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Abstrakt
Bakalářská práce nás seznamuje s problematikou protinádorové imunoterapie a
jejím možném využití v léčbě pacientů s karcinomem prostaty, které je zatím ve I/II.
fázi klinické studie na Ústavu imunologie v Motole. Hodnotí data získaná metodou
průtokové cytometrie a snaží se o korelaci výsledků procentuálního zastoupení
jednotlivých subpopulací lymfocytů v průběhu imunoterapie vakcínou z dendritických
buněk s progresí onemocnění.
Výzkum

byl

prováděn

z periferní

krve

na

skupině

19

pacientů

s adenokarcinomem prostaty v hromonálně refrakterním stádiu. Hlavním předmětem
našeho zkoumání byly subpopulace lymfocytů CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+ a
HLA-DR+.
Monitorování lymfocytárních subpopulací u pacientů s karcinomem prostaty
v hormonálně

refrakterním

stádiu

léčených

vakcínou

z dendritických

buněk

DCVAC/PCa ukázalo snížení celkového počtu leukocytů i lymfocytů během progrese
onemocnění, dále snížení indexu CD4/CD8, snížení relativního i absolutního počtu
CD4+ lymfocytů, a výrazný statisticky významný pokles relativních i absolutních
hodnot B lymfocytů.

Abstract
The bachelor thesis looks into the issue of cancer immunotherapy and it deals
with possible use of immunotherapy by dendritic cell vaccine in patients with prostate
cancer, which is now in phase I/II of clinical trials on the Department of Immunology at
Faculty hospital Motol.
The target of the practical part was to cope with the technology of preparation of
blood samples and their measurement by means of the flow cytometry, with subsequent
data evaluation and processing. The highlight of this work was the statistical evaluation
of obtained data of lymphocyte subpopulations levels in peripheral blood, and their
possible correlation with disease progression. The main subject of the research were
subpopulations CD3 +, CD4 +, CD8+ , CD16+ , CD19+ and HLA-DR+.
The monitoring of these subpopulations in patients treated by dendritic cell
vaccine showed the decrease of both leukocyte and lymphocyte levels, reduction of
CD4/CD8 index, decrease of relative and absolute numbers of CD4+ cells and
significant decrease of both relative and absolute B lymphocyte numbers during the
progress of the disease.
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Seznam zkratek:

ADCC
APC
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FasL
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GM-CSF
GMP
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HSP
IFN-α/γ
Ig
IL
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MHC
NK
PAP
PBS
PCR
PE
PE-Cy5
PerCP
PSA
TAA
TAM
Tc
TCR
TGF-ß
Th
TIL
TNF
TSA
VEGF

buněčná cytotoxicita závislá na protilátkách
antigen prezentující buňka
diferenciační antigen
complementarity determining region
karboxyfluorescein diacetát sukcinimidyl ester
dendritická buňka
imunoterapeutická vakcína na bázi dendritických buněk v terapii karcinomu prostaty
Fas ligand
fluorescein izothiokyanát
faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů
správná výrobní praxe
Human leukocyte antigen
protein teplotního šoku
interferon α/γ
Imunoglobulin
Interleukin
zabíječi aktivované lymfokinem
buněčná linie karcinomu prostaty
monoklonální protilátka
hlavní histokompatibilní komplex
přirozený zabíječ
kyselá prostatická fosfatáza
fosfátový pufr
polymerázová řetězová reakce
Phycoerytrin
phycoerythrin-Cy5
peridin-chlorophyl
prostatický specifický antigen
antigen asociovaný s nádorem
s nádorem asociovaný makrofág
cytotoxický T lymfocyt
T buněčný receptor
transformující růstový faktor
T pomocný lymfocyt
lymfocyty infiltrující nádory
faktor nekrotizující nádory
antigen specifický pro nádor
vaskulární endoteliální růstový faktor

ÚVOD
Objev dendritických buněk Ralphem Steinmanem (nositelem Nobelovy ceny) v
70. letech minulého století [1] zahájil mnohá experimentální bádání, která ukazují, že
dendritické buňky hrají významnou roli v procesu započetí imunitní reakce. Technicky
možná příprava dendritických buněk in vitro nabídla nové terapeutické využití v boji
proti nádorovým chorobám.
Bakalářskou práci jsem zpracovávala za pomoci Ústavu imunologie FN Motol,
kde se již několik let zabývají imunoterapií vakcínou z dendritických buněk a
monitoringem účinnosti terapie. Tato práce byla součástí I/II fáze klinické studie
imunoterapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty pomocí vakcinace
dendritickými buňkami.
Klíčovou otázkou imunoterapeutických protokolů je sledování účinnosti této
terapie. Pro úspěšnou léčbu pacientů je však třeba nejen aplikovat imunoterapeutickou
vakcínu, ale také sledovat hladiny imunokompetentních buněk u pacientů s karcinomem
prostaty léčených vakcínou z dendritických buněk DCVAC/PCa v I./II. fázi klinického
testování, které probíhá na tomto imunologickém pracovišti v Motole.
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1

TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Imunitní systém
Jedním ze základních mechanismů udržení homeostázy organismu je právě
imunitní systém. Jeho hlavní funkcí je rozpoznat škodliviny a organismus před nimi
chránit. [2] Projevem této funkce je obranyschopnost (reakce proti patogenům a jejich
toxinům), autotolerance (rozpozná a nereaguje vůči vlastním tkáním) a imunitní dohled
(reaguje na vlastní poškozené buňky). Látky vyvolávající imunitní reakci jsou nazývány
antigeny. Reakce na ně je děj zahrnující vzájemně spolupracující humorální a buněčné
složky nespecifické a antigenně specifické imunity. Nespecifické (neadaptivní, vrozené)
mechanismy jsou prezentovány buněčnými složkami, jako jsou monocyty, makrofágy,
polymorfonukleární leukocyty, natural killers (NK buňky), dendritické buňky (DC), i
humorálními složkami a to komplementem, proteiny akutní fáze (interferony, lektiny).
Specifické (adaptivní) mechanismy jsou představovány T lymfocyty (CD4 pomocné,
CD8 cytotoxické) a B lymfocyty, které se při podnětu diferencují v plazmatické buňky
produkující protilátky. Protilátky patří do humorální složky specifické imunity. Celý
proces imunitní reakce je přísně regulován cytokiny, aby byla zajištěna úměrná
odpověď na daný podnět. [3]

1.2 Protinádorová imunita
Fyziologie normálních zralých tkání a orgánů je udržována tvorbou
odpovídajícího počtu buněk, tak aby byly nahrazovány umírající buňky. To je dosti
nesnadný úkol, když si uvědomíme, že lidské tělo se skládá přibližně z 1013 buněk.
Proliferace a diferenciace buněk je přísně sledována a regulována kontrolními
mechanizmy buněčného cyklu. Změny v jádrech buněk, které vedou ke změnám
v signálních drahách kontrolujících homeostatický růst buněk, přežívání buněk a
buněčnou smrt, narušují normální buněčné funkce a zahajují proces časné
karcinogeneze, který vede ke vzniku nádoru.
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Nádorové buňky mají schopnost regulovat svůj vlastní růst generováním
vlastních růstových signálů, ignorovat inhibiční růstové signály, unikat apoptóze,
indukovat neustálý růst, podporovat angiogenezi a pronikat do okolních tkání. Rakovina
není jen buněčná porucha, ale je to porucha celého organizmu, protože jejím
charakteristickým znakem je únik před imunitním dohledem. Přeměna normální,
nedělící se zralé buňky do buňky, která nekontrolovatelně roste, vede ke vzniku nádoru
(tumoru nebo novotvaru). Tuto přeměnu vystihuje termín maligní transformace.
Nádory mohou být buď benigní, nebo maligní. Protože maligní nádory mohou
pronikat do okolních tkání, představují větší nebezpečí. V konečné fázi se maligní
nádory šíří z místa svého vzniku (z tzv. primární nádor) do celého organizmu
(sekundární nádory), což se u benigních nádorů neděje.
Primární nádor nepředstavuje většinou pro nádorového pacienta akutní hrozbu.
Nádorový pacient umírá následkem malignity celého rakovinného procesu. Tři základní
charakteristiky malignity jsou:


neustálé dělení buněk,



změna struktury a metabolické aktivity buněk směrem k primitivnější
nebo embryonické formě (tzv. anaplazie) a



migrace buněk (metastáze).

