i dále v čase. Nejedná se však o ojedinělý nález, kdy Baráth et
al prokázali, že zvýšená hladina TREG dlouhodobě přetrvává u nemocných s dosaženou
remisí karcinomu prsu i Hodgkinova lymfomu [243]. Lze tedy shrnout, že imunorestaurační
pochody nebyly ani 3 roky po ukončené léčbě (s výjimkou probíhající hormonální léčby u
části žen) úplné. Přetrvávala deplece celkového počtu T lymfocytů, zejména pak CD4+ T
lymfocytů a zvýšení relativního podílu T regulačních lymfocytů a dendritických buněk.
5.4. Korelace CD14+CD16+ monocytů periferní krve, močového neopterinu a rizikových
faktorů aterosklerózy u nemocných léčených
V této části práce byla zkoumána korelace mezi počtem CD14+CD16+ monocytů
periferní krve a panelem vybraných laboratorních ukazatelů predikujících riziko
aterosklerózy, včetně parametrů lipidového metabolizmu, zánětlivé odpovědi, antioxidantů,
ledvinné dysfunkce či IMT. V souladu s již publikovanými pracemi naše data potvrdila
asociaci mezi počtem CD14+CD16+ periferní krve a koncentrací lipidů [150;151;244].
Všeobecně je přijímáno, že ateroskleróza představuje zánětlivý proces [245]. Zvýšená hladina
sérového CRP, jako součást systémové prozánětlivé odpovědi organizmu v průběhu chronické
infekce, hraje důležitou úlohu v progresi aterosklerózy. CRP je zvýšeno nejen u nemocných
s pokročilými stádii nádorových onemocnění, ale i u nemocných s aterosklerózou. V řadě
studií je prokázáno, že hodnota CRP predikuje riziko kardiovaskulárních příhod [152;246248]. Obdobná asociace byla pozorována i v případě neopterinu [157;158]. Zvýšená
koncentrace neopterinu byla zaznamenána u nemocných s infarktem myokardu [249] a navíc
predikovala zvýšenou mortalitu nejen z kardiovaskulárních příčin [157;250]. Vysoká
koncentrace neopterinu v séru byla taktéž popsána u starších osob [250]. Zánětlivá odpověď
organizmu u nemocných s nádory korespondovala se zvýšeným počtem CD14+CD16+
monocytů. Získaná data podporují hypotézu, že se na akcentované ateroskleróze může u
nemocných s nádory spoluuplatňovat i systémová zánětlivá odpověď spojená s nádorem jako
takovým.
Z předchozích studií byla publikována korelace mezi parametry lipidového
metabolizmu a CD14+CD16+ monocyty ve vztahu k aterogenezi [150]. Zajímavý je fakt, že
léčba statiny zvyšují zastoupení CD14dim CD16+ monocytů v periferní krvi [151]. V jiné
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studii počet CD14+CD16+ monocytů se nelišil mezi nemocnými s diabetem, ať již s či bez
kardiovaskulárních komplikací, a zdravými kontrolami. Intenzita exprese povrchového znaku
CD14

však byla významně zvýšená u nemocných v porovnání se zdravými kontrolami

[251]. Cirkulující CD14 antigen byl nalezen ve zvýšené míře u nemocných s onemocnění
koronárních tepen ve srovnání se zdravými kontrolami a navíc pozitivně koreloval s LDL
cholesterolem a negativně s HDL cholesterolem [252].
Neopterin představuje indikátor aktivace makrofágů. U nemocných s nádory různého
primárního původu je jeho sérová i močová koncentrace spojena s horší prognózou [137;159].
Byla pozorována korelace mezi nízkým počtem či zhoršenou funkcí lymfocytů a
dendritických buněk a koncentrací neopterinu [187;253-255]. V naší studii nebyla pozorována
korelace mezi neopterinem v moči a počtem CD14+CD16+ monocytů periferní krve či
rizikovými faktory aterosklerózy. Jedním z možných ovlivňujících faktorů byl i nízký počet
účastníků ve studii.

