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Poznání ústřední funkce dendritických buněk při prezentaci antigenu a indukci primární
imunitní odpovědi prostřednictvím aktivace naivních nediferencovaných T lymfocytů
vedlo k jejich využití jako imunologické modality v imunoterapii nádorů.
Vhodným zdrojem antigenů jsou nádorové buňky z buněčných linií usmrcených vysokým hydrostatickým tlakem, který indukuje imunogenní buněčnou smrt a zabezpečuje
účinnou aktivaci imunitní odpovědi.
Tato práce si klade za cíl popsat recentní poznatky oboru protinádorové imunoterapie
karcinomu ovaria se zaměřením na vakcínu na bázi dendritických buněk a v experimentální části zhodnotit možný krok k optimalizaci výrobního protokolu této protinádorové
vakcíny.
V rámci experimentální části práce jsem sledovala kinetiku imunogenních parametrů
u nádorových buněk linie SKOV3 ovariálního karcinomu ošetřených aplikací vysokého
hydrostatického tlaku, coby induktoru imunogenní buněčné smrti. Stanovení probíhalo
v různých časových intervalech a vedlo k ověření možnosti skladování takto ošetřených
buněk zamražením v -196°C s ohledem na jejich následné použití pro pulzaci dendritických buněk.
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The utilization of the dendritic cell as an immunological modality for the cancer immunotherapy was enabled due to the finding of their major function in antigen presentation
and also due to the induction of the primary immune response through the activation of
the naive T-cells.
The tumour cells from the cell lines killed by the high hydrostatic pressure are a suitable
source of the antigens. This hydrostatic pressure induces an immunogenic cell death and
provides an effective activation of immune responses.
The objectives of this thesis are to describe the recent findings of the ovarian cancer
immunotherapy. It is focused on dendritic cell based vaccine and on assessing the
possible step for the optimization of the manufacturing protocol of this vaccine.
Within the experimental part, I followed the kinetics of the immunogenic parameters in
the tumour cells line SKOV3 of ovarian cancer which were treated by application of
high hydrostatic pressure, the inducer of immunogenic cell death. The results have been
analysing at different time intervals and they have led to verification of the possibility
of storing the treated cells by freezing at -196 ° C with regard to their subsequent use for
pulsing dendritic cells.

Key words
Cancer immunotherapy, immunogenic cell death, dendritic cells, ovarian cancer
3

Poděkování
Děkuji své školitelce PharmDr. Jitce Palich Fučíkové, Ph.D. za odborné vedení, všestrannou pomoc, cenné rady a připomínky i neobyčejnou trpělivost a ochotu při tvorbě
mé diplomové práce.
Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Ivě Truxové a RNDr. Ireně Moserové, Ph.D. za zasvěcení do laboratorních metod, jejich vstřícnost, čas a pomoc při práci v laboratoři
a při zpracování mé diplomové práce. Za velmi příjemné přijetí, rady a zázemí pro
vznik mé práce bych ráda poděkovala také celému kolektivu výzkumné skupiny společnosti Sotio a.s. v čele s Prof. MUDr. Radkem Špíškem, Ph.D.
Za rady a vstřícnost děkuji vedoucímu své práce PharmDr. Petru Jílkovi, CSc.
Speciální dík za neutuchající podporu a důvěru v průběhu celého studia patří mé rodině,
přátelům a blízkým.

4

„Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další
zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury
a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu.“

V Hradci Králové 6. května 2014

Lucie Slavíčková

5

Obsah
Použité zkratky ...........................................................................................................................8
Úvod..........................................................................................................................................11
Zadání - Cíle práce ....................................................................................................................12
1.

TEORETICKÁ ČÁST .......................................................................................................14
1.1

Ovariální karcinom........................................................................................... 14

1.2

Protinádorová imunita ...................................................................................... 14

1.2.1

Význam imunitního systému v protinádorové obraně .......................... 14

1.2.2

Editace nádoru imunitním systémem .................................................... 15

1.3

1.3.1

Nádorové antigeny ................................................................................ 17

1.3.2

Strategie úniku nádorových buněk kontrole imunitního systému ......... 18

1.4

Imunoterapie nádorů ........................................................................................ 20

1.4.1

Imunoterapie karcinomu ovaria ............................................................ 20

1.4.2

Imunoterapie založená na protilátkách .................................................. 21

1.4.3

Cytokinová terapie ................................................................................ 25

1.4.4

Imunoterapie na bázi peptidů ................................................................ 26

1.4.5

Imunoterapie vakcínami na bázi celých nádorových antigenů ............. 29

1.5

Imunoterapie založená na dendritických buňkách ........................................... 30

1.5.1

Základní charakteristika dendritických buněk ...................................... 30

1.5.2

Antigen prezentující buňky ................................................................... 31

1.5.3

Životní cyklus dendritických buněk ...................................................... 32

1.5.4

Protinádorová DC vakcína .................................................................... 34

1.6

2.

Charakteristiky nádorových buněk .................................................................. 17

Interakce mrtvých nádorových buněk s imunitním systémem ......................... 37

1.6.1

Imunogenní buněčná smrt ..................................................................... 37

1.6.2

Molekulární podstata imunogenní buněčné smrti ................................. 39

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .............................................................................................44
2.1

Materiál ............................................................................................................ 44

2.1.1

Vzorky ................................................................................................... 44
6

2.1.2

Připravované roztoky ............................................................................ 44

2.1.3

Dodávané roztoky ................................................................................. 45

2.1.4

Použité protilátky .................................................................................. 46

2.1.5

Pomůcky a přístroje............................................................................... 46

2.1.6

Software ................................................................................................ 47

2.2

3.

Metody ............................................................................................................. 48

2.2.1

Kultivace a pasážování nádorových linií .............................................. 48

2.2.2

Ošetření buněk vysokým hydrostatickým tlakem (HHP) ..................... 48

2.2.3

Stanovení životnosti buněk barvením na Annexin/DAPI ..................... 50

2.2.4

Detekce imunogenních molekul pomocí průtokové cytometrie ........... 50

2.2.5

Stanovení exprese nádorových antigenů cytometrickou analýzou ....... 50

2.2.6

Průtoková cytometrie ............................................................................ 51

2.2.7

Western blot .......................................................................................... 53

VÝSLEDKY ......................................................................................................................58
3.1
Hodnocení kinetiky apoptózy nádorových buněk SKOV3 po ošetření HHP a
procesu hlubokého zamražení pomocí průtokové cytometrie ..................................... 58
3.2
Hodnocení kinetiky exprese imunogenních molekul na povrchu apoptotických
buněk linie SKOV3 po ošetření HHP a procesu hlubokého zmrazení pomocí
průtokové cytometrie .................................................................................................. 61
3.3
Hodnocení kinetiky exprese nádorových antigenů na povrchu apoptotických
buněk nádorové linie SKOV3 po ošetření HHP a procesu hlubokého zmrazení ........ 63
3.3.1

Stanovení exprese nádorových antigenů průtokovou cytometrií .......... 63

3.3.2

Stanovení přítomnosti proteinu Her2/neu metodou western blot ......... 65

4.

Diskuse ..............................................................................................................................66

5.

Závěr ..................................................................................................................................70

6.

Seznam tabulek ..................................................................................................................71

7.

Seznam obrázků .................................................................................................................71

8.