Neustálým dělením nádorových buněk vznikají bilióny identických buněk, které
představují nádorovou masu. V podstatě jsou nádorové buňky nesmrtelné. Mění svůj
tvar a vnější membránu, prezentují na svém povrchu nové antigeny, které jsou
rozeznávány imunitním systémem a využívají v neobvyklém rozsahu anaerobní
metabolizmus. Nekontrolované dělení buněk je společné pro maligní i benigní nádory,
ale anaplazie a metastázy jsou znakem pouze maligních nádorů. 90% úmrtí na nádorová
onemocnění je způsobeno metastázemi.
Nádory mohou vznikat prakticky ze všech diferencovaných buněk organizmu a
jsou klasifikovány v závislosti na typu buněk, ze kterých vznikají. Tak můžeme
klasifikovat přes 200 různých forem nádorů. Většina z nich spadá do jedné ze tří
obecných kategorií: karcinomy, sarkomy a lymfomy. Karcinomy jsou maligní nádory
odvozené z epiteliálních buněk, jako jsou například buňky kůže nebo ohraničení
vnitřních orgánů a žláz. Karcinomy jsou největší skupinou nádorů, tvoří kolem 80%
všech a zahrnují nádory prsu, tlustého střeva, plic a prostaty. Přibližně 9% nádorů spadá
9

do skupiny lymfomů a leukémií, které jsou odvozené z kmenových hematopoetických
buněk v kostní dřeni. Lymfomy začínají v lymfocytech a mají tendenci růst jako
nádorová masa. Leukémie mají původ v kostní dřeni v lymfoidních nebo myeloidních
liniích, proliferují jako jednotlivé buňky a produkují do krevního oběhu velká množství
abnormálních krevních buněk. Nádory s nejnižší incidencí (kolem 1%) jsou sarkomy.
Ty jsou odvozeny z mezodermálních pojivových tkání, jako jsou krevní cévy, kosti,
chrupavky a svaly.
Spojení mezi růstem nádoru a protinádorovou imunitou bylo prokázáno
experimentální transplantací nádorů. Už v roce 1909 Paul Ehrlich formuloval hypotézu
imunitního

dohledu.

Během

padesátých

let

byla

experimentálně

prokázána

imunogenicita nádorů, ale koncept imunitního dozoru byl fakticky doložen až v roce
1990. Současný pohled na protinádorovou imunitu používá komplexní termín
imunoeditace. [4] Hypotézu ,,cancer immune editing“ zformuloval Dunn et al.[5] Proces
imunoeditace zahrnuje tři fáze – eliminaci, rovnováhu a únik. Eliminace je fáze, ve
které imunitní systém rozpozná všechny vzniklé nádorové buňky a odstraňuje je. Jak
proces pokračuje, mezi imunitním systémem a rostoucím nádorem vzniká rovnováha.
Geneticky nestabilní nádorové buňky procházejí změnami, které modulují jejich
nádorové antigeny a následně i schopnost imunitního dozoru tyto nádorové buňky
rozeznat. Tento proces pak selektuje ty nádorové buňky, které odolávají a unikají
protinádorovým efektorovým funkcím. Fáze úniku nakonec znamená neschopnost
imunitního systému zničit všechny nádorové buňky a ty, které přežívají, se
nekontrolovatelně množí. [4]
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1.2.1 Možnosti úniku nádorové buňky před imunitním dohledem
Proti nádorovým buňkám nemůže vzniknout imunitní reakce, nejsou-li T
lymfocytům předkládány nádorové antigeny prostřednictvím dendritických buněk, které
byly aktivovány v nefyziologickém prostředí. Z toho plyne, že hlavní příčinou vzplanutí
nádorového onemocnění je asi porucha účinné, adekvátní prezentace antigenů nádoru.
Mezi nejdůležitější únikové mechanismy řadíme značnou variabilitu, kdy vliv
mutací vede ke ztrátě nádorového antigenu, nízkou hustotu exprese antigenů (zde může
dojít k ignoraci nádorových antigenů imunitním systémem), zamaskování epitopů
vlivem sialyzace, také působení regulačních T lymfocytů, které mohou chránit nádorové
buňky podobně jako normální buňky před autoimunitní reakcí. Dále mohou mít některé
protinádorové protilátky stimulační účinky, pravděpodobně tím, že aktivují růstové
receptory. Některé nádorové buňky neprezentují kostimulační molekuly jako
CD(diferenciační antigen)86 a CD80, takže dochází k útlumu rozpoznávací funkce
prekurzorů Th (T helper) a Tc (T cytotoxic) lymfocytů nádorových antigenů. Produkcí
inhibičních faktorů (např. cytokinů TGF-β (transforming growth factor-β), IL10(interleukin 10)) mohou nádory inaktivovat T lymfocyty. Též uvolňováním antigenů
z nádoru může dojít k jejich inhibici. Ovlivnění dendritických buněk na úrovní funkce a
životnosti (př. vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) inhibuje v kostní dřeni
prekurzory DC, oxid dusnatý navozuje apoptózu, zrání inhibuje IL-10, TGF-β) také
způsobí omezení imunitní reakce.[3]

1.2.2 Nádory jsou charakterizovány specifickými antigeny
Aby byly antigeny imunogenní, musí splňovat určité podmínky. Nádorové
antigeny tyto podmínky splňují – výsledkem je, že imunitní systém vyvine imunitní
reakci proti nádoru. Imunogenicita nádoru je hodnocena následujícími kritérii:


opětná expozice nádoru vede k jeho rejekci,



nádorové buňky jsou in vitro senzitivní k buňkami zprostředkovaným
reakcím hostitele a



nádory indukují u hostitele vznik specifických protilátek.
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Za použití těchto kritérií jsou nádorové antigeny rozdělovány do dvou skupin.
Nádorově specifické antigeny (TSAs), které jsou přítomné pouze na nádorových
buňkách a antigeny spojené s nádorem (TAAs), které jsou přítomné jak na nádorových
buňkách, tak na ostatních tkáňových buňkách. TSAs jsou kvalitativně odlišné od
antigenů přítomných na normálních buňkách a jsou jedinečné pro nádorové buňky.
Naproti tomu TAAs jsou přítomné i na ostatních buňkách organizmu, ale mohou tam
být maskované, takže je imunitní systém nerozpoznává.