87

6. Závěry:
Popsali jsme, že se iiž v období diagnózy karcinomu prsu statisticky významně od
sebe liší rozložení sledovaných lymfocytárních subpopulací v periferní krvi oproti zdravým
probandům. Jednalo se především o celkovou lymfopenii a CD4+ lymfopenii. Přítomny byly i
další změny potenciálně přispívající ke snížení protinádorové odpovědi organizmu ve formě
zvýšeného zastoupení relativního počtu T regulačních lymfocytů a snížení exprese povrchové
molekuly CD69+. V našem souboru jsme nenalezli statisticky významné rozdíly mezi ženami
s, či bez exprese nádorového antigenu HER-2.
Potvrdili jsme, že u žen s metastatickým postižením, byly tyto změny vyjádřeny
intenzivněji, zejména dalším prohloubením CD4+ lymfopenie, snížení relativního počtu
plasmocytoidních dendritických buněk a snížení exprese molekuly CD28 na periferních
lymfocytech.
V průběhu podávání léčby docházelo v čase k dalšímu vývoji rozložení sledovaných
buněčných subpopulací. U žen s podávanou neoadjuvantní léčbou docházelo v první části
léčby k potenciálně pozitivním změnám ve formě zvyšování zastoupení CD3+ T lymfocytů se
zvýšenou povrchovou expresí molekul CD8, CD28 a CD69 v periferní krvi a snížení počtu Tregulačních lymfocytů. Nepozorovali jsme však zmírnění CD4 lymfopenie, charakteristického
znaku nemocných s nádory. Stejně tak zvýšení exprese molekuly CD28 bylo pouze přechodné
a provázelo jen první část neoadjuvantní léčby. V druhé části léčby naopak docházelo ke
snižování její exprese.
U žen s metastatickým postižením nebyly až na mírnou tendenci ke zvyšování
relativního i absolutního počtu CD4+ lymfocytů zaznamenány statisticky významné změny
v čase. Výsledky však vykazují nižší sílu, protože se jednalo o poměrně malou skupinu
pacientů s vysokým rozptylem zíkaných hodnot.
Ve skupině žen s nově diagnostikovaným karcinomem prsu, u kterých bylo dosaženo
remise onemocnění, nedošlo ani po třech letech k plnému vyrovnání nálezů vůči zdravým
kontrolám. I nadále přetrvávalo snížení počtu CD4+ T lymfocytů v periferní krvi, snížení
exprese molekuly CD28 a zvýšené zastoupení T regulačních lymfocytů. Z toho lze usuzovat,
že změny navozené přítomností nádoru a podávané léčby jsou dlouhodobého charakteru.
V poslední části práce byla popsána asociace mezi počtem CD14+CD16+ monocytů
periferní krve a lipidovým metabolizmem u nemocných s karcinomem prsu. Zánětlivá
odpověď organizmu vede ke zvýšení CD14+CD16+ monocytů. Data otevírají možnost , že
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systémová zánětlivá odpověď spojená s nádorem může být zahrnuta v procesu aterogeneze u
těchto nemocných. Nebyla však pozorována žádná korelace mezi počtem CD14+CD16+
monocytů periferní krve a koncentrací neopterinu v moči.
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Přílohy
Tabulka č. 5
Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání podskupin A (primární chemoterapie),M
(metastatické postižení) a kontrolní skupina zdravých žen
AM (aritmetický průměr), SD (standardní odchylka), min (minimální hodnota pametru) ,max
(maximální hodnota parametru), p (hladina významnosti)
Parametr

Skupina A

Skupina M

p

AM±SD

(primární

(metastatické

(min-max)

chemoterapie) onemocnění)

Kontroly

p

p

skupina

skupina

skupina

A vs.

A vs.

M vs.

skupina

kontroly kontroly

M
Lymfocyty

0.23±0.06

0.25±0.05

(rel. počet)

(0.13-0.24)

(0.08-0.64)

0.735

0.30±0.03

0.019

0.109

0.018

0.049

0.799

0.214

0.005

0.035

0.289

‹0.001

0.013

0.003

(0.090.68)

Lymfocyty

1.42±0.13

1.31±0.65

(abs. počet)

(0.58-2.98)

(0.45-2.42)

0.573

2.03±1.22
(0.576.67)

+

CD3 (%)

70.18±12.39

68.84±2.90

(31.40-84.20)

(53.20-84.90)

0.448

72.85±1.3
7
(61.6082.50)

+

CD3 (abs)

0.99±0.46

0.91±0.53

(0.38-2.25)

(0.33-2.05)

0.542

1.50±0.96
(0.395.20)

CD3+CD4+

43.14±13.25

31.05±3.38

(%)

(1.70-60.50)

(19.00-50.10)

0.008

48.13±1.6
4
(34.9061.00)

CD3+CD4+

0.61±0,32

0.45±0.35

(abs)

(0.02-1.40)

(0.09-1.21)

0.138

0.98±0.58
(0.273.04)
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CD3+CD8+

23.09±1.40

35.85±2.97

(%)

(9.06-33.80)

(23.80-53.90)

‹0.001

22.55±1.6

0.640

‹0.001

0.113

0.914

0.365

‹0.001

‹0.001

0.183

0.444

0.627

0.004

0.002

0.002

0.627

0.841

0.005

0.101

0.559

0.779

0.001

0.204

0.155

0.265

0.067

5
(8.7636.65)