Použitá literatura ................................................................................................................72

7

Použité zkratky
Ab

protilátka (antibody)

ADCC

buněčně zprostředkovaná cytotoxicita (antibody-dependent cellular cytotoxicity)

AIF

apoptózu indukující faktor

Apaf-1

apoptotické proteázy aktivující faktor 1

APC

antigen prezentující buňky

APS

amonium persulfát; peroxodisíran amonný

ATP

adenosintrifosfát

β-ME

β-merkaptoethanol

BSA

hovězí sérový albumin (bovine serum albumin)

CA125

nádorový antigen 125 (cancer antigen 125)

CCR7

C-C chemokinový receptor typ 7

CD

diferenciační antigen (cluster of differentiation)

CRT

kalretikulin (calreticulin)

DAMPs

damage-associated molecular patterns

DAPI

4,6-diamidino-2-phenylindol

DC

dendritické buňky

DC-CK1

chemokin 1 dendritických buněk

DCVAC/OvCa dendritic cell vaccine against ovarian cancer
DCVAC/Pca dendritic cell vaccine against prostate cancer
EDTA

ethylendiamintetraoctová kyselina

ELISA

enzyme-linked immunosorbent assay

EpCAM

adhezní molekula epiteliálních buněk (epithelial cell-adhesion molecule)

ER

endoplazmatické retikulum

FBP

vazebný protein kyseliny listové (folate binding protein)

FBS

fetální hovězí sérum (fetal bovine serum)
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Fcγ

Fc gama receptor

FDA

food and drug administration

FR-α

folátový receptor alfa

FSc

forward scatter

GAPDH

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza

GM-CSF

granulocytární-makrocytární kolonie stimulující faktor

GMP

správná výrobní praxe (good manufacturing practices)

Her2/neu

receptor 2 pro lidský epidermální růstový faktor (human epidermal
growth factor receptor 2)

HHP

vysoký hydrostatický tlak (high hydrostatic pressure)

HLA

lidský leukocytární antigen (human leukocyte antigen)

HMFG1

human milk fat globule 1

HMGB1

high mobility group box 1

HSP

protein teplotního šoku (heat shock protein)

ICD

imunogenní buněčná smrt (immunogenic cell death)

ICON

International Collaboration on Ovarian Neoplasms

IFN

interferon

Ig

imunoglobulin

IL

interleukin

LFA

funkční lymfocytární asociovaný antigen

mAb

monoklonální protilátka (monoclonal antibody)

MAGE-1

s melanomem asociovaný antigen 1 (melanome associated antigen 1)

Melan-A

melanomový specifický antigen

MHC

hlavní histokompatibilní komplex (major hitocompatibility complex)

MIP-3β

makrofágový zánětlivý protein 3β (macrophage inflammatory protein 3β)

MUC

mucin

NK

přirozený zabíječ (natural killer)
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NY-ESO-1

nádorový antigen (New York esophageal squamous cell carcinoma-1)

p53

protein kódovaný tumor-supresorovým genem p53

PAMP

pathogen associated molecular patterns

PBS

fosfátový pufr (phospho-saline buffer)

Poly I:C

polyinosinová-polycytidylová kyselina

PSA

prostatický specifický antigen (prostate-specific antigen)

RAGE

receptor pro produkty pokročilé glykosylace

rIFN-γ1b

rekombinantní interferon gama 1b

RPMI

Roswell Park Memorial Institute

SAPK/JNK

stresem aktivovaná proteinová kináza/c-Jun N-terminální kináza

SDS

sodiumdodecylsulfát; dodecylsíran sodný

SKOV3

označení pro lidskou nádorovou ovariální linii

SLP

syntetické dlouhé peptidy (synthetic long peptides)

SSc

side scatter

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

TAA

antigeny asociované s nádorem (tumor associated antigens)

TBS

tris-buffered saline

TBST

tris-buffered saline with Tween 20

TEMED

tetramethylethylendiamin

TGF-β

transformujcí růstový faktor β (transforming growth factor β)

TLR

receptor skupiny Toll (toll-like receptor)

TNF

tumor nekortizující faktor

Treg

T regulační lymfocyty

TRIS

tris-(hydroxymethyl)-aminomethan

TSA

antigeny specifické pro nádor (tumor specific antigens)

VEGF

vaskulární endoteliální růstový faktor

WT-1

Wilms tumor 1 antigen
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Úvod
Nedostatek efektivních screeningových metod, špatná prognóza pokročilého stádia ovariálního karcinomu a vysoká úmrtnost pacientek vede k intenzivnímu vývoji nových
terapeutických metod. V průběhu posledních dvou desetiletí byly vedeny četné klinické
studie terapie karcinomu ovarií využívající imunologické modality.
Skutečnost, že lze připravit dendritické buňky v in vitro podmínkách, v množství dostatečném pro širší klinické použití, hrála spolu s poznáním jejich efektu na ovlivnění imunitní odpovědi zásadní význam při jejich zavedení do imunoterapie nádorových onemocnění. Intenzivnímu výzkumu imunoterapeutického protokolu na bázi dendritických
buněk se věnuje společnost Sotio a.s., kde jsem vypracovala svou diplomovou práci.
Současně probíhají klinické studie fáze II hodnocení využití aktivní buněčné imunoterapie jako adjuvancia ke standardní léčbě u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků v různých stádiích onemocnění.
Dlouhodobým předmětem studia je optimalizace výrobního protokolu vakcíny. V rámci
optimalizačních experimentů je studována možnost přípravy jednotné šarže nádorových
buněk ošetřených vysokým hydrostatickým tlakem, coby induktorem imunogenní
buněčné smrti, a jejich následné zamražení za účelem skladování. Toto zpracování
nádorových buněk by umožnilo jejich využití při výrobě velkého množství vakcín
na bázi dendritických buněk. Cílem mé diplomové práce bylo ověření vlivu zamražení
na imunogenicitu ovariálních nádorových buněk.
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Zadání - Cíle práce
Pokroky v poznávání funkce imunitního systému a rozvoje nádorového onemocnění
vedly k úvahám o využití imunitního systému v terapii nádorů. Důležitou roli hraje
zejména možnost přípravy DC ve velkém množství in vitro. Důkazem o významu
tohoto směru imunoterapie je řada probíhajících klinických studií ve II. a III. fázi, které
hodnotí aplikaci vhodně upravených dendritických buněk (DC) onkologickým pacientům.
Společnost Sotio a.s., kde jsem svou práci vypracovala, vede pět multicentrických studií
fáze II pro hodnocení aktivní buněčné imunoterapie u pacientů s karcinomem prostaty
v různých stádiích onemocnění preparátem označovaným DCVAC/PCa. V roce 2014
Sotio a.s. plánuje zahájit rozsáhlou globální multicentrickou studii fáze III pro hodnocení zmíněné vakcíny. Společně s karcinomem prostaty probíhají tři klinické studie fáze
II pro pacientky s epiteliálním karcinomem vaječníků. Ve stádiu preklinického testování
je imunoterapeutický protokol na léčbu karcinomu plic, u kterého se plánuje zahájení
klinické studie fáze I./II. v roce 2014. Právě optimalizace přípravy léčivého přípravku
DCVAC/OvCa, z anglického dendritic cell vaccine against ovarian cancer, aplikovaného pacientkám s karcinomem ovarií, byla cílem mé diplomové práce.
Výrobní protokol společnosti Sotio a.s. využívá jako zdroj antigenů nádorové buňky
z buněčných linií usmrcené vysokým hydrostatickým tlakem (HHP). Aplikace této jedinečné a patentované technologie vyvolává u nádorových buněk imunogenní buněčnou
smrt, jež zabezpečuje účinnější aktivaci imunitní odpovědi.
Nároky na přípravu velkého množství individuálních vakcín pro II. a zejména III. fázi
klinické studie vedou k optimalizaci výrobního protokolu. Cílem těchto optimalizačních
experimentů je zajistit přípravu jednotné šarže tlakem ošetřených a zamražených buněk,
které budou využívány při přípravě velkého množství vakcín. Optimalizace tohoto
kroku výroby usnadní logisticky náročnou výrobu buněčné terapie, ale také výrazně
sníží finanční náklady a personální nasazení v čistých prostorách.
Cílem mé práce bylo otestovat, zda buňky ovariální nádorové linie SKOV3 používané
při výrobě vakcíny DCVAC/OvCa, ošetřené HHP v hodnotě 350 MPa a zamražené
v různých časových intervalech v -196°C, vykazují stejné klíčové parametry jako buňky
HHP ošetřené a nezamražené.
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U buněk ošetřených HHP nezamražených a zamražených v jednotlivých časových intervalech jsme se zaměřili na sledování následujících parametrů:
 Sledování kinetiky apoptózy nádorových buněk SKOV3 po ošetření HHP
v podmínkách hlubokého zmrazení pomocí průtokové cytometrie.
 Sledování kinetiky exprese imunogenních molekul na povrchu apoptotických buněk linie SKOV3 po ošetření HHP v podmínkách hlubokého zmrazení pomocí průtokové cytometrie.
 Sledování kinetiky exprese nádorových antigenů na povrchu apoptotických
buněk linie SKOV3 po ošetření HHP v podmínkách hlubokého zmrazení
pomocí průtokové cytometrie a metody western blot.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Ovariální karcinom
Karcinom ovarií je jedna z nejčastějších gynekologických malignit. Dle údajů Národního onkologického registru ČR byla incidence ovariálního karcinomu v roce 2010
20,7/100 000 žen v ČR (ÚZIS, 2013). Epiteliální karcinom ovarií je adenokarcinom
epiteliální výstelky vaječníků a je zodpovědný za 90% všech ovariálních malignit. Právě karcinom epiteliálního původu představuje nejrizikovější zhoubný gynekologický
novotvar s vysokou mírou úmrtnosti. Vzhledem k nespecifickým symptomům a absenci
účinných screeningových metod je u většiny pacientek diagnostikován až v pokročilých
stadiích nemoci (Husseinzadeh, 2011). Zároveň má vysokou potenci relapsu po primární cytoredukční léčbě, přičemž právě klinický relaps je hlavní příčinou letality. Přestože nádor ovarií patří mezi chemosenzitivní a umožňuje i radikální chirurgický zákrok
s následnou aplikací kombinované chemoterapie založené na platinových derivátech
a taxanech, činí celkové pětileté přežití méně než 25% (Jemal et al., 2002). Celosvětově
je proto věnována pozornost nalézání nových diagnostických a terapeutických prostředků tohoto onemocnění.