1.2.3 Buněčná imunita proti nádorům
Pokud nádorové buňky proniknou do zdravé tkáně, imunitní systém podnikne
protiútok. Protinádorová imunita zasahuje na všech úrovních – zahrnuje nespecifickou
imunitu, tvorbu protilátek i T buňkami zprostředkovanou odpověď. V těchto reakcích se
uplatňují buňky jako T lymfocyty, NK buňky, makrofágy, dendritické buňky a B buňky.
1) Cytotoxické T lymfocyty
Důležitou funkcí zralých CD8+ Tc lymfocytů je likvidace nádorových cílů jako
jsou nádorové buňky solidních nebo disperzních nádorů. Proces zabíjení je antigen
specifický, vyžaduje buněčný kontakt a nepoškozuje cytotoxickou T buňku. Nádorově
specifické Tc lymfocyty rozeznávají nádorové cíle v kontextu s antigeny I. třídy
MHC(hlavní histokompatibilní komplex) a zabíjejí je kontaktním způsobem, indukcí
apoptózy za pomoci perforinu, granzymu, FasL-Fas interakce nebo TNF. Mohou také
nepřímo ovlivnit růst nádoru produkcí IFN-γ(interferon-γ), který je anti-angiogenní.
2) NK buňky
Imunitní systém obsahuje populaci tzv. přirozených zabíječů, buněk podobných
lymfocytům, které jsou cytotoxické pro nádorové buňky. Tyto buňky indukují apoptózu
nádorových buněk stejnými mechanizmy, jaké používají Tc lymfocyty. Jejich
cytotoxicita je ale nezávislá na MHC restrikci, proto jim snížená exprese MHC molekul
na nádorových buňkách nevadí, naopak je indukuje. NK buňky nemají T buněčný
receptor, ani molekulu CD3, ale exprimují molekuly CD16 a CD56 a jsou částí
nespecifické složky imunity. Podle posledních výzkumů jsou aktivovány pouze
dendritickými buňkami a mohou účinně eliminovat spontánně vznikající nádory.
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3) Makrofágy
Infiltrace nádorů leukocyty může dosahovat až 50% nádorové masy, většina
z těchto buněk jsou lymfocyty a makrofágy. Infiltrace T buňkami koreluje s dobrou
prognózou, zatímco infiltrace makrofágy je spojena se špatnou prognózou. Makrofágy
přitahované do nádoru nádorem produkovanými chemokiny se diferencují do stádia
tkáňových rezidentních makrofágů nazývaných tumor associated macrophages
(TAMs). Ty je možno rozdělit do dvou skupin: tzv. M1 makrofágy jsou prozánětlivé,
uvolňují zánětlivé cytokiny a chemokiny a reaktivní kyslíkové meziprodukty. Jsou proto
považovány za baktericidní a tumoricidní. Naproti tomu skupina M2 je polarizována
k opačnému extrému: špatně prezentují antigeny, podporují růst nádoru, angiogenezi,
metastázy a potlačují reaktivitu imunitního systému protizánětlivými cytokiny.
Současné důkazy ukazují, že polarizace TAMs je závislá na stádiu vývoje nádoru. Vztah
mezi TAMs a nádorovými buňkami je velmi komplexní a vede nakonec k jakési
symbióze. Na druhé straně, M1 fenotyp může inhibovat růst nádoru a ničit nádorové
buňky.
4) Dendritické buňky
Dendritické buňky jsou nejefektivnější buňky předkládající antigen a jsou
specializované k aktivaci naivních T lymfocytů. Mají velký potenciál aktivovat nebo
deaktivovat NK buňky, NKT buňky, nádorově specifické T lymfocyty i M1 makrofágy
a proto hrají důležitou roli v procesu imunitního dozoru. Dendritické buňky sídlí ve
všech tkáních, představují 0,1 – 1% ze všech imunitních buněk a skládají se z různě
specializovaných subpopulací. [4] Neaktivované a nezralé DC udržují toleranci
předkládáním vlastních antigenů odumřelých zdravých buněk T buňkám, kdy nejsou
přítomné kostimulační signály. Nedojde tedy k aktivaci, ale utlumení T lymfocytu, nebo
vznikne regulační T lymfocyt. [6-9] Aktivované zralé DC předkládají cizí antigeny T
buňkám a indukují jejich proliferaci a diferenciaci na efektorové TH a TC lymfocyty.
Nezralé DC fungují jako strážci nespecifické imunity, pohlcují pronikající patogeny a
transformované buňky, zpracovávají a transportují antigeny do přilehlých lymfatických
uzlin a tam je předkládají

T lymfocytům v kontextu s molekulami MHC II.třídy.

Produkují také cytokiny, které ovlivňují vrozené i specifické složky imunity. Při
transportu antigenů do lymfoidních orgánů dozrávají a mění se z fagocytujících buněk
na antigen předkládající buňky. Úloha DC ve vývoji protinádorové odpovědi spočívá
v jejich schopnosti pohlcovat umírající nádorové buňky zabité NK buňkami a
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předkládat tyto nádorové antigeny TC lymfocytům. DC infiltrující nádor mají nezralý
fenotyp, zatímco zralé DC nalézáme ve tkáních obklopujících nádor. DC jsou obsaženy
v infiltrátech téměř všech karcinomů a jejich výskyt koreluje s dobrou prognózou.
Bohužel některé DC infiltrující nádor mohou být nefunkční a představují další způsob,
jak může nádor uniknout imunitnímu dozoru. Na druhé straně narůstají důkazy o tom,
že DC mají i přímou tumoricidní aktivitu – tato podskupina se nazývá DC zabíječi
(killer DC).

5) B lymfocyty
B lymfocyty se podílejí na protinádorové imunitě nepřímo, protinádorové
protilátky Ig(imunoglobulin)M a IgG umožňují komplementem zprostředkované
zabíjení nádorových buněk. Tento proces je známý jako cytotoxicita závislá na
protilátkách. Specifická protilátka se váže na povrchové antigeny nádorových buněk a
NK buňky nebo makrofágy, vybavené Fc receptorem, se navážou na Fc část protilátky a
zabíjejí pak cílovou buňku. Nicméně existují i důkazy o tom, že protinádorové
protilátky naopak usnadňují růst nádoru. [4]
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1.3 Možnosti imunoterapie nádorů
Po základních léčbách nádorů, jako jsou chirurgické zákroky, radioterapie či
chemoterapie vychází z pozadí také možnost léčby imunoterapií. Znamená to navození
protinádorové imunity, anebo cílené nasměrování léčiv do nádoru využitím imunitních
mechanismů. Vhodné by proto bylo zařazovat do léčby pacienty zejména po radikálním
odstranění nádoru, kdy v organismu zůstává tzv. minimální reziduální nemoc [3] nebo
pacienty v časnější fázi onemocnění, dokud není jejich imunitní systém vyčerpán
(imunosupresivní mechanismy nádoru, chemoterapie). [10,11]
V dnešní době ještě nejsou zcela objasněny všechny otázky týkající se tohoto
léčebného postupu a jsou zatím převážně ve fázích klinických studií.

1.3.1

Imunoterapie pomocí protilátek
Metoda je založena na protilátkách jako nosičích léčiv, toxinů nebo se využije

funkcí fyziologických pro protilátku jako je aktivace komplementu, opsonizace, indukce
ADCC(buněčná cytotoxicita závislá na protilátkách).
Monoklonální protilátka proti nádorovému antigenu působí samotná (vazbou na
antigen vyvolá apoptózu, či opsonizací navodí imunitní odpověď) nebo konjugovaná
s účinným toxinem (imunotoxin) nebo radioizotopem (radioimunotoxin), který způsobí
nekrózu v místě navázání s antigenem. Většinou se používají protilátky proti TAA a
může dojít k poškození i normální tkáně. Což působí v imunoterapii komplikace
společně s imunoselekcí, kdy nám vznikají varianty rezistentních nádorových buněk.
Také je možné jakési čištění krve od leukemických buněk pomocí monoklonálních
protilátek v případě autologní transplantace.
Bispecifické protilátky (př. Ab proti EpCAM a CD3 u karcinomu prostaty)
reagují jedním vazebným místem s nádorovým antigenem a druhým s některou
molekulou na povrchu T buněk nebo NK buněk (CD2, CD3, CD16). Navíc mohou svou
Fc částí aktivovat Fc receptory NK buněk nebo fagocytů.
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1.3.2 Buněčně zprostředkovaná imunoterapie
Buněčnou imunitní odpověď umíme indukovat několika různými způsoby, jako
třeba nespecifickou stimulací zánětu (př. mykobakteriální vakcína). V místě nádoru se
takto nepřímo navodí i imunitní reakce proti nádoru. Dále lymfocyty, které pronikly do
nádoru (TIL= tumor infiltrating lymphocytes), můžeme izolovat přímo z nádorové
masy. Bývají tumor specifické a za pomoci cytokinů se in vitro aktivují a injikují zase
zpátky do nádoru. Zpravidla se stávají účinnějšími než LAK (lymphokine activated
killers), které nejsou tak specifické. Ty získáváme ze směsi NK buněk a T buněk
stimulací cytokiny (IL-2) in vitro a věříme, že dojde k aktivaci i utlumených buněk
nádorově specifických. Podpora buněčných mechanismů pomocí produktů imunitního
systému, rekombinantních cytokinů (IL-2, IFN-α,γ, faktory stimulující kolonie (GMCSF)), je další možností. Také třeba genetickou změnou in vitro začnou nádorové
buňky exprimovat na svém povrchu kostimulační molekuly (CD80, CD86) nebo
produkovat cytokiny (GM-CSF, IL-2) a tím se stanou antigen prezentujícími buňkami
schopnými navodit imunitní reakci. Nádorové vakcíny synteticky připravených peptidů,
identifikovaných po rozpoznání nádorově specifickými T lymfocyty určitého pacienta,
umožňují stimulaci Th1 a Tc a tím i účinnou imunitní odpověď. Imunoterapíí pomocí
dendritických buněk připravených z periferních monocytů se budeme zabývat
v následující kapitole. Zajímavým případem je imunoterapie u leukemických pacientů,
kteří podstoupili alogenní transplantaci kostní dřeně. U těchto pacientů je žádoucí
částečná reakce štěpu proti hostiteli (GvH) navozená T lymfocyty dárce, které pomáhají
odstranit zbývající leukemické buňky v organismu. [3]