CD3+CD8+

1.42±0.58

0.44±0.19

(abs)

(0.58-2.98)

(0.23-0.71)

0.085

0.46±0.33
(0.121.67)

IRI

1.67±0.49

0.81±0.14

(0.74-2.61)

(0.32-1.55)

0.001

1.91±0.15
(0.913.40)

+

CD8 CD28

+

(%)

15.94±5.21

13.19±2.45

(6.30-27.40)

(8.10-31.50)

0.062

9.45±0.79
(4.1116.62)

CD8+CD28+

0.22±0.12

0.37±0.17

(abs)

(0.09-0.49)

(0.13-0.66)

0.332

0.18±0.09
(0.030.33)

CD8+CD28-

12.61±6.60

29.53±3.50

(%)

(4.50-32.00)

(15.20-49.00)

‹0.001

17.90±1.3
0
(10.0229.49)

+

CD8 CD28

-

(abs)

0.18±0.12

0.37±0.17

(0.05-0.45)

(0.13-0.66)

0.005

0.37±0.30
(0.111.51)

CD3+CD69+

2.05±0.86

4.17±0.67

(%)

(0.80-3.90)

(1.30-7.40)

0.004

2.16±0.31
(0.807.20)

CD3+CD69+

0.03±0.02

0.05±0.05

(abs)

(0.01-0.08)

(0.02-0.18)

0.021

0.04±0.04
(0.010.17)

+

CD8 CD69

+

(%)

1.68±0.84

3.63±0.60

(0.60-3.30)

(1.20-6.80)

0.003

1.56±0.17
(0.604.10)

CD8+CD69+

0.02±0.02

0.04±0.03

(abs)

(0.01-0.06)

(0.02-0.11)

0.024

0.03±0.02
(0.010.11)

CD69+ (%)

4.90±3.62

6.65±1.03

0.061
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4.98±0.57

(2.10-18.60)

(1.50-12.10)

(2.8014.80)

+

CD69 (abs)

0.07±0.07

0.08±0.05

(0.02-0.32)

(0.03-0.18)

0.247

0.09±0.06

0.014

0.328

0.361

0.145

0.558

0.619

0.026

0.055

0.573

0.940

0.186

0.267

0.158

0.055

0.072

0.650

0.110

0.681

(0.040.33)

CD3-CD69+

5.03±2.50

6.26±4.21

(%)

(1.80-9.90)

(2.30-16.70)

0.481

4.97±2.53
(2.8014.80)

CD3-CD69+

0.08±0.06

0.07±0.05

(abs)

(0.02-0.29)

(0.02-0.17)

0.579

0.08±0.05
(0.020.25)

TREG (%)

3.09±1.56

3.30±0.59

(0.90-6.10)

(1.60-6.90)

0.775

2.08±0.18
(0.603.60)

TREG (abs)

PDC (%)

0.04±0.03

0.04±0.02

(0.01-0.10)

(0.01-0.08)

0.15±0.09

0.09±0.01

(0.02-0.41)

(0.04-0.15)

0.605

0.04±0.03
(0.01-014)

0.040

0.11±0.01
(0.040.24)

PDC (abs)

0.01±0.01

0.01±0.00

(0.00-0.02)

(0.00-0.01)

0.052

0.01±0.00
(0.000.01)

MDC (%)

0.16±0.11

0.13±0.02

(0.05-0.47)

(0.04-0.23)

0.464

0.11±0.01
(0.030.19)

MDC (abs)

0.01±0.01

0.01±0.00

(0.00-0.03)

(0.00-0.01)

0.505

0.01±0.00
(0.000.01)
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Tabulka č. 6 Deskriptivní statistika a vzájemné porovnání skupiny žen léčených
primární chemoterapií HER-2 negativní, HER-2 pozitivní, M (metastatické postižení) a
kontrolní skupina zdraých žen
Parametr

HER-2-

HER-2

p

P

P

p

p

AM±SD

pozitivní

negativní

HER-2+

HER-2+

HER-2-

HER-2 +

HER-2-

vs.

vs.

v.s.

vs. sk. M

vs. sk. M

HER-2-

kontrola

kontrola

0.062

0.218

0.016

0.360

0.809

0.091

0.381

0.005

0.203

0.918

0.384

0.281

0.239

0.101

0.974

0.129

0.199

0.002

0.315

0.918

0.343

0.165

0.659

0.203

0.003

0.717

0.199

0.009

0.237

0.197

0.098

0.199

0.774

0.027

‹0.001

0.075

0.940

0.023

0.762

0.016

0.536

0.314

0.604

0.012

0.001

0.734

0.005

‹0.001

0.200

0.069

0.272

0.218

0.919

0.277

0.552

0.650

0.104

0.005

0.012

‹0.001

(min-max)