1.2 Protinádorová imunita
1.2.1 Význam imunitního systému v protinádorové obraně
Klíčovou vlastností imunitního systému je jeho schopnost rozpoznávat a ničit nádorově
transformované buňky, a zabránit tak rozvoji klinicky závažného onemocnění. Tato
schopnost se významně uplatňuje při interakci s neoplastickými buňkami nádoru
a je zásadním předpokladem pro využití imunitního systému v nádorové terapii. Americký chirurg Wiliam Coley koncem devatenáctého století zaznamenal regresi nádoru
při současně probíhající bakteriální infekci a na základě tohoto pozorování formuloval
přelomový názor o vlivu imunitního systému na probíhající karcinogenezi. Podáváním
bakteriálních extraktů pacientům s nádorovým onemocněním tak položil základ protinádorové vakcinaci (Coley, 1893). Současně Ehrlich roku 1909 jako první vyslovil
hypotézu, že neoplastické buňky vznikají v lidském těle průběžně a právě imunitní systém dokáže tyto buňky účinně likvidovat. Téma imunitního dohledu se stalo stěžejním
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pro nádorovou imunobiologii (Kim et al., 2007). V roce 1957 Thomas a Burnet definovali hypotézu protinádorového imunitního dohledu (Burnet, 1957).

1.2.2 Editace nádoru imunitním systémem
Původní teorie Thomase a Burneta dala vzniknout hypotéze imunitního dohledu definované autory Dunnem, Smithem a Schreibrem. Tato hypotéza hovoří o editaci nádoru
imunitním systémem a klade důraz na interakci mezi nádorovými buňkami a imunitním
systémem jako na dynamický proces. Formuluje tři odlišné úrovně boje imunitního systému s nádorovými buňkami: eliminace transformované buňky (elimination), dosažení
rovnováhy mezi transformovanou buňkou a organismem (equilibrium) a únik transformované buňky před kontrolními mechanismy imunitního systému (escape). Nejčastěji
nádorová evoluce končí procesem eliminace, kdy imunitní systém rozpozná a cíleně,
pomocí vrozené i adaptivní imunity, odstraní transformované buňky. Vlivem velké
genetické nestability nádorových buněk dochází ke změně fenotypu nádorových buněk,
které jsou schopné snadněji unikat dohledu imunitního systému. Právě v této fázi imunitní systém vstupuje do fáze rovnováhy s neoplastickými buňkami. Výsledkem této
etapy jsou tři různé scénáře: a) úplná eliminace nádorových buněk po návratu do fáze
1 – elimination, b) vytvoření dlouhodobého stavu dynamické rovnováhy, někdy až stálého či c) postoupení do fáze úniku nádorových buněk (escape) před kontrolou imunitním systémem a klinický rozvoj onemocnění (Dunn et al., 2004).
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Obrázek 1 Editace nádoru imunitním systémem a klinické projevy jednotlivých stádií
Zdroj: Špíšek et al., 2010 (převzato)
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1.3 Charakteristiky nádorových buněk
K nádorové transformaci buňky dochází nejčastěji v důsledku mutací v tzv. onkogenech
nebo anti-onkogenech, což má za následek selhání efektivních mechanismů regulace
buněčného cyklu a tím buněčného dělení. Mezi faktory, které k tomuto poškození DNA
vedou, patří zejména vrozené genetické poruchy, ionizující záření, působení chemických látek nebo infekčních agens. Nádorové buňky pocházejí z buněk tělu vlastních
a základním předpokladem pro jejich včasný záchyt a eliminaci imunitním systémem
je přítomnost nádorově specifických povrchových antigenů (Krejsek, Kopecký, 2004).

1.3.1 Nádorové antigeny
Povrchové struktury, které imunitnímu systému umožní rozlišení neoplastických buněk
od buněk zdravých, dělíme na dvě skupiny: antigeny specifické pro nádory (TSA)
a antigeny asociované s nádory (TAA).

1.3.1.1 Antigeny specifické pro nádory (TSA)
Nádorově specifické antigeny se nevyskytují na normálních buňkách. Jsou výsledkem
genových mutací vycházejících z genetické nestability normálních genů vedoucí
k maligní přeměně buněk. TSA jsou přítomny specificky na určitém typu nádoru určitého jedince. Vykazují vysokou imunogenicitu, avšak jejich využití v terapeutické strategii je značně komplikované z důvodu nutnosti absolutní individualizace léčebného postupu (Krejsek, Kopecký, 2004).