1.4 Využití DC v protinádorové imunoterapii
Dendritické buňky, jako nejdůležitější APC (antigen prezentující buňky), jsou
významnou součástí imunitní odpovědi, kde hrají roli prostředníka mezi nespecifickou a
antigenně specifickou imunitou. [1, 12-15] Jejich využití v protinádorové terapii dává
velkou naději na úspěšnou léčbu nádorů.
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Už po několikáté hovoříme o antigen prezentujících buňkách. Co tedy jsou tyto
buňky? Jsou to elementy zprostředkovávající komunikaci mezi přirozenou a adaptivní
imunitou. Řadíme mezi ně různé typy buněk s různou schopností pohltit a následně
prezentovat antigeny. APC exprimují pohlcené antigeny prostřednictvím MHC II. třídy.
Komplex MHC-peptid je rozeznáván na T lymfocytech TCR receptorem. Za
současného působení dalších signálů (cytokinové, kostimulační) dojde k diferenciaci a
proliferaci T lymfocytů. Kromě již zmíněných DC řadíme mezi APC také makrofágy či
zralé B lymfocyty, oproti kterým nejlépe vynikne jedinečná schopnost DC iniciovat
primární imunitní odpověď (aktivovat naivní nediferencované T lymfocyty). Ostatní
APC mohou ty primárně aktivované T buňky znovu stimulovat a amplifikovat tak
imunitní odpověď.
Dendritická buňka musí tedy pohltit nádorovou buňku, dozrát procesem
maturace a následně prezentovat fragmenty antigenů v lymfatických uzlinách T
lymfocytům. [16] DC s pohlcenou nádorovou buňkou maturuje při migraci do
lymfatických uzlin. Při dozrávání dochází k funkčním změnám DC i expresi jiných
povrchových molekul. Funkčně DC přestává být schopna fagocytózy, ale schopnost
zpracovávat antigeny roste. Z hlediska exprimovaných molekul na povrchu DC se zralá
DC liší od nezralé především zvýšením počtu kostimulačních molekul, MHC komplexů
I. a II. třídy s antigeny a také produkcí cytokinů (IL-1, IL-6, IL-12, TNF) modulujících
odpověď imunitního systému. [17-19]
Zahájení imunitní reakce proti nádorovým buňkám je však složitější než proti
infekčním agens. Například ligandy Toll-like receptorů mají mnohem vyšší aktivační
potenciál než endogenní signály způsobující aktivaci DC při interakci s buňkou nádoru.
Nedávno objevenými endogenními signály jsou například proteiny teplotního šoku
(HSP90, kalretikulin) či kyselina močová.
Imunoterapie pak spočívá v tom, že vybraným pacientům se z periferních
monocytů připraví velké množství nezralých DC účinkem cytokinů GM-CSF a IL-4.
Diferenciace v nezralé DC trvá asi 5 dnů. Podle typu nádorových antigenů užitých pro
imunoterapii se určí další postup. [20] V případě užití celých nádorových buněk,
v našem případě apoptotických buněk buněčné linie LNCaP karcinomu prostaty [21,
22], následuje inkubace nezralých DC s celým spektrem nádorových antigenů
vyskytujících se na nádorové buňce. Po pohlcení následuje aktivace ve zralé dendritické
buňky prezentující tyto pohlcené nádorové antigeny a tyto zralé dendritické buňky jsou
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pak podány zpět pacientovi formou protinádorové vakcíny. [20] Celý tento proces
znázorňuje Obrázek 1.

Leukaferéza

Monocyty

Vakcína
Nádorová linie

Nezralé DC

Zralé DC

Obrázek 1. Schéma průběhu imunoterapie dendritickými buňkami [převzato z 23]

1.4.1 Pulzace DC
Pulzací dendritických buněk je označován proces zabezpečující expresi
nádorových antigenů na povrchu DC. Známe tři možné způsoby pulzace.
Dendritické buňky pulzované peptidy je případ, kdy dochází k pulzaci DC
známými peptidy z popsaných antigenů nádoru, které se vážou na specifické molekuly
MHC I. třídy. Nevýhodou tohoto přístupu je, že takový peptid můžeme použít jen u
pacientů s danou molekulou HLA. Také může dojít ke změně exprese nádorového
antigenu a následnému úniku nádorové buňky před imunitním dohledem.
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Další možností je pulzace pomocí proteinů. V tomto případě se k pulzaci
dendritických buněk používá celý protein. Ten musí DC pohltit, rozštěpit na jednotlivé
antigeny a vystavit je na svém povrchu v souvislosti s HLA (histokompatibilní antigen)
molekulami I. a II. třídy. Užívá se třeba rekombinantní PSA (prostatický specifický
antigen nebo PAP (kyselá prostatická fosfatáza).
I celé nádorové buňky mohou být zdrojem nádorových antigenů. Nezralé
dendritické buňky pohltí apoptotické či nekrotické nádorové buňky, jejichž antigeny
jsou pak prezentovány na povrchu zralých DC v kontextu s MHC molekulami I. a II.
třídy. Nedochází zde k identifikaci antigenů nádoru a takto připravená vakcína zahrnuje
i antigeny nádoru specifické pro pacienta. K přípravě se užívají přímo buňky z nádoru
pacienta nebo buněčné linie při nedostatečném množství.

1.4.2

Minulost a budoucnost
Zatím proběhlé studie byly uskutečněny převážně na pacientech v pokročilých

stádiích onemocnění po všech možných terapeutických metodách, kdy už byl imunitní
systém značně oslaben (imunosuprese, chemoterapie). Lze tedy předpokládat, že
největší šanci na úspěšnou léčbu mají pacienti v časných fázích onemocnění nebo
pacienti po radikální prostatektomii, u kterých můžeme očekávat výskyt minimální
reziduální choroby. Bylo by tedy dobré zařadit imunoterapii mezi běžné léčebné
postupy.
Jako plus se ukazuje, že kombinace léčebných postupů imunoterapie
s chemoterapií (redukce T regulačních lymfocytů, které tlumí imunitní reakci proti
nádorovým buňkám, indukce ,,imunogenní smrti“, kdy následuje lepší imunitní
odpověď) by mohla přinést daleko větší efekt v boji proti nádorovému onemocnění. [20]

1.4.3 Vakcinační protokol
Do studie bylo zařazeno 19 pacientů léčených ve Fakultní nemocnici v Motole
v Praze s histologicky potvrzeným karcinomem prostaty. Průměrný věk pacientů byl
68,5 let (58-82). Zařazovacím kritériem byla progrese hladiny PSA po selhání druhé
linie hormonální terapie při generalizovaném karcinomu prostaty. Časové schéma
podávání vakcíny DCVAC ukazuje Tabulka 1.
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První vakcína byla aplikována nejdříve za 4 týdny od provedení leukaferézy.
Vakcinační protokol se skládal minimálně z 5 a maximálně z 15 subkutánních aplikací
vakcíny (modifikace byla možná v závislosti od množství individuální produkce
vakcíny). Vždy se jednalo o alikvot autologních dendritických buněk pulzovaných
nádorovou linií karcinomu prostaty – LNCaP, která splňuje kritéria GMP (správná
výrobní praxe). V průběhu vakcinačního protokolu byli pacienti paralelně léčeni
paliativní

chemoterapií

v kombinaci

docetaxelu

s prednisonem

v třítýdenních

intervalech.