Lymfocyty

0.26±0.01

0.21±0.02

(rel. počet)

(0.22-0.34)

(0.13-0.33)

Lymfocyty

1.70±0.63

1.22±0.46

(abs. počet)

(1.04-2.98)

(0.58-2.22)

75.06±2.60

66.93±4.10

(59.10-

(31.40-

84.20)

82.00)

1.17±0.55

0.86±0.35

(0.55-2.25)

(0.38-1.66)

CD3+CD4+

37.54±6.36

46.88±2.22

(%)

(1,70-

(35.10-

52.60)

60.50)

CD3+CD4+

0.67±0.45

0.56±0.21

(abs)

(0.02-1.40)

(0.26-0.89)

CD3+CD8+

26.01±1.94

21.14±1.80

(%)

(15.20-

(9.60-

33.80)

29.70)

CD3+CD8+

0.41±0.20

0.27±0.15

(abs)

(0.17-0.77)

(0.12-0.66)

IRI

1.55±0.19

1.74±0.14

(0.74-2.11)

(1.10-2.61)

15.70±2.15

16.10±1.39

(6.30-

(8.60-

27.40)

24.50)

0.27±0.14

0.19±0.09

(0.11-0.49)

(0.09-0.38)

13.90±3.32

11.85±1.51

(5.70-32.0)

(4.50-

+

CD3 (%)

+

CD3 (abs)

+

CD8 CD28

+

(%)
+

CD8 CD28

+

(abs)
+

CD8 CD28
(%)

-

20.70)
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CD8+CD28-

0.23±0.14

0.15±0.11

(abs)

(0.10-0.45)

(0.05-0.39)

2.01±0.34

2.08±0.24

(0.90-3.50)

(0.80-3.90)

0.03±0.02

0.03±0.02

(abs)

(0.01-0.08)

(0.01-0.07)

CD8+CD69+

1.79±0.28

1.61±0.26

(%)

(0.90-3.00)

(0.60-3.30)

CD8+CD69+

0.03±0.02

0.02±0.01

(abs)

(0.01-0.06)

(0.01-0.05)

3.93±0.59

5.55±1.28

(2.10-6.60)

(2.30-

+

+

+

+

CD3 CD69
(%)
CD3 CD69

+

CD69 (%)

0.211

0.162

0.001

0.142

0.002

0.678

0.940

0.833

0.021

0.011

0.351

0.438

0.079

0.146

0.020

0.792

0.469

0.893

0.027

0.004

0.152

0.862

0.040

0.315

0.008

0.384

0.150

0.632

0.055

0.180

0.152

0.281

0.006

1.000

0.099

0.406

0.163

0.933

0.791

0.344

0.395

1.000

0.427

0.408

0.512

0.967

0.022

0.146

0.667

0.792

0.328

0.219

0.919

0.336

0.968

0.151

0.766

0.032

0.813

0.004

0.055

0.808

0.022

0.536

0.015

0.791

0.314

0.079

0.536

0.557

0.887

0.314

0.143

0.601

0.579

18.60)
0.09±0.10

0.05±0.03

(0.03-0.32)

(0.02-0.10)

5.48±2.43

4.58±2.61

(%)

(2.00-9.90)

(1.80-9.20)

CD3-CD69+

0.10±0.09

0.06±0.04

(abs)

(0.02-0.29)

(0.03-0.14)

TREG (%)

3.00±0.39

3.15±0.53

(1.80-4.80)

(0.90-6.10)

0.05±0.02

0.04±0.03

(0.03-0.08)

(0.01-0.10)

0.11±0.03

0.18±0.03

(0.02-0.21)

(0.07-0.41)

0.01±0.00

0.01±0.01

(0.00-0.01)

(0,00-0.02)

0.15±0.03

0.17±0.04

(0.05-0.29)

(0.06-0.47)

0.01±0.01

0.01±0.01

(0.00-0.02)

(0.00-0.03)

+

CD69 (abs)
-

CD3 CD69

+

TREG (abs)

PDC (%)

PDC (abs)

MDC (%)

MDC (abs)
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Tabulka č.7 Porovnání parametrů periferní krve před léčbou a za 3 roky po ukončení
léčby u žen bez progrese základního onemocnění (celá skupina A)

Parametr

Před léčbou

3 roky po

AM±SD

(PL)

léčbě (3R)

Kontrola

p

P

(PL vs. 3Y)

(3Y vs.