1.3.1.2 Antigeny asociované s nádory (TAA)
Antigeny asociované s nádory nejsou specifické výhradně pro nádorové buňky, nacházejí se rovněž na některých zdravých buňkách, od kterých se odlišují zejména kvantitou
exprese. Detekce těchto antigenů může sloužit jako pomocný diagnostický marker. Mezi nejvýznačnější TAA patří onkofetální antigeny přítomné na normálních
embryonálních buňkách. V postnatálním období mizí a objevují se pouze na některých
nádorových buňkách (karcinoembryonální antigen).
Další významnou skupinu tvoří melanomové antigeny MAGE-1, Melan-A exprimované
na melanomových buňkách a v menším množství exprimované i na melanocytech. Významný nádorový antigen specifický pro karcinom prostaty řazený mezi TAA je prosta17

tický specifický antigen PSA. PSA představuje významný diagnostický marker. PSA
je exprimován pouze nádorovou tkání, a proto představuje významný cíl v nádorové
imunoterapii. Typickým antigenem epiteliálních buněk je adhezivní molekula EpCAM,
která vykazuje silnou expresi na metastázách karcinomů a dalších typů nádorů (Hořejší,
Bartůňková, 2009).
Mezi klinicky významné antigeny asociované s karcinomem ovarií řadíme CA125, také
známý jako MUC16. CA125 je dobře prostudovaný nádorový antigen karcinomu vaječníků, který byl původně identifikován Bastem et al. v roce 1981 (Bast et al., 1981). Jedná se o sérový marker využívaný pro monitoring pacientek s ovariálním karcinomem.
Přítomnost CA125 antigenu v séru je detekovatelná u většiny pacientek s pokročilým
stádiem nemoci. Pro iniciální diagnostiku však nemá dostatečný význam z důvodu elevace jeho sérové hladiny u řady benigních stavů a jiných typů gynekologických malignit (Yin, Lloyd, 2001; Fritsche, Bast, 1998).
Dalším významným nádorovým antigenem je receptor růstového faktoru epiteliálních
buněk Her2/neu, který je silně exprimován například na buňkách karcinomu mléčné
žlázy či ovarií. Jedná se o transmembránový receptor s kinázovou aktivitou. Vazba
peptidových růstových faktorů probíhá na extracelulární doméně tohoto receptoru.
Po aktivaci receptoru a iniciaci intracelulárních signálních drah může docházet k rozvoji
nekontrolované proliferace buněk se schopností invazivního růstu, následovaného
angiogenezí a metastazováním (Überall, Kolář, 2006). U pacientek s amplifikací genu
pro Her2/neu či se zvýšenou expresí tohoto receptoru je známa korelace s kratší dobou
přežití a horší odpovědí na primární léčbu (Henzen-Logmans et al., 1992).
Dalšími povrchovými antigeny ovariálního karcinomu jsou například NY-ESO-1, p53,
VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor), FR-α, WT-1, mesothelin a jiné.
Chatterjee et al. identifikovali 65 diagnosticky významných TAA detekovaných u pacientek s ovariálním karcinomem, které nebyly detekovány v séru pacientek zdravých
nebo s jiným maligním nebo benigním gynekologickým onemocněním (Chatterjee
et al., 2006).

1.3.2 Strategie úniku nádorových buněk kontrole imunitního systému
Nádorové buňky disponují celou řadou strategií, pomocí nichž dokáží uniknout kontrole
imunitního systému. Řada z nich vykazuje jistou analogii s principy únikových mechanismů infekčních agens. Příkladem je vysoká variabilita nádorových buněk a vznik
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mutantních forem, které nádorový antigen ztratily. Stejně tak nízká hustota exprese nádorových antigenů či mutace antigenu přispívá k heterogenitě nádorových lézí a může
vést k tomu, že jsou neoplastické buňky složkami imunitního systému přehlíženy. Dalším mechanismem, který zabraňuje rozpoznání nádorových buněk imunitním systémem, je snížená exprese MHC I molekul. Celková ztráta MHC I je způsobena především mutací β2 mikroglobulinu (Bicknell et al., 1994; Igney, Krammer, 2002). Dalším
mechanismem je sialylace povrchu nádorových buněk, která může vést k maskování
některých epitopů povrchových antigenů nádoru. Produkcí cytokinů potlačujících protinádorovou imunitní reakci, jako je transformující růstový faktor TGF-β a interleukin 10,
dochází k přímé inhibici maturace dendritických buněk či inhibici efektorových T lymfocytů (Hořejší, Bartůňková, 2004). Nedostatečnou produkcí kostimulačních molekul
dochází k anergii T lymfocytů a změnou v signalizační apoptotické dráze také k inhibici
indukce apoptózy (Igney, Krammer, 2002).
Odolnost nádorových buněk vůči efektorovým mechanismům imunitního systému vede
nejen k úniku nádorů z imunitního dohledu, ale může také výrazně ovlivnit účinnost
imunoterapie.
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1.4 Imunoterapie nádorů
Chirurgická léčba, chemoterapie nebo radioterapie tvoří základní léčbu nádorů. Od 80.
let minulého století se formuje postavení imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění.
Protinádorová imunoterapie je léčebnou procedurou, která využívá indukci protinádorové imunity nebo imunitní mechanismy k cílenému směrování léčiv do místa
nádoru (Bartůňková, Hořejší, 2009).
Imunoterapeutické strategie jsou zaměřeny na zvýšení, indukci nebo potlačení přirozené
či adaptivní imunitní odpovědi. Protinádorové cytokiny, zahrnující interferon-α, interferon-γ a interleukin-1, jako i NK (natural killer) buňky, jsou prostředky imunoterapie
založené na přirozené imunitě. Přístup protinádorové imunoterapie skrze prostředky
získané imunity pak zahrnuje vytvoření antigenně specifické buněčné odpovědi na podkladě aplikovaných protinádorových vakcín (Mantia-Smaldone et al., 2012).
Vakcíny využívané v imunoterapeutických protokolech jsou navrhovány tak, aby dokázaly odolávat imunosupresivnímu působení nádoru a zajistily tak maximální indukci
efektorových buněk. Imunitní systém tak dostává značnou výhodu pro setkání
s nádorovou buňkou, kterou rozpoznává na základě antigenního profilu. Přesto
v pokročilém stádiu onemocnění nemusí mnohdy heterogenní populace nádorových
buněk exprimovat nádorové antigeny a nedochází tak k rozpoznání antigen
specifickými T lymfocyty a protinádorovými protilátkami (Fučíková, 2011).
Imunoterapie nádorových onemocnění má důležité postavení zejména v léčbě tzv. minimální reziduální nemoci, po redukci nádorové masy některými ze základních terapeutických postupů. K popsání a ukotvení dosavadních poznatků protinádorové imunoterapie slouží současně vedené četné klinické studie (Bartůňková, Hořejší, 2009).

1.4.1 Imunoterapie karcinomu ovaria
Současné imunoterapeutické možnosti léčby nádoru vaječníků zahrnují léčbu protilátkami, idiotypickými protilátkami, cytokiny (jako je například IFN-γ), aktivní imunizaci, vakcíny na bázi peptidů, dendritických buněk a proteinech teplotního šoku (HSP).
Tyto imunoterapeutické přístupy jsou v různých fázích klinického hodnocení
(Mantia-Smaldone et al., 2012).
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1.4.2 Imunoterapie založená na protilátkách
Protilátky mohou v imunoterapii sloužit jako nosiče léčiv či toxinů, případně se léčebně
využívají jejich fyziologické funkce (např. opsonizace, aktivace komplementu). Rutinně
se využívá aplikace myších či humanizovaných monoklonálních protilátek (Bartůňková,
Hořejší, 2009) specifických pro proteiny exprimované na povrchu nádorových buněk
jako forma pasivní imunoterapie (Fučíková, 2011). Tyto protilátky vazbou na nádorový
antigen indukují apoptózu nebo opsonizací aktivují složky imunitního systému. Vedle
samotných monoklonálních protilátek se testují také formy konjugované s toxiny
či radioizotopy, které v místě vazby s nádorovým antigenem působí nekrózu. Nežádoucím efektem může být poškození zdravé tkáně a únik rezistentní formy nádorových
buněk. Další variantou je aplikace uměle konstruovaných bispecifických protilátek,
jejichž jedno vazebné místo reaguje s nádorovým antigenem a další s povrchovou
molekulou T buněk či NK buněk (Bartůňková, Hořejší, 2009).
Výhodou léčby pomocí monoklonálních protilátek je aktivace antigen specifické odpovědi a snadná výroba těchto preparátů. Nejčastějším cílem monoklonálních protilátek
v imunoterapii jsou nádorové antigeny CA125, MUC1, EpCAM, Her2/neu a membránový receptor VEGF.