před
vakcinací

Dny od
leukafarézy

vakcinační studie

0

+28 +42 +56 +77 +98 +105 +119 +140 +147 +189± +231 +273 +315 +357
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
±3
±3
±3
3
±3
±3
±3
±7

Izolace DC
•
Aplikace
chemoterapie
Aplikace
•
vakcíny
Laboratorní
• • •
vyšetření 3
Dávka
1
vakcíny

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabulka 1. Vakcinační protokol [převzato z 24]
Před zahájením imunoterapie a potom při každé aplikaci vakcíny se provedl
odběr periferní krve a následně byla provedena laboratorní vyšetření. [24]
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1.5 Monitoring odpovědi organismu na protinádorovou
imunoterapii
Zda-li je imunoterapie úspěšná, tedy jestli imunitní systém zareagoval na
vakcínu z dendritických buněk a došlo k stimulaci naivních T lymfocytů, které mohou
podniknout imunitní odpověď proti nádorovým antigenům (buňkám), nám vypoví
subpopulace lymfocytů namířené proti specifickým nádorovým antigenům, které
musíme nějakým způsobem monitorovat. Sleduje se především počet a funkce CD8
cytotoxických T lymfocytů a CD4 pomocných T lymfocytů, hlavně Th1, které jsou
potřebné pro vznik cytotoxických T lymfocytů, hlavních účinných lymfocytů, které
přímo rozpoznávají nádorové antigeny na povrchu nádorové buňky v kontextu MHC.
Výsledky pak korelujeme se stavem pacienta.
In vivo se užívá metoda hodnocení reakce pozdního typu přecitlivělosti po
intradermální aplikaci antigenu samotného nebo spolu s APC projevující se různým
průměrem indurace po 2-3 dnech. Uplatnění nachází spíše jako předběžné vyšetření
k určení pacientů pro podrobnější analýzu.
Antigenně specifická imunitní reakce in vitro se hodnotí testy funkčními nebo
fenotypickými. Mezi funkční analýzu řadíme detekci produkovaných cytokinů
(ELISPOT),

či

intracelulárních

cytokinů

(průtoková

cytometrie),

jež

jsou

charakteristické pro konkrétní subpopulace. U těchto metod již byly publikovány závěry
o korelaci výsledků počtu antigen specifických T lymfocytů produkujících INF-γ
s dobou přežití.
Dále můžeme kvantifikovat mRNA pro cytokiny pomocí RT-PCR. Význam této
metody pro sledování imunoterapie však musí být teprve verifikován v klinických
studiích.
Cytotoxické testy, hodnotící schopnost CD8 T lymfocytů zabíjet nádorové
buňky, jsou vhodným ukazatelem protinádorové aktivity v organismu pacienta. Dříve se
měřilo procento cytotoxicity na základě uvolněného

51

Cr z lyzovaných nádorových

buněk, kterým byly nádorové buňky označeny před účinkem cytotoxických T
lymfocytů. Dnes se používají modifikace metody využívající průtokové cytometrie a
detekce apoptózy pomocí monoklonálních protilátek.
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Proliferaci lymfocytů hodnotíme za pomoci inkorporace 3H-thymidinu do nově
tvořené DNA při kultivaci lymfocytů nebo cytometrickými metodami detekce
proliferace, jako je např. barvení cytoplazmy CFSE (karboxyfluorescein diacetát
sukcinimidyl ester). Přes časté užití těchto metod v klinických studiích stále chybí
informace o korelaci výsledků se stavem pacienta v monitoraci protinádorové
imunoterapie.
Fenotypicky hodnotíme antigenně specifickou imunitní reakci pomocí analýz
založených na identifikaci jednotlivých variabilních regionů TCR pomocí PCR nebo
průtokové cytometrie (za použití protilátek rozpoznávající variabilní části konkrétních
skupin α- β- řetězců), dále pomocí tetrametrů molekul MHC s peptidy, kdy
prokazujeme T lymfocyty specifické pro konkrétní antigen fluorescenčně značenými
komplexy MHC, nebo analýzou třetího CDR (complementarity determining region 3)
na TCR metodou PCR.
Existují mnohá řešení monitoringu protinádorové imunoterapie, však zůstává
otázkou, které postupy by byly nejvhodnější, jelikož stále chybí data o výsledcích
jednotlivých analýz v souvislosti s klinickým stavem jednotlivých pacientů. Věřím, že
svou prací též přispěji k objasnění tohoto velkého nadějného otazníku a tedy možnosti
léčby nádorového onemocnění prostaty. [25]

1.6 Studované parametry, subpopulace
Subpopulaci všech T lymfocytů kvantifikujeme použitím protilátky proti znaku
CD3, který je exprimován na všech T buňkách. Základní subpopulace T lymfocytů,
kterými jsou pomocné CD4 buňky interagující v kontextu MHC II. třídy a cytotoxické
CD8 buňky interagující v kontextu MHC I. třídy, kvantifikujeme pomocí protilátek anti
CD4 a anti CD8. Molekuly CD16 a CD56 jsou charakteristické pro NK buňky.
Cytotoxicita NK buněk se uplatňuje na buňky, které mají snížený počet exprimovaných
molekul MHC a také na Fc část navázané protilátky přes zmíněný receptor CD16.[3]
Aktivované T lymfocyty jsou v praxi prokazovány buď kombinací znaků CD3/CD25,
CD3/CD69 nebo CD3/HLA-DR. Lymfocyty B stanovujeme pomocí znaku CD19 a je
známo, že počet těchto buněk při imunosupresivní léčbě klesá. [25]
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

2

V první části práce jsme si shrnuli teoretické poznatky a v části následující jsme
je aplikovali prakticky. Stanovili jsme zastoupení lymfocytárních populací v periferní
krvi 19 pacientů s karcinomem prostaty v hormonálně refrakterním stádiu.

2.1 Cíle práce


Zvládnout technologii přípravy krevních vzorků a jejich měření na průtokovém
cytometru, používání vyhodnocovacího softwaru a následné zpracování dat.



Změřit subpopulace lymfocytů a doplnit naměřená data u pacientů ve fázi I/II ve
druhém roce klinického testování vakcíny DCVAC/PCa.



Vybrat a statisticky zpracovat naměřená data zastoupení jednotlivých
lymfocytárních subpopulací v periferní krvi a zjistit jestli jsou uvedené
subpopulace v průběhu vakcinačního protokolu nějak ovlivněny.

2.2 Metodika a materiál

2.2.1 Princip průtokové cytometrie
Studování buněk kvalitativně i kvantitativně zároveň nám umožňuje metoda
průtokové cytometrie. V dnešní době je průtokový cytometr běžným vybavením
imunologické laboratoře pro analýzu buněk či jiných částic (viry, chromozomy). Je
lehce obsluhovatelný díky počítačovým programům a poskytuje nám celou řadu
informací.
Analyzovaným vzorkem bývá nejčastěji krev nebo izolované lymfocyty, kostní
dřeň, suspenze buněk připravených z tkáně (lymfatické uzliny, nádor apod.) i
buněčných kultur. Je možné analyzovat také mozkomíšní mok, punktát nebo
bronchoalveolární laváž. Pro správnou analýzu je třeba, aby vzorek obsahoval 105 – 106
buněk (analyzovaných částic)/ml o průměru 1-30 μm.

23

Suspenze analyzovaných buněk se značí monoklonálními protilátkami (mAb)
s navázaným flourochromem (látka schopná fluorescence). Monoklonální protilátky
umožní detekovat jednotlivé antigeny, případně několik různých antigenů na jedné
buňce zároveň. Monoklonální protilátky jsou schopné se vázat specificky buď na
povrchu analyzovaných buněk nebo uvnitř buňky. Je také známé značení na základě
inkorporace fluorochromu do buněk nebo DNA. Další možností je využít chemické
reakce probíhající přímo v buňkách, jako je tomu třeba u oxidativního vzplanutí, kdy
vznikající reaktivní kyslíkové meziprodukty uvnitř fagocytů oxidují dihydrorhodamin
123 na fluorescenční produkt rhodamin 123, který je detekován průtokovým
cytometrem.
Buňky označené různými fluorochromy po vložení do průtokového cytometru
musí vytvořit proud jednotlivých buněk jdoucích za sebou, což je zajištěno přetlakem
skrz úzkou trysku (nejčastěji 100 µm). Částice jsou proudem unášeny až do měřící
kyvety, kterou protíná laserový monochromatický paprsek, jak ilustruje Obrázek 2.