(min-max)

kontrola)

Lymfocyty

0.23±0.06

0.33±0.01

0.30±0.03

(rel. počet)

(0.13-0.24)

(0.29-0.44)

(0.09-0.68)

Lymfocyty

1.42±0.13

1.66±0.35

2.03±1.22

(abs. počet)

(0.58-2.98)

(1.10-2.20)

(0.57-6.67)

70.18±12.39

60.28±2.97

72.85±1.37

(31.40-84.20)

(49.70-74.10)

(61.60-82.50)

0.99±0.46

0.95±0.33

1.50±0.96

(0.38-2.25)

(0.28-1.41)

(0.39-5.20)

CD3+CD4+

43.14±13.25

33.54±2.48

48.13±1.64

(%)

(1.70-60.50)

(20.30-45.70)

(34.90-61.00)

CD3 CD4

0.61±0,32

0.56±0.18

0.98±0.58

(abs)

(0.02-1.40)

(0.30-0.84)

(0.27-3.04)

CD3+CD8+

23.09±1.40

24.61±2.06

22.55±1.65

(%)

(9.06-33.80)

(14.01-33.23)

(8.76-36.65)

CD3 CD8

1.42±0.58

0.42±0.14

0.46±0.33

(abs)

(0.58-2.98)

(0.24-0.64)

(0.12-1.67)

IRI

1.67±0.49

1.16±0.14

1.91±0.15

(0.74-2.61)

(0.49-1.74)

(0.91-3.40)

CD8+CD28+

15.94±5.21

9.39±1.37

9.45±0.79

(%)

(6.30-27.40)

(4.52-16.03)

(4.11-16.62)

0.22±0.12

0.16±0.07

0.18±0.09

(abs)

(0.09-0.49)

(0.08-0.28)

(0.03-0.33)

CD8+CD28-

12.61±6.60

22.29±2.40

17.90±1.30

(%)

(4.50-32.00)

(12.95-37.31)

(10.02-29.49)

CD8+CD28-

0.18±0.12

0.38±0.15

0.37±0.30

(abs)

(0.05-0.45)

(0.22-0.63)

(0.11-1.51)

CD3+CD69+

2.05±0.86

1.68±0.15

2.16±0.31

+

CD3 (%)
CD3+(abs)

+

+

+

+

+

CD8 CD28

+

124

‹0.001

0.198

0.104

0.328

0.018

‹0.001

0.982

0,024

0.005

‹0.001

0.636

0.007

0.627

0,472

0.085

0,880

0.016

0.004

0.002

0.982

0.129

0.365

0.001

0.127

0.003

0.390

0.274

0.501

(%)

(0.80-3.90)

(1.20-2.70)

(0.80-7.20)

CD3+CD69+

0.03±0.02

0.07±0.12

0.04±0.04

(abs)

(0.01-0.08)

(0.02-0.42)

(0.01-0.17)

CD8+CD69+

1.68±0.84

1.51±0.22

1.56±0.17

(%)

(0.60-3.30)

(0.80-2.60)

(0.60-4.10)

CD8+CD69+

0.02±0.02

0.04±0,04

0.03±0.02

(abs)

(0.01-0.06)

(0.02-0.14)

(0.01-0.11)

4.90±3.62

4.81±0.48

4.98±0.57

(2.10-18.60)

(2.70-7.60)

(2.80-14.80)

0.07±0.07

0.11±0.08

0.09±0.06

(0.02-0.32)

(0.03-0.31)

(0.04-0.33)

CD3-CD69+

5.03±2.50

4.81±1.45

4.97±2.53

(%)

(1.80-9.90)

(2.7-7.6)

(2.80-14.80)

0.08±0.06

0.08±0.04

0.08±0.05

(abs)

(0.02-0.29)

(0.04-0.14)

(0.02-0.25)

TREG (%)

3.09±1.56

3.66±0.72

2.08±0.18

(0.90-6.10)

(1.20-9.30)

(0.60-3.60)

0.04±0.03

0.06±0.04

0.04±0.03

(0.01-0.10)

(0.02-0.14)

(0.01-014)

0.15±0.09

0.18±0.03

0.11±0.01

(0.02-0.41)

(0.11-0.38)

(0.04-0.24)

0.01±0.01

0.01±0.00

0.01±0.00

(0.00-0.02)

(0.00-0.01)

(0.00-0.01)

0.16±0.11

0.14±0.01

0.11±0.01

(0.05-0.47)

(0.08-0.20)

(0.03-0.19)

0.01±0.01

0.01±0.00

0.01±0.00

(0.00-0.03)

(0.00-0.01)

(0.00-0.01)

+

CD69 (%)
CD69+ (abs)