1.4.2.1 Monoklonální protilátky proti antigenu CA125
Pro specifickou imunoterapii karcinomu ovaria pomocí monoklonálních protilátek
se využívá zejména vazby na molekulu CA125 (MUC16). Tento terapeutický cíl se jeví
jako optimální z toho důvodu, že až 80% ovariálních karcinomů exprimuje tento mucin
na svém povrchu (Ehlen et al., 2005).
Jednou z takto připravovaných protilátek je oregovomab. Oregovomab je myší monoklonální protilátka, která se váže na antigen CA125 s vysokou afinitou a vyvolává humorální i buněčnou imunitní odpověď proti ovariálnímu karcinomu (Ehlen et al., 2005).
Účinnost preparátu byla hodnocena v rámci II. a III. fáze klinické studie.
V prospektivní, otevřené studii fáze II zahrnující pacientky s nádorem vaječníků byla
prokázána indukce antigen specifické protilátkové a T buněčné odpovědi u více než
poloviny pacientek. Stabilizace onemocnění a přežití delší než 2 roky bylo pozorováno
u 3 z 13 pacientek a shodovalo se s aktivací imunitní odpovědi. Léčba byla celkově
dobře snášena a studie prokázala imunologickou aktivitu a bezpečnost oregovomabu
v terapii karcinomu ovaria (Ehlen et al., 2005).
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V další klinické studii u 20 žen s pokročilým rekurentním karcinomem vaječníků byl
oregovomab podáván samostatně, v případě zhoršujícího se klinického stavu pacientek
souběžně s chemoterapií. Léčbou byly indukovány lidské anti-myší protilátky a antioregovomab anti-idiotypické protilátky u 79% pacientek a anti-CA125 protilátky u 11%
pacientek. T buněčná odpověď proti antigenu CA125 (generována u 39% pacientek)
a proti autologním nádorovým buňkám (63% pacientek) byla asociována s lepším přežitím (Gordon et al., 2004). Ačkoliv oregovomab indukuje antigenně specifickou
T buněčnou odpověď, v monoterapii nedosahuje zásadního terapeutického benefitu
pro udržovací léčbu po primární cytoredukční léčbě, jak dokazuje studie Bereka et al.
(Berek et al., 2009).
Další imunoterapeutická strategie představuje použití anti-idiotypové vakcíny. Tento
přístup vychází z Jerneho teorie idiotipové a anti-idiotipové sítě (Jerne, 1974). Tato
koncepce popisuje vztah vazebného místa specifické protilátky pro antigen označovaného jako idiotyp, a vytvořené protilátky proti tomuto vazebnému místu – anti-idiotypu.
Anti-idiotypová protilátka tak konformační strukturou napodobuje původní nádorový
antigen (Fusek et al., 2012). Zvýšení imunogenicity je dosaženo tím, že vůči antiidiotypové protilátce se vytváří anti-anti-idiotypické protilátky, které jsou kompatibilní
pro vytvoření imunokomplexu s nádorovým antigenem (Schlebusch et al, 1995).
Testovanou protilátkou je myší anti-idiotipická protilátka abagovomab (Ab2), která napodobuje antigen CA125 (Grisham et al., 2011). V rámci fáze Ib/II multicentrické klinické studie bylo prokázáno, že abagovomab generuje vytvoření anti-anti-idiotypických
protilátek (Ab3) v 68% případech a anti-CA125 protilátek (Ab1) v 50% případů ze skupiny 119 hodnocených pacientek s pokročilým stádiem karcinomu vaječníků.
Z výsledků studie vyplývá, že produkce anti-anti-idiotypické protilátky (Ab3) koreluje
s prodlouženou dobou přežití u Ab3-pozitivních pacientek. Medián přežití sledovaných
pacientek byl 23,4 oproti placebo skupině 19,4 měsíce (Reinartz et al., 2004).

1.4.2.2 Monoklonální protilátky proti antigenu MUC1
Dalším perspektivním cílem pro terapii pomocí monoklonálních protilátek je povrchový
glykoprotein MUC1. Ve fázi testování je myší anti-MUC1 protilátka s názvem HMFG1.
V klinické studii fáze I, provedené na skupině 26 žen s přetrvávajícím nebo opakujícím
se karcinomem ovarií po terapii deriváty platiny, bylo dokázáno statisticky významné
zvýšení anti-HMFG1 a anti-MUC1 protilátkové odpovědi u 38% pacientek, které do-
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končily vakcinační režim. Přesto, že HMFG1 vykazuje minimální nebo žádné nežádoucí účinky, v této studii postrádá dostatečnou klinickou účinnost (Nicholson et al., 2004).
Rovněž se využívá radioaktivně značená forma této protilátky yttrium-90-muHMFG1.
Účinnost byla hodnocena v rámci fází I/II a III klinických studií. Ve fázi I/II klinické
studie vede intraperitoneální aplikace yttrium-90-muHMFG1 ke zlepšení střední doby
přežití u žen, které obdržely tuto protilátku po chirurgickém zákroku a chemoterapii
na bázi platiny (Hird et al., 1993). Navzdory významnému snížení intraperitoneálních
komplikací po léčbě, fáze III studie neprokázala signifikantní vliv na délku přežití (Oei
et al., 2007).

1.4.2.3 Monoklonální protilátka proti antigenu EpCAM
Dalším atraktivním cílem pro protilátkami zprostředkovanou imunoterapii je epiteliální
antigen EpCAM. EpCAM je exprimovaný u karcinomu vaječníků, a to zejména
u pacientek s metastazujícím a recidivujícím či chemorezistentním tumorem. Catumaxomab je trifunkční protilátka se dvěma vazebnými místy pro antigen. Protilátka je namířena proti molekule EpCAM a T buňkám pomocí vazby na CD3 molekulu. Současně
aktivuje receptor Fcγ zapojený v aktivaci buněčně zprostředkované cytotoxicity ADCC
(antibody-dependent cellular cytotoxicity). Simultánní aktivace různých efektorových
imunitních buněk do místa nádoru vede k lepšímu odstranění nádorových buněk
různými imunologickými mechanismy. Studie fáze II/III ukazuje, že intraperitoneální
podávání catumaxomabu je úspěšné v léčbě pacientek s karcinomem vaječníků
v pokročilém stádiu (Heiss et al., 2010).
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Obrázek 2 Předpokládaný mechanismus účinku catumaxomabu
Intaktní trifunkční protilátka catumaxomab urychluje rozpoznání a zničení nádorových
buněk od ostatních buněk imunitního systému. ADCC – na protilátkách závislá buněčná
cytotoxicita; DC-CK1 – chemokin 1 dendritických buněk; IL – interleukin; IFNγ –
interferon gama; TNFα – tumor nekrotizující faktor alfa; LFA – funkční lymfocytární
asociovaný antigen; NK – přirozený zabíječ; GM-CSF – granulocytů a monocytů kolonie stimulující faktor.
Zdroj: Linke, 2010 (převzato a upraveno)

1.4.2.4 Monoklonální protilátka proti antigenu Her2/neu
Monoklonální protilátka namířená proti antigenu Her2/neu, trastuzumab, je k dispozici
jako adjuvantní terapie u pacientek s Her2-pozitivním karcinomem prsu. Současně
je hodnocen její přínos v terapii karcinomu ovarií. Výsledky II. fáze klinického testování u pacientek s rekurentním či refrakterním karcinomem ovarií naznačují omezený
klinický přínos s celkovou odpovědí pouze u 7,3% pacientek (Bookman et al., 2003).