Fluorescenční
signály
Laserový
paprsek

Obrázek 2. Proud jednotlivě za sebou jdoucích buněk protnutý laserem [převzato z 26]
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Nejčastěji se jedná o laser argonový (vzduchem chlazený), který emituje záření o
vlnové délce 488nm a umožňuje excitaci hned několika fluorochromů najednou.
Jakmile buňka vstoupí do laserového paprsku, který protíná proud, dojde k částečnému
rozptylu a odražení světla. Množství rozptýleného světla je přímo úměrné velikosti
částice a množství odraženého světla zase odpovídá granularitě buněk. V případě, že je
na buňce navázaná i fluorescenční molekula, excituje a vyzáří se fluorescenční světlo.
Průchod optikou, jako jsou čočky, které usměrňují fotony, zrcadla a filtry, které rozdělí
světlo, nasměruje jednotlivá záření na jednotlivé detektory.
Detekce probíhá na základě intenzity signálu. Světlo lineárně rozptýlené dopadá
na fotodiodu a již nemusí být zesilováno, jelikož je dostatečně intenzivní. Takto získaný
optický parametr nazýváme Forward scatter a vypovídá o velikosti částice. Naopak
světlo odražené míří na detektor umístěný kolmo k původnímu paprsku. Intenzita jeho
signálu je slabší, takže ho zesilujeme fotonásobičem a získaný parametr odpovídající
granularitě nazýváme Side scatter. Tímto směrem je namířeno také fluorescenční záření,
jehož intenzita je též slabá a po dopadu na detektor se zesiluje fotonásobičem. Detektorů
pro fluorescenční záření se v průtokovém cytometru nachází několik (pro studium
několika parametrů/vybraných antigenů, označených různými fluorochromy v jedné
zkumavce). Běžně v praxi se používají cytometry se čtyřmi, šesti až osmi detektory.
Princip průtokového cytometru je znázorněn na obrázku 2.

Obrázek 2. Schéma rozdělení paprsků v průtokovém cytometru [převzato z 26]
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V průtokové cytometrii se používají fluorochromy, které mají většinou stejné
spektrum absorpční, ale jiné emisní. Průtokové cytometry využívají jako světelného
zdroje totiž nejčastěji argonový laser o excitační vlnové délce 488 nm. Nejčastějšími
fluorochromy užívanými v průtokové cytometrii se společnou excitační vlnovou délkou
488 nm jsou fluorescein izothiokyanát (FITC), který emituje při 530 nm, phycoerytrin
(PE) s emisí při 530 nm, peridin-chlorophyl (PerCP) s emisí při 675 nm, PhycoerythrinCy5 (PE-Cy5) s emisí při 667 nm nebo Texas red s emisí při 615 nm.
Získané signály převedené do elektrické podoby analyzujeme pomocí počítače a
softwaru pro analýzu dat průtokové cytometrie (tato data se nazývají List mode files).
Základním zobrazením je histogram, kdy na ose x je vynesena intenzita signálu a na ose
y množství buněk. Zjistíme základní informace o všech buňkách či subpopulaci, ale
chceme-li zjistit vztah mezi dvěma parametry, užívá se zobrazení bodového grafu (dot
plot). Tři a více parametrů se hodnotí tak, že se vybere jen část buněk tzv. gate, podle 12 parametrů a vytvoří se samostatný graf. Takže když si vytvoříme gate lymfocytární
populace, můžeme zjišťovat expresi jednotlivých antigenů, v našem případě CD3, CD4,
CD8, CD16,CD19, HLA-DR. [25, 27]

2.2.2 Materiál a metody
Vybavení:
Průtokový cytometr BD FACS CANTO II, BD Biosystems, San Jose, CA, USA
Centrifuga s výkyvným rotorem, Jouan, poloměr rotoru: 127mm
Vortex, VELP Scientifica, P-lab
Lednice s mrazákem, Calex
Automatické pipety (rozmezí 5 – 1000μL), Finnpipette, Nichiryo, Gilson
Dávkovače roztoků 1-10 mL
Stojánky na zkumavky
Deionizovaná či destilovaná voda
Časoměřič - rozsah 0 - 60 min.
Plastové zkumavky pro průtokovou cytometrii
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Reagencie:


Monoklonální protilátky

Monoklonální protilátky byly zakoupeny od firmy Biolegend, USA. Ke značení
byly použity následující protilátky: FITC anti-human CD3, PE/Cy7 anti-human CD4,
APC/Cy7 anti-human CD8a, PE anti-human CD16, PE anti-human CD56, APC antihuman CD19, PE anti-human HLA-DR.


PBS (fosfátový pufr) byl připraven v lékárně FN Motol



Lyzační roztok pro lýzu erytrocytů BD FACS Lysing Solution, kat.č.
349202, byl zakoupen od firmy ITA Intertact, s.r.o., Praha

Příprava vzorků pro průtokovou cytometrii
Vzorky krve pacientů byly odebrány do nesmáčivé zkumavky (standardní
odběrové polypropylénové zkumavky), obsahující protisrážlivé činidlo Li heparin.
Zkumavky byly přepravovány vždy uzavřené. Krev byla do laboratoře transportována a
zpracována v den odběru – v případě nutnosti nejpozději 30h po odběru. Přeprava byla
provedena při pokojové teplotě (do 25°C).
Značení povrchových antigenů
Zkumavky byly řádně označeny jménem pacienta a požadovanou kombinací
protilátek. Do každé zkumavky byl napipetován vzorek krve (50 µL) a fluorescenčně
značená protilátka proti příslušným povrchovým antigenům. Zkumavka byla pak krátce
protřepána na vortexu a ponechána 20 min při pokojové teplotě ve tmě.
Po inkubaci s protilátkami bylo přidáno 0.5mL lyzačního roztoku a provedena
lýza erytrocytů inkubací 10 minut při pokojové teplotě ve tmě. Potom byla každá
zkumavka centrifugována 5 min/ 2000 ot. na centrifuze s výkyvným rotorem a
supernantant byl odstraněn.
Buňky byly pak roztřepány na vortexu, do každé zkumavky bylo doplněno
300l PBS a vzorky byly změřeny na průtokovém cytometru BD FACS CANTO II.
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Měření na průtokovém cytometru BD FACS CANTO II
Měření bylo prováděno (s výjimkou populace HLA-DR) v programu FACS
CANTO (ukázka na Obrázku 5) zajišťujícím automatické měření vzorků i automatickou
analýzu sledovaných parametrů. 30 000 lymfocytů bylo změřeno v každém vzorku.
Kalibrace cytometru byla provedena každý den před měřením pomocí kalibračních
partikulí BD FACS 7-Color Setup Beads (kat.č. 335775), BD Bioscience, CA, USA.
Populace CD3+HLA-DR+ byla vyhodnocována v programu FACS DIVA
(viz Obrázek 4). Absolutní hodnoty lymfocytů byly doplněny z výsledků krevního
obrazu u hematologického vyšetření.