-

CD3 CD69

+

TREG (abs)

PDC (%)

PDC (abs)

MDC (%)

MDC (abs)
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0.179

0.559

0.562

0.982

0.151

0.983

0.317

0.908

0.035

0.812

0.869

0.409

0.353

0.650

0.512

0.010

0.308

0.100

0.382

0.031

0.980

0.067

0.869

0.022

0.286

0.880

Tabulka č.8 Porovnání sledovaných parametrů perifení krve a 3 roky po léčbě (HER-2pozitivní nemocní)
Před léčbou

3 roky po

(LP) HER-

léčbě

2-pozitivní

(3R)

Lymfocyty

0.26±0.01

0.30±0.00

0.30±0.03

(rel. počett)

(0.22-0.34)

(0.29-0.30)

(0.09-0.68)

Lymfocyty

1.70±0.63

1.33±0.31

2.03±1.22

(abs.počet)

(1.04-2.98)

(1.10-1.68)

(0.57-6.67)

CD3+ (%)

75.06±2.60

61.00±5.67

72.85±1.37

(59.10-

(49.70-67.40)

(61.60-82.50)

1.17±0.55

0.84±0.12

1.50±0.96

(0.55-2.25)

(0.72-0.96)

(0.39-5.20)

CD3+CD4+

37.54±6.36

32.40±7.36

48.13±1.64

(%)

(1,70-52.60)

(20.30-45.70)

(34.90-61.00)

CD3 CD4

0.67±0.45

0.33±0.02

0.98±0.58

(abs)

(0.02-1.40)

(0.30-0.34)

(0.27-3.04)

CD3+CD8+

26.01±1.94

26.43±3.87

22.55±1.65

(%)

(15.20-

(19.82-33.23)

(8.76-36.65)

Parametr
AM±SD

Kontroly

p

P

(PL vs. 3R)

(3Y vs.
kontroly)

(min-max)
0.085

0.830

0.497

0.115

0.048

0.026

0.376

0.060

0.376

0.035

0.085

0.008

0.921

0.404

0.921

0.830

0.183

0.046

0.279

0.898

0.048

0.196

0.067

0.115

0.383

0.763

84.20)
CD3+(abs)

+

+

33.80)
CD3 CD8

0.41±0.20

0.35±0.10

0.46±0.33

(abs)

(0.17-0.77)

(0.24-0.44)

(0.12-1.67)

IRI

1.55±0.19

1.00±0.38

1.91±0.15

(0.74-2.11)

(0.49-1.74)

(0.91-3.40)

CD8+CD28+

15.70±2.15

9.45±3.42

9.45±0.79

(%)

(6.30-27.40)

(4.52-16.03)

(4.11-16.62)

0.27±0.14

0.12±0.05

0.18±0.09

(abs)

(0.11-0.49)

(0.08-0.18)

(0.03-0.33)

CD8+CD28-

13.90±3.32

26.45±5.62

17.90±1.30

(%)

(5.70-32.0)

(18.52-37.31)

(10.02-29.49)

0.23±0.14

0.37±0.22

0.37±0.30

(0.10-0.45)

(0.22-0.63)

(0.11-1.51)

+

+

+

CD8 CD28

+

CD8 CD28
(abs)

+

-
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CD3+CD69+

2.01±0.34

1.73±0.09

2.16±0.31

(%)

(0.90-3.50)

(1.60-1.90)

(0.80-7.20)

0.03±0.02

0.02±0.00

0.04±0.04

(abs)

(0.01-0.08)

(0.02-0.03)

(0.01-0.17)

CD8+CD69+

1.79±0.28

1.83±0.41

1.56±0.17

(%)

(0.90-3.00)

(1.10-2.50)

(0.60-4.10)

0.03±0.02

0.03±0.01

0.03±0.02

(abs)

(0.01-0.06)

(0,02-0.04)

(0.01-0.11)

CD69+ (%)

3.93±0.59

4.30±0.81

4.98±0.57

(2.10-6.60)

(2.70-5.30)

(2.80-14.80)

0.09±0.10

0.06±0.03

0.09±0.06

(0.03-0.32)

(0.03-0.09)

(0.04-0.33)

5.48±2.43

5.10±1.95

4.97±2.53

(%)

(2.00-9.90)

(3.00-7.00)

(2.80-14.80)

CD3-CD69+

0.10±0.09

0.07±0.04

0.08±0.05

(abs)

(0.02-0.29)

(0.05-0.12)

(0.02-0.25)

TREG (%)

3.00±0.39

3.83±0.42

2.08±0.18

(1.80-4.80)

(3.00-4.30)

(0.60-3.60)