1.4.2.5 Monoklonální protilátka proti antigenu VEGF-A
Ve dvou samostatných klinických studiích fáze II bylo prokázáno, že humanizovaná
monoklonální protilátka bevacizumab, namířená proti VEGF-A (vaskulární epiteliální
růstový faktor), vykazuje signifikantní zpomalení progrese karcinomu vaječníků
v monoterapii u 15 až 21% léčených pacientek s přetrvávajícím onemocněním nebo při
relapsu onemocnění, včetně nádorů rezistentních k platinové terapii (Burger et al.,
2007; Cannistra et al., 2007). V rámci randomizované klinické studie fáze III ICON7
(International Collaboration on Ovarian Neoplasms) byla hodnocena aplikace bevaci24

zumabu ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) a v následné udržovací
léčbě (7,5 mg/kg 12 měsíců). Imunoterapie statisticky prodlužuje přežití bez progrese
onemocnění o 2 měsíce. Léčebný účinek je vyšší u pacientek s pokročilým onemocněním (Perren et al., 2011). Vzhledem k výši nákladů na terapii a relativně nízkým terapeutickým benefitům je postavení bevacizumabu v primární terapii karcinomu ovarií
nejasné (Mantia-Smaldone et al., 2012).

1.4.3 Cytokinová terapie
Cytokinová terapie zprostředkovává imunitní regulaci skrze indukci a amplifikaci protinádorových imunitních mechanismů. Na klinických modelech bylo hodnoceno podávání cytokinů IL-2, -4, -7, -12 a -18, IFN-α, IFN-γ, TNF-α a GM-CSF. Jde o snadno
připravitelnou a aplikovatelnou vakcínu. Postrádá však specifický imunomodulační
efekt (Liu et al., 2010).

1.4.3.1 Terapie pomocí IL-2
IL-2, růstový faktor T lymfocytů, vykazuje protinádorovou odpověď u chemoresistentních tumorů, jako je karcinom ledvin či melanom. Intraperitoneální podání
cytokinu IL-2 bylo klinicky hodnoceno u nádorů vaječníků rezistentních na terapii platinou ve fázi I/II klinického testování. Ve skupině 35 hodnocených pacientek bylo pozorováno 6 případů kompletní odpovědi a 3 případy částečné odpovědi. Míra odezvy tak
činila 25,7%. Medián přežití kohorty byl 13,7 měsíce a pravděpodobnost celkového
pětiletého přežití 13,9% (Edwards et al., 1997). V klinické studii fáze II u pacientek
s platina-rezistentním nebo refrakterním ovariálním karcinomem byla sledována odpověď na léčbu u 25% pacientek. Medián přežití hodnocené skupiny byl 2,1 roku. Aplikace IL-2 byla dobře tolerována. Ve skupině léčených pacientek byla zaznamenána pozitivní korelace mezi změnou procenta zastoupení CD3 lymfocytů a IFN-γ produkujících
CD8 T lymfocytů a dobou přežití (Vlad et al., 2010).

1.4.3.2 Terapie pomocí IFN-α
IFN-α podávaný ve vysokých dávkách blokuje replikaci nádorových buněk. Při nižších
dávkách může aktivovat T buňky a zvýšit expresi molekul MHC I na buňkách ovariálního tumoru. Ve fázi II klinické studie bylo hodnoceno 14 žen s minimální reziduální
nemocí (≤ 5 mm) po podání intraperitoneálního IFN-α střídavě s cisplatinou. U polo25

viny pacientek byla zaznamenána kompletní remise bez projevů onemocnění (Nardi
et al., 1990). V další studii fáze I/II aplikace intraperitoneálního IFN-α a karboplatiny
byla prokázána odpověď u 42,8% pacientek, které byly pro recidivující nebo refrakterní
karcinom vaječníků léčeny intravenózní cisplatinovou chemoterapií. U stejného počtu
pacientek bylo zaznamenáno prodloužení doby bez recidivy onemocnění (Reppeto
et al., 1991).

1.4.3.3 Terapie pomocí GM-CSF
GM-CSF je rekombinantní lidský cytokin, který podporuje proliferaci a diferenciaci
granulocytů a monocytů a je spojen s protinádorovou aktivitou. V klinické studii fáze II
byl 72 pacientkám s karcinomem ovarií bez současné léčby chemoterapií subkutánně
aplikován GM-CSF. Podávání GM-CSF bylo obecně dobře tolerováno, vedlo k poklesu
sérových hladin CA125 a u 20 pacientek byla sledována stabilizace onemocnění (Roche
et al., 2010).
Terapie pomocí GM-CSF byla hodnocena v kombinaci s rekombinantním interferonem
gama 1b (rIFN-γ1b) u žen s recidivujícím, platina-sensitivním nádorem vaječníků, vejcovodu a primárním peritoneálním tumorem. Fáze II této studie zahrnovala kohortu 59
pacientek léčených GM-CSF a rIFN-γ1b v kombinaci s karboplatinou. U 56% sledovaných pacientek byl zaznamenán signifikantní vliv léčby a medián doby do progrese
onemocnění byl 6 měsíců (Schmeler et al., 2009).
Imunoterapie pomocí cytokinů poskytuje u pacientek s nádorem vaječníků slibné výsledky. Dle clinicaltrials.gov se však většina klinických studií nachází ve fázi I, případně II klinického hodnocení a pro spolehlivou interpretaci výsledků je tak třeba znát
hodnocení v rámci rozsáhlejších skupin sledovaných pacientek.

1.4.4 Imunoterapie na bázi peptidů
Použití peptidů jako imunogenů pro imunoterapii má mnoho výhod. Jejich struktura
je velmi dobře definovatelná, peptidové antigeny jsou snadno připravitelné a stabilní.
Peptidové vakcíny jsou obecně dobře snášeny a bylo prokázáno, že indukují trvalou
imunitní odpověď (Liu et al., 2010). Přesto peptidové vakcíny vykazují nízkou imunogenicitu a jejich aplikace může vyžadovat současné podávání zesilujících adjuvans, jako
například GM-CSF a/nebo Montanide, k posílení indukce in vivo generované imunitní
odpovědi (Diefenbach et al., 2008).
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1.4.4.1 Imunoterapie na bázi peptidu odvozeného od Her2/neu
Pacientkám s karcinomem vaječníků byl podáván peptid Her2/neu vázající se specificky
na molekulu MHC II. U 60% pacientek byla detekována přítomnost IgG protilátek
specifických proti nádorovému antigenu Her2/neu a indukce antigen specifických
T lymfocytů. Přítomnost antigen specifické buněčné i humorální odpovědi korelovala
s lepší prognózou pacientek (Disis et al., 2002; Liu et al., 2010).