Pacient1-HLA-DR
Specimen Name: Pacient1
Tube Name:
HLA-DR
Record Date:
Apr 11, 2013 1:45:43 PM

C
ou
nt

HLA-DR+

Population
CD3+
HLA-DR+
2

3

10

4

10

#Events

%Parent

2,436
744

73.2
30.5

5

10

10

HLA-DR PE BD-A

Obrázek 4. Příklad vyhodnocení měření CD3+HLA-DR+ lymfocytů v programu DIVA.
Gate negativní populace byl nastaven podle FMO kontroly.
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Obrázek 5. Příklad vyhodnocení měření lymfocytárních subpopulací klinickým
programem FACS CANTO.
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CD16&56+C
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2.3 Vyhodnocování výsledků

2.3.1 Statistické zpracování
Data z jednotlivých měření byla shrnuta do jednotlivých časových úseků podle
vakcinačního schématu:
1. odběr před začátkem terapie vakcínou
2. první až třetí dávka
3. čtvrtá až šestá dávka
4. sedmá až devátá dávka
5. desátá a všechny další dávky
Data ze srovnávaných skupin jednotlivých měření byla statisticky vyhodnocena
v programu Graph Pad. Každá ze srovnávaných skupin dat byla otestována testem
normality podle D’Agostino – Pearsonova testu. V případě normálního rozdělení dat
byly skupiny testovány nepárovým t-testem, v opačném případě byl použit MannWhitney test. Hodnota p<0.05 byla považována za statisticky významnou.
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2.3.2 Výsledky
1. Subpopulace CD3+ lymfocytů
Procento CD3 pozitivních lymfocytů (celkové T lymfocyty) se pohybovalo
v rozmezí normálních hodnot, (viz Tabulka 4) na začátku léčby 69,9 ± 12,9 a na konci
léčby 73,5 ± 15,1 bez výrazných výkyvů. Graf vývoje ukazuje Obrázek 6. Slabý vzestup
populace CD3+ oproti stavu před zahájením léčby nebyl statisticky významný
v důsledku velkého rozptylu hodnot. Naproti tomu absolutní počty CD3+ lymfocytů
byly již na začátku léčby pod normálními hodnotami a v průběhu léčby dále klesaly,
rozdíl před léčbou a na konci léčby byl ale statisticky nevýznamný (Obrázek 6b)
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Vakcinační dávky
Obrázek 6a. Relativní hodnoty CD3+ lymfocytů v periferní krvi pacientů v průběhu
léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 6b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD3+ lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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2. Subpopulace CD3+CD4+ lymfocytů
Relativní počet CD4+ lymfocytů (pomocné T lymfocyty) také nepřekračoval
hranice normálních hodnot (viz Tabulka 4). Průměrná hodnota byla před započetím
léčby vakcínou 38,7 ± 9,9 a na konci léčby 35,2 ± 9,1 a křivka (Obrázek 7.), ukazuje
mírně sestupný charakter, nicméně hodnoty před zahájením léčby a na konci léčby po
poslední dávce vakcíny se statisticky významně neliší. V souladu s tímto trendem
klesaly i absolutní počty CD4+ lymfocytů (Obrázek 7b), které byly už na počátku léčby
pod úrovní normálních hodnot.
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Obrázek 7a. Relativní hodnoty CD4+ lymfocytů v periferní krvi pacientů v průběhu
léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 7b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD3+CD4+ lymfocytů v periferní krvi
pacientů v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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3. Subpopulace CD3+CD8+ lymfocytů
Procento CD8 pozitivních lymfocytů (cytotoxické T lymfocyty) se pohybovalo
v rozmezí normálních hodnot, (viz Tabulka 4), na začátku léčby 28,5 ± 10,4 a na konci
léčby 37,1 ± 14,5 bez výrazných výkyvů. Graf vývoje je patrný z Obrázku 8. Vzestup
hodnot v průběhu léčby byl v tomto případě výraznější a také rozdíl hodnot před
zahájením léčby a na konci léčby po poslední dávce vakcíny byl statisticky významný
(p=0,01). Absolutní počty CD8+ lymfocytů byly na spodní hranici normy a během
léčby se výrazně neměnily (Obrázek 8b).
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Obrázek 8a. Relativní hodnoty CD8+ lymfocytů v periferní krvi pacientů v průběhu
léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 8b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD8+ lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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4. Subpolulace CD19+ lymfoctů
Statisticky významný pokles relativních hodnot byl nalezen u subpopulace
CD19+ lymfocytů (B lymfocyty). Relativní počet CD19+ lymfocytů nepřekračoval
hranice normálních hodnot (viz Tabulka 4). Průměrná hodnota byla před započetím
léčby vakcínou 9,0 ± 4,7 a na konci léčby 6,0 ± 3,4 a křivka (Obrázek 9) ukazuje jasně
sestupný charakter. Rovněž absolutní počty B lymfocytů v průběhu léčby postupně
klesaly, a to statisticky významně (Obrázek 9b). Navíc již při zahájení léčby byly
absolutní počty B lymfocytů hluboko pod normálními hodnotami.
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Obrázek 9a. Relativní hodnoty CD19+ lymfocytů v periferní krvi pacientů v průběhu
léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 9b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD19+ lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).

37

5. Subpopulace CD16+CD56+ lymfocytů
Relativní počet CD16+CD56+ lymfocytů (NK buňky) rovněž nepřekračoval
hranice normálních hodnot (viz Tabulka 4). Průměrná hodnota byla před započetím
léčby vakcínou 18,4 ± 10,0 a na konci léčby 17,1 ± 11,7 a křivka (Obrázek 10), nemá
žádný výrazný trend. Také hodnoty před zahájením léčby a na konci léčby po poslední
dávce vakcíny se statisticky významně neliší. Na rozdíl od relativních hodnot absolutní
počty NK buněk během léčby klesaly, a to statisticky významně (Obrázek 10b) a
dostávaly se tak mírně pod úroveň normy.

p=NS

%CD16+56+

80
60
40
20

+
C
10
D

C
79
D

C
46
D

C
13
D

0

0

Vakcinační dávky

Obrázek 10a. Relativní hodnoty CD16+CD56+ lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 10b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD16+CD56+ lymfocytů v periferní krvi
pacientů v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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6. Subpopulace CD3+HLA-DR+ lymfocytů
Nejvýraznější vzestup ze všech sledovaných subpopulací byl nalezen u
subpopulace HLA-DR pozitivních lymfocytů (aktivované lymfocyty). V tomto případě
navíc hodnoty zcela jasně převyšovaly meze normálních zdravých kontrol (viz Tabulka
4), a to už před zahájením léčby. Průměrná hodnota byla před započetím léčby vakcínou
10,8 ± 6,6 a na konci léčby 20,7 ± 9,6 a křivka na Obrázku 11 ukazuje jasnou závislost
na čase v průběhu léčby. Hodnoty před zahájením léčby a po poslední dávce vakcíny se
statisticky významně liší (p=0,001). Absolutní hodnoty aktivovaných lymfocytů nebyly
výrazně ovlivněny (Obrázek 11b).
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Obrázek 11a. Relativní hodnoty CD3+HLA-DR+ lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 11b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) CD3+HLA-DR+ lymfocytů v periferní krvi
pacientů v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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7. Poměr CD4+/CD8+ lymfocytů
Index CD4/CD8 se během léčby mírně snižoval (Obrázek12). Rozdíl mezi
začátkem a koncem léčby ale nebyl statisticky významný.
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Obrázek 12. Hodnoty indexu CD4/CD8 v periferní krvi pacientů v průběhu léčby
vakcínou (průměr ±SE).
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8. Celkové hodnoty lymfocytů
Relativní hodnoty lymfocytů mírně kolísaly, ale na začátku a na konci léčby
vykazovaly stejné hodnoty (Obrázek 13a). Zato absolutní počty lymfocytů
během léčby evidentně klesaly, i když rozdíl nebyl statisticky významný
(Obrázek 13b). Mírná lymfocytopenie se tak od počátku léčby prohlubovala.
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Obrázek 13a. Relativní hodnoty celkových lymfocytů v periferní krvi pacientů
v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Obrázek 13b. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) celkových lymfocytů v periferní krvi
pacientů v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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9. Celkové hodnoty leukocytů
Absolutní hodnoty leukocytů kromě disturbance mezi dávkami 1-6
nevykazovaly žádné výrazné změny (Obrázek 14) a pohybovaly se v mezích
normálních hodnot.
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Obrázek 14. Absolutní hodnoty (x10³ µl-1) celkových leukocytů v periferní krvi
pacientů v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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Shrnutí všech naměřených výsledků a trendy vývoje relativních hodnot
jednotlivých lymfocytárních subpopulací ukazuje Obrázek 16 a Tabulky 2 a 3.
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Obrázek 16. Celkový vývoj relativního zastoupení vybraných sledovaných
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6,6
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DC 1-3
± SE