0.05±0.02

0.05±0.02

0.04±0.03

(0.03-0.08)

(0.03-0.07)

(0.01-014)

0.11±0.03

0.21±0.09

0.11±0.01

(0.02-0.21)

(0.12-0.38)

(0.04-0.24)

0.01±0.00

0.01±0.00

0.01±0.00

(0.00-0.01)

(0.01-0.01)

(0.00-0.01)

0.15±0.03

0.14±0.03

0.11±0.01

(0.05-0.29)

(0.08-0.17)

(0.03-0.19)

0.01±0.01

0.01±0.00

0.01±0.00

(0.00-0.02)

(0.00-0.01)

(0.00-0.01)

+

CD3 CD69

+

CD8 CD69

+

+

CD69+ (abs)
-

CD3 CD69

+

TREG (abs)

PDC (%)

PDC (abs)

MDC (%)

MDC (abs)
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1.000

0.830

0.630

0.268

1.000

0.404

0.921

0.830

0.776

0.966

1.000

0.355

0.414

0.273

0.630

1.000

0.183

0.005

0.833

0.635

0.183

0.196

0.117

0.139

1.000

0.457

0.267

0.355

Tabulka č. 9 Porovnání sledovaných parametrů perifení krve a 3 roky po léčbě (HER-2negativní nemocní)
Parametr

Před léčbou

3 roky po léčbě

AM±SD

(PL)

(3R)

Kontroly

p

p

(PL v.s. 3R)

(3R v.s..

(min-max)

kontroly)

Lymfocyty

0.21±0.02

0.34±0.02

0.30±0.03

(rel. počet)

(0.13-0.33)

(0.29-0.44)

(0.09-0.68)

Lymfocyty

1.22±0.46

1.80±0.27

2.03±1.22

(abs. počet)

(0.58-2.22)

(1.42-2.20)

(0.57-6.67)

CD3+ (%)

66.93±4.10

61.00±5.67

72.85±1.37

(31.40-82.00)

(49.70-67.40)

(61.60-

0.002

0.145

0.008

0.808

0.151

0.003

0.425

0.104

0.001

‹0.001

0.479

0.072

0.151

0.744

0.027

0.725

0.053

0.019

0.010

0.976

0.884

0.790

0.007

0.387

0.003

0.387

82.50)
0.86±0.35

1.00±0.39

1.50±0.96

(0.38-1.66)

(0.28-1.41)

(0.39-5.20)

CD3+CD4+

46.88±2.22

34.02±2.31

48.13±1.64

(%)

(35.10-60.50)

(0.29-0.44)

(34.90-

+(

CD3 abs)

61.00)
CD3 CD4

0.56±0.21

0.66±0.10

0.98±0.58

(abs)

(0.26-0.89)

(0.57-0.84)

(0.27-3.04)

CD3+CD8+

21.14±1.80

23.69±2.58

22.55±1.65

(%)

(9.60-29.70)

(14.01-29.99)

(8.76-36.65)

CD3 CD8

0.27±0.15

0.44±0.15

0.46±0.33

(abs)

(0.12-0.66)

(0.24-0.64)

(0.12-1.67)

IRI

1.74±0.14

1.24±0.13

1.91±0.15

(1.10-2.61)

(0.86-1.59)

(0.91-3.40)

CD8+CD28+

16.10±1.39

9.37±1.46

9.45±0.79

(%)

(8.60-24.50)

(4.85-14.89)

(4.11-16.62)

0.19±0.09

0.18±0.07

0.18±0.09

(abs)

(0.09-0.38)

(0.10-0.28)

(0.03-0.33)

CD8+CD28-

11.85±1.51

20.22±2.21

17.90±1.30

(%)

(4.50-20.70)

(12.95-25.86)

(10.02-

+

+

+

+

+

CD8 CD28

+

29.49)
+

CD8 CD28
(abs)

-

0.15±0.11

0.38±0.14

0.37±0.30

(0.05-0.39)

(0.25-0.55)

(0.11-1.51)
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CD3+CD69+

2.08±0.24

1.65±0.23

2.16±0.31

(%)

(0.80-3.90)

(1.20-2.70)

(0.80-7.20)

0.03±0.02

0.09±0.15

0.04±0.04

(abs)

(0.01-0.07)

(0.02-0.42)

(0.01-0.17)

CD8+CD69+

1.61±0.26

1.35±0.26

1.56±0.17

(%)

(0.60-3.30)

(0.80-2.60)

(0.60-4.10)

0.02±0.01

0.04±0.05

0.03±0.02

(abs)

(0.01-0.05)

(0.02-0.14)

(0.01-0.11)

CD69+ (%)

5.55±1.28

5.07±0.62

4.98±0.57

(2.30-18.60)

(3.80-7.60)

(2.80-14.80)

0.05±0.03

0.12±0.09

0.09±0.06

(0.02-0.10)

(0.06-0.31)

(0.04-0.33)

4.58±2.61

4.47±2.34

4.97±2.53

(%)

(1.80-9.20)

( 2.00-8.00)

(2.80-14.80)

CD3-CD69+

0.06±0.04

0.08±0.04

0.08±0.05

(abs)

(0.03-0.14)

(0.04-0.14)

(0.02-0.25)

TREG (%)

3.15±0.53

3.59±1.04

2.08±0.18

(0.90-6.10)

(1.20-9.30)

(0.60-3.60)

0.04±0.03

0.06±0.04

0.04±0.03

(0.01-0.10)

(0.02-0.14)

(0.01-014)

0.18±0.03

0.16±0.02

0.11±0.01

(0.07-0.41)

(0.11-0.23)

(0.04-0.24)

0.01±0.01

0.01±0.00

0.01±0.00

(0,00-0.02)

(0.00-0.01)

(0.00-0.01)

0.17±0.04

0.15±0.01

0.11±0.01

(0.06-0.47)

(0.11-0.20)

(0.03-0.19)

0.01±0.01

0.01±0.00

0.01±0.00

(0.00-0.03)

(0.00-0.01)

(0.00-0.01)

+

CD3 CD69

+

CD8 CD69

+

+

CD69+ (abs)
-

CD3 CD69

+

TREG (abs)

PDC (%)

PDC (abs)

MDC (%)

MDC (abs)
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0.213

0.494

0.069

0.978

0.494

0.533

0.056

0.935

0.437

0,836

0.008

0.370

0.241

0.738

0.179

0.570

0.967

0.104

0.151

0.081

1.000

0.063

0.270

0.179

0.930

0.016

0.364

0.431

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 58, Hradec Králové 500 05
Ústav klinické imunologie a alergologie
Klinika onkologie a radioterapie
Informovaný souhlas se zařazením do grantového projektu GAUK 37808
Pacient/ka:

…… …………..
Titul jméno

………………
Příjmení

…………..
RČ

Vážená paní, vážený pane,
Nabízíme Vám účast na grantovém projektu:“ Bevacizumab v léčbě metastatického
kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu: změny v rámci imunologické odpovědi v
průběhu chemoimunotherapie.“
Bevacizumab je humanizovaná rekombinantní monoklonální protilátka, která se váže
na VEGF (vaskulárně-endoteliální růstový faktor – potentní mediátor nádorové angiogenese).
Bevacizumab je s úspěchem používán v kombinované léčbě metastatického kolorektálního
karcinomu i karcinomu prsu . Bylo prokázáno, že se nejedná pouze o potentní inhibitor
angiogenese, avšak zasahuje i do procesu protinádorové odpovědi organismu (zrání
dendritických buněk a T-lymfocytů). Chceme sledovat změny fenotypu periferních lymfocytů
v průběhu chemoimunotherapie (se zaměřením na T-regulační lymfocyty, dendritické buňky a
monocyty). Krevní vzorky budou odebrány v úvodu a dále pak v přesně daných intervalech v
průběhu léčby. Vzorky budou vyhodnocovány průtokovou cytometrií. Cílem práce bude
přispět k objasňování vlivu bevacizumabu na přirozenou protinádorovou odpověď organismu.
V rámci pravidelných odběrů před podáním každého cyklu chemoimunoterapie, Vám
bude navíc odebrána jedna zkumavka nesrážlivé krve, která bude odeslána a vyšetřena
v imunologické laboratoři.
Nebudete vystaven/a žádnému zvýšenému riziku, jde o běžné krevní odběry.
Prohlašuji, že se uvedeného výzkumného projektu účastním dobrovolně, jsem si
vědom/a práva kdykoliv souhlas s účastí na studii odmítnout, aniž by toto odmítnutí negativně
ovlivnilo vztah mezi mnou a lékařem.
Můj lékař se zavazuje, že budu včas informován o nově zjištěných okolnostech, které by
mohly mít vliv na mé rozhodnutí v pokračování ve studii.
Potvrzuji, že jsem četla informovaný souhlas, rozumím jeho obsahu, byla jsem svým
odborným lékařem: …………………………. Seznámen/a se všemi procedurami plynoucími
ze zařazení do výzkumného projektu a byl/a upozorněna na možná rizika.
Se zařazením souhlasím.
V Hradci Králové dne ………..

v………hod …………………..
Podpis pacienta:

V Hradci Králové dne …………..

v………hod …………………….
Jmenovka a podpis lékaře:
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