1.4.4.2 Imunoterapie na bázi peptidu odvozeného od NY-ESO-1
NY-ESO-1 je silně imunogenní nádorově asociovaný antigen exprimovaný u různých
typů nádorů včetně ovariálního karcinomu. Peptidový epitop NY-ESO-1, ESO157-170,
je rozpoznáván HLA-DP4 restriktivními CD4+ T buňkami a HLA-A2 a HLA-A24 restriktivními CD8+ T buňkami. Ve skupině 18 HLA-DP4 pozitivních pacientek
s epiteliálním ovariálním karcinomem byla provedena fáze I klinické studie pomocí
peptidové vakcíny na bázi epitopu ESO157-170 ve směsi s adjuvans (Montanid ISA-51).
Terapie byla u všech pacientek dobře snášena a docházelo k indukci antigen specifické
humorální i buněčné CD4+ a CD8+ odpovědi proti nádorovému antigenu NY-ESO-1
(Odunsi et al., 2003).
V další klinické studii fáze I na skupině pacientek s karcinomem vaječníků ve stádiu
vysoce rizikové první remise byla podána HLA-A*0201-restriktní NY-ESO-1b peptidová vakcína v kombinaci s adjuvans (Montanide ISA-51). Tato vakcína byla dobře
tolerována se schopností indukovat specifickou CD8+ T buněčnou odpověď u všech
pacientek, bez rozdílu v expresi NY-ESO-1 na primárních nádorových buňkách. U 1/3
pacientek došlo k úplné klinické remisi v rozmezí 25-52 měsíců. Nádorové buňky byly
negativní na přítomnost NY-ESO-1 nádorového antigenu. To dokazuje, že exprese
NY-ESO-1 je dynamický proces, zejména u pacientek v pokročilém stádiu onemocnění
(Diefenbach et al., 2008).

1.4.4.3 Imunoterapie na bázi peptidu p53
V rámci II fáze klinické studie u pacientek s pokročilým nebo recidivujícím ovariálním
karcinomem bylo hodnoceno subkutánní podání krátkého peptidu p53 oproti intravenózně aplikovaným dendritickým buňkám pulsovaným peptidem p53267-272. Současně se subkutánně aplikovaným peptidem byla podávána adjuvancia Montanide
a GM-CSF. U obou skupin byl podáván také cytokin IL-2. Oba hodnocené přístupy
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měly za následek vytvoření srovnatelné imunitní odezvy proti proteinu p53 s podobnou
snášenlivostí a bezpečností, se střední dobou přežití bez progrese 4,2 měsíce pro subkutánní peptidovou vakcínu a 8,7 měsíců u DC vakcíny. Z výsledků studie je patrné,
že méně náročná vakcinační strategie na bázi peptidů může být srovnatelně účinná jako
buněčná vakcína (Rahma et al., 2012).
Vakcína na bázi syntetických dlouhých peptidů (SLP) proti p53 byla hodnocena ve II.
fázi klinické studie zahrnující 20 pacientek s nádorem vaječníků po primární cytotoxické léčbě. Z výsledků vyplývá, že vakcína je dobře tolerována a indukuje antigen
specifické T lymfocyty u pacientek, jež dokončily očkovací režim (Leffers et al., 2009).
V následné studii fáze II se hodnotila kombinovaná vakcína p53-SLP s cyklofosfamidem. Cílem studie bylo zlepšit imunogenicitu vakcíny prostřednictvím ovlivnění
populace regulačních T lymfocytů. Z výsledků vyplývá, že kombinovaná vakcína vykazuje vyšší míru specifické odpovědi proti p53 oproti p53-SLP v monoterapii (Vermeij
et al., 2012).

1.4.4.4 Multipeptidové vakcíny
Multipeptidové vakcíny byly rovněž testovány u pacientek s ovariálními tumory. Vakcína kombinuje více MHC I restriktivních peptidů přítomných na ovariálních nádorových buňkách. Směs HLA-A2 vazebných peptidů asociovaných s nádorem vaječníků
byla použita k aktivaci naivních T buněk pro indukci antigen specifických T lymfocytů.
Směs peptidů byla aplikována společně s adjuvancii Montanide ISA-51 a GM-CSF.
Terapie byla dobře tolerována a u 9 ze 14 léčených pacientek došlo k indukci antigen
specifických T lymfocytů, které byly schopné rozpoznávat HLA molekuly nádoru prsu
a vaječníků (Morse et al., 2011).
Další klinická studie fáze I zkoumala bezpečnost a imunogenicitu očkování s pěti
MHC I restriktivními peptidy a jedním MHC II peptidem spolu s Montanide ISA-51
a GM-CSF. Hodnocení probíhalo u devíti žen s epiteliálním karcinomem vaječníků,
vejcovodu nebo primárním peritoneálním nádorovým onemocněním, které byly
HLA-A1, HLA-A2 nebo HLA-A3 pozitivní. In vitro stimulace indukuje aktivaci CD8+
T buněk vůči peptidům obsaženým ve vakcíně. Ta zahrnovala i dva peptidy, vazebný
protein kyseliny listové (FBP191-199) a Her2/neu754-762, které dříve nebyly hodnoceny
v humánních vakcínách. Toxicita v souvislosti s aplikací byla nízká, vakcína však nepřinesla významný klinický účinek (Chianese-Bullock et al., 2008).
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1.4.5 Imunoterapie vakcínami na bázi celých nádorových antigenů
Na rozdíl od výše uvedených protinádorových imunoterapeutických postupů má aplikace celých nádorových antigenů potenciál poskytovat široké spektrum individualizovaných nádorových antigenů, které mohou zvýšit antigenně specifickou protinádorovou
odpověď hostitele. Vakcíny na bázi celých nádorových antigenů mohou být připraveny
za použití autologních nádorových buněk, nádorových lyzátů nebo pomocí RNA odvozené z nádoru (Kandalaft et al., 2011). Vzhledem k tomu, že jsou vakcíny celých nádorových antigenů obecně špatně imunogenní kvůli nedostatku stimulačních imunitních
signálů, musí být tyto vakcíny podávány s adjuvans jako například GM-CSF, Montanide ISA-51 nebo agonisty Toll-like receptorů (TLR) (Chiang et al., 2011). Nedávná
meta-analýza naznačuje, že úspěšnost vakcinace pomocí celého nádorového antigenu
ve srovnání se syntetickým peptidem je prokazatelně vyšší a odráží se v lepší klinické
odpovědi pacientů (Buckanovich et al., 2008).
Problémem aplikace vakcíny na bázi celých nádorových antigenů je závislost na dostupnosti čerstvých nádorových vzorků pro vývoj vakcíny. Zároveň, vzhledem k zastoupení
širokého spektra antigenů, je velmi obtížné standardizovat vakcíny pro všechny
pacientky s rakovinou vaječníků.
Metodou stěžejní pro tuto práci je aplikace vakcíny na bázi dendritických buněk, které
se budu věnovat v následujících kapitolách.
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1.5 Imunoterapie založená na dendritických buňkách
Rozvoj a optimalizace metod pro přípravu DC in vitro přispěly k využití DC v léčbě
nádorových onemocnění prostřednictvím imunoterapie (Špíšek, 2008).

1.5.1 Základní charakteristika dendritických buněk
Dendritické buňky se vyznačují jedinečnou schopností indukovat primární imunitní
odpověď

prostřednictvím

aktivace

naivních

nediferencovaných

T

lymfocytů

(Banchereau et al., 2000). Dendritické buňky byly objeveny v 70. letech minulého
století kanadským imunologem Ralphem Steinmanem. Roku 2011 získal prof. Steinman
za tento významný objev Nobelovu cenu (Vacchelli et al., 2013).
Dendritické buňky dělíme na různé subtypy dle lokalizace a funkce. DC zastoupené
v periferní krvi dělíme na dvě významné skupiny - myeloidní a plasmocytoidní. DC
jsou dále děleny a specifikovány dle jejich funkce a fenotypu. K zásadnímu objevu
došlo před dvaceti lety, kdy bylo zjištěno, že lze DC účinně připravit in vitro z myší
kostní dřeně pomocí GM-CSF. O čtyři roky později byl ověřen odpovídající způsob
produkce DC z lidských monocytů pomocí kombinace cytokinů GM-CSF a IL-4
(Escors, 2014). Takto získané nezralé DC je možno upravit pomocí vhodných imunogenních stimulů. Právě tyto objevy vedly k zavedení DC do imunoterapie.
Dendritické buňky hrají stěžejní roli v buněčné i humorální imunitě prostřednictvím
ovlivnění T buněk, které mohou přinést pozitivní i negativní vliv na vlastní přežití nádoru. DC jsou nejúčinnější aktivátory T buněčné odpovědi, ale mohou ji i inhibovat,
pokud nejsou vhodně aktivované. Imunitní tolerance vzniká, když nezralé dendritické
buňky prezentují vlastní antigeny T buňkám nebo indukují vznik regulačních
T lymfocytů Treg (Hawiger et al., 2001). Pokud však dendritická buňka přijme odpovídající maturační signál, dochází k její aktivaci a je schopná iniciovat antigen specifickou
odpověď prostřednictvím stimulace diferenciace a následné proliferace T lymfocytů.
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Obrázek 3 Morfologie dendritické buňky po pohlcení části apoptotických nádorových
buněk (zelená - DC, červená - části apoptotické nádorové buňky)
Zdroj: Ústav imunologie 2.LF, autor: Fučíková, Jitka

1.5.2 Antigen prezentující buňky
Dendritické buňky společně s makrofágy a B lymfocyty mají schopnost zpracovávat
a prezentovat antigen, souhrnně je označujeme se jako antigen prezentující buňky
(APC). Tyto tři typy buněk se však významně liší na úrovni stimulace imunitní odezvy
naivních a paměťových buněk, tkáňovou specifitou, typem antigenního podnětu, který
zpracovávají, a vybavením povrchovými receptory, které jsou schopny detekovat
s patogenem asociované molekulové vzory (PAMP) mikroorganismů.
Hlavní úlohou APC je zpracování antigenu proteolytickou degradací na antigenní fragmenty, které jsou následně prostřednictvím molekul MHC I. nebo II. třídy předloženy
T lymfocytům v lymfatických uzlinách. V tomto smyslu se nejlépe uplatňují právě
dendritické buňky, které mají schopnost indukovat primární imunitní odpověď prostřednictvím aktivace naivních T lymfocytů. Tvoří tak spojnici mezi přirozenou a adaptivní
imunitou. Aktivované T lymfocyty jsou následně schopny rozpoznávat i antigenní
fragmenty předkládané jinými typy buněk, než standartními APC. Rovněž nezbytná
je jejich kooperace při aktivaci B lymfocytů (Krejsek, Kopecký, 2004).
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1.5.3 Životní cyklus dendritických buněk
1.5.3.1 Diferenciace dendritických buněk
V kostní dřeni dochází k diferenciaci kmenových hematopoetických buněk na buňky
dendritické, které se do krevního oběhu dostávají jako buňky s již ukončenou
schopností dělení. Dendritické buňky pak nacházíme v organismu ve dvou funkčních
stádiích jako nezralé a zralé. U nezralých DC setkání s antigenem spouští proces
vedoucí k aktivaci DC. Naopak hlavní funkcí zralých dendritických buněk je předkládat
antigeny naivním T lymfocytům v periferních uzlinách (Špíšek et al., 2009).
Nezralé DC fungují jako senzory určené pro rozpoznání přítomnosti patogenních agens
v organismu, proto se také nejvíce vyskytují ve tkáních vytvářejících bariéru mezi
vnitřním a vnějším prostředím. Těmi jsou kůže, sliznice dýchacích cest a trávicí trakt.
Nezralé dendritické buňky vykazují vysokou fagocytární aktivitu a bez přítomnosti
infekčních struktur pohlcují zejména odumřelé buňky zdravých tkání. V tomto nezralém
stavu exprimuje dendritická buňka na svém povrchu pouze takové množství MHC
a kostimulačních molekul, které není dostačující pro vytvoření dostatečně silného aktivačního signálu. K jejich aktivaci je nezbytné, aby na podkladě antigenního stimulu
z tkáně došlo u dendritických buněk k indukci fenotypických a funkčních změn. Současně probíhá migrace DC do lymfatického orgánu, kde dochází k prezentaci antigenů
na MHC molekulách naivním T lymfoctům (Šedivá, Stříž, 2002; Špíšek et al., 2009;
Banchereau et al., 2000). Naivní, jinak „panenské“, T lymfocyty jsou takové, které
se doposud s antigenem nesetkaly a po kontaktu s profesionální APC se stávají antigenně specifickými T lymfocyty (Špíšek, Bartůňková, 2003).

1.5.3.2 Maturace dendritických buněk
Proces, při kterém se z nezralé dendritické buňky stává profesionální APC, se nazývá
maturace, neboli zrání (Špíšek et al., 2009). Tento proces je iniciován setkáním
s antigenem v periferii a dokončen až při interakci DC – T lymfocyt. Mezi četné faktory
regulující dozrávání DC patří molekuly patogenu, jako například lipopolysacharidy,
rovnováha mezi prozánětlivými a protizánětlivými signály, jako TNF, IL-1, IL-6, IL-10,
TGF-β a prostaglandiny. Dále pak signály produkované aktivovanými T lymfocyty.
Průběh maturace je spojen s řadou změn, které vedou k účinnější asociaci s T lymfocyty. Uplatňuje se zejména ztráta endocytární a fagocytární aktivity, upregulace ko32

stimulačních molekul CD40, CD58, CD80 a CD86, výrazné zvýšení exprese molekul
MHC I. a II. třídy a změny v morfologii a lysozomálním vybavení buňky (Banchereau
et al., 2000). Současně na povrchu dendritických buněk dochází k expresi molekuly
CCR7, receptoru pro chemokin MIP-3β vyskytující se v lymfatických uzlinách. Tato
molekula je exprimována rovněž naivními T lymfocyty, což zajišťuje migraci obou
buněčných populací do shodného místa, kde dochází ke vzájemné interakci (Špíšek
et al., 2009).
Morfologické změny doprovázející zrání dendritických buněk zahrnují ztrátu adhezivních struktur i cytoskeletární reorganizaci, což buňkám uděluje vyšší schopnost buněčného pohybu. V důsledku remodelace cytoskeletu nabývá DC charakteristického vzhledu buněk s četnými výběžky, dendrity, jež významně zvětšují povrch buňky a umožňují
tak styk s více buňkami v okolí DC (Krejsek, Kopecký, 2004; Bílková, 2012).

Obrázek 4 Životní cyklus DC
Zdroj: Fučíková, 2009 (převzato)
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1.5.4 Protinádorová DC vakcína
Potřeba velkého množství DC pro imunoterapeutické protokoly je řešena přípravou DC
in vitro z prekurzorů. Nejčastější metodou přípravy je využití periferních monocytů,
které jsou po izolaci z lidské krve diferencovány na DC výše zmíněným způsobem,
prostřednictvím cytokinů GM-CSF a IL-4. Tímto postupem je možno během několika
dní připravit velké množství dendritických buněk potřebných pro vakcinaci (Fučíková,
2011).
Stávající vakcíny jsou založeny na principu pulsace DC pomocí peptidů, celých proteinů, nádorových buněčných lyzátů, antigenů asociovaných s virovým vektorem a fúzi
s nádorovými buňkami (Tanyi, Chu, 2012).
Protinádorové DC vakcíny vykazují minimální nebo žádné vedlejší účinky s výhodnou
terapeutickou odpovědí. Budoucnost tohoto přístupu k terapii nádorů dokladuje i první
FDA (US Food and Drug Administration) schválená protinádorová vakcína pro terapii
hormonálně refrakterního karcinomu prostaty firmy