DC 4-6
± SE

DC 7-9
± SE

DC 10+
± SE

13,3

9,7

11,3

9,3

14,5

2,9

1,08

0,11

73,5

20,7

17,1

35,2

37,1

6

1,59

0,24

15,1

9,6

11,7

9,1

14,5

3,4

0,91

0,12

Tabulka 2. Celkový vývoj relativního zastoupení všech sledovaných lymfocytárních
subpopulací v průběhu léčby vakcínou (průměr ±SE).
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±SE

Leukocyty abs

CD8+ abs

CD4+ abs

DC1-3 1,258 0,954 0,181 0,181 0,477 0,436 0,093

4,98

0,483

0,116

CD16+ abs

6,35
1,77

0,527

0,552

0,185 0,231 0,533 0,411 0,099
0,056

±SE

0,608

CD19+ abs

1,354 0,98

HLA-DR abs

CD3+ abs

Lymfocyty abs
0

0,099

0,135
0,110

0,278
0,249

DC4-6 1,224 0,881 0,198 0,199 0,47
±SE

0,420

0,395

0,126

0,130

0,275
0,249

0,051

1,90

0,387 0,093

7,86

0,227

0,212

DC7-9 1,217 0,942 0,206 0,161 0,476 0,44
±SE

DC10+ 1,088 0,852 0,173 0,143 0,419 0,415 0,058

6,41

0,413

0,104
0,088

0,113
0,116

0,217
0,164

0,262

6,56
2,49

0,395

0,455

0,08

5,21

0,047

±SE

0,485

0,060

0,247

0,035

2,90

Tabulka 3. Celkový vývoj absolutních počtů všech sledovaných lymfocytárních
subpopulací v průběhu léčby vakcínou (průměr (x10³ µl-1) ±SE).

Populace
CD3+
HLA-DR+
CD16+CD56+
CD4+
CD8+
CD4/CD8
CD19+
lymfocyty
leukocyty

%
57-94
0-4
6-33
20-70
10-48
1-3
4-23

Abs

(x10³ µl-1)
1,2-2,2
0,2-0,4
0,7-1,6
0,4-1,0
0,2-0,4
1,5-3,5
4,0-10,5

Tabulka 4. Rozmezí normálních hodnot lymfocytárních subpopulací u dospělých.
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2.4 Diskuse
Změny v relativním i absolutním zastoupení jednotlivých subpopulací lymfocytů
odrážejí kombinaci několika faktorů – působení cytostatické léčby, imunosupresivní
léčby prednisonem, a imunostimulačního působení vakcíny DCVAC a samozřejmě
celkový vliv progrese nádoru. Je zřejmé, že z uvedených vlivů má největší význam
progrese nádorového onemocnění, působící snížení počtu leukocytů i lymfocytů. Bylo
patrné, že už na počátku studie většina absolutních zastoupení lymfocytárních
subpopulací byla pod hranicí normy, nejmarkantnější to bylo u B lymfocytů,
pravděpodobně v důsledku předchozí cytostatické léčby.
Nárůst aktivovaných lymfocytů v průběhu nádorového onemocnění, který je
monitorován nárůstem populace HLA-DR+, je možno přičítat obecné aktivaci
imunitního systému v obraně proti nádoru. Významný vliv na všechny lymfocytární
složky představuje samozřejmě chemoterapie, která v průběhu studie byla prováděna
docetaxelem. Imunomodulační účinky docetaxelu jsou částečně popsány. Docetaxel
podaný po vakcinaci rekombinantní virovou vakcínou optimálně zvyšoval imunitní
odpověď proti vakcíně [28] a zvyšoval odpověď CD8+ lymfocytů, zatímco CD4+
odpověď zůstala nezměněna. Autoři rovněž popsali negativní modulační účinky
docetaxelu na populaci CD19+ a NK. Na rozdíl od cyklofosfamidu docetaxel
neinhiboval funkci T regulačních lymfocytů. Nicméně, role B buněčné imunity v obraně
proti nádorům prostaty není zatím jasná. Pokles B lymfocytů, a to jak relativních, tak
absolutních hodnot je pravděpodobně možné přičítat chemoterapii, neboť citlivost
k chemoterapii byla již popsána u jiných cytostatik. [29]
Na druhé straně bylo zjištěno, že docetaxel snižuje cytolytickou aktivitu Tcytotoxických lymfocytů, zatímco jejich životnost ani počet nejsou ovlivněny. [30]
U pacientů s nádorovým onemocněním byl zaznamenán pokles indexu
CD4+/CD8+. Předpokládá se, že je to v důsledku výrazné suprese imunitního systému.
Autoři popisují rovněž snížení CD4+ lymfocytů. [31]
Obě tato zjištění jsou v souladu s našimi výsledky. Pokles indexu CD4/CD8 byl
v průběhu léčby patrný, stejně tak i snížení relativního i absolutního počtu CD4+
lymfocytů.
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Roselli et al [32] v recentní práci uvádí snížení relativních počtů CD4 i CD8
lymfocytů při podávání docetaxelu pacientům s karcinomem prostaty. Snížení
relativních i absolutních počtů CD4+ lymfocytů je v souladu s našimi výsledky, ale u
populace CD8+ jsme u našich pacientů zaznamenali naopak statisticky významné
zvýšení. To by se dalo vysvětlit imunostimulačním účinkem DCVAC. Ve stejné práci
[32] autoři udávají i mírné zvýšení procenta NK buněk při podávání docetaxelu. Tento
trend jsme u našich pacientů ale nepozorovali, naopak během léčby došlo ke statisticky
významnému snížení absolutních počtů NK buněk.
U pacientů s karcinomem prostaty byla také popsána obecně nižší hladina
leukocytů, lymfocytů a zvýšená hladina monocytů. [33]. Autoři udávají průměrný počet
lymfocytů 1.85±1.25 u pacientů s karcinomem prostaty, a 2.29±1.42 u zdravých kontrol,
což je statisticky významně rozdílné. Tyto údaje velmi dobře korelují s našimi výsledky,
kde pacienti s karcinomem prostaty se pohybovali v rozmezí pouze 1,3-1,0 s klesajícím
trendem v průběhu onemocnění. Absolutní počty leukocytů udávají autoři 7.99±3.14,
což také koreluje dobře s našimi výsledky rozmezí 7,8-4,9. Hodnoty zdravých dárců se
přitom pohybují průměrně okolo 8,45.
V souladu s

teoretickými předpoklady i experimentálními daty má

protinádorová imunoterapie sama o sobě největší šanci na úspěch v případě, že je
aplikována pacientům v časných fázích onemocnění, nebo pacientům po radikálním
chirurgickém výkonu, při kterém je odstraněno velké množství nádorové tkáně. V
pokročilých fázích onemocnění, které tato studie zahrnuje, je nutné protinádorovou
imunoterapii kombinovat s dalšími léčebnými postupy. Imunoterapie a chemoterapie se
nemusí vzájemně vylučovat, ale naopak vhodná kombinace obou strategií může mít
pozitivní vliv na prodloužení života pacientů.
I v této studii s pokročilými hormonálně rezistentními formami karcinomu
prostaty se předběžně ukazuje tendence pacientů k delšímu přežívání, než je přežití
předpokládané.
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ZÁVĚR
Monitorování lymfocytárních subpopulací u pacientů s karcinomem prostaty
v hormonálně

refrakterním

stádiu

léčených

vakcínou

z dendritických

buněk

DCVAC/PCa ukázalo snížení celkového počtu leukocytů i lymfocytů během progrese
onemocnění, dále snížení indexu CD4/CD8, snížení relativního i absolutního počtu
CD4+ lymfocytů, a výrazný statisticky významný pokles relativních i absolutních
hodnot B lymfocytů. Uvedená zjištění dobře korelují s údaji v odborné literatuře. Na
druhé straně jsme zaznamenali statisticky významné zvýšení počtu aktivovaných
lymfocytů a rovněž statisticky významný nárůst subpopulace CD8+ lymfocytů, což je
pravděpodobně důsledek imunostimulační léčby vakcínou.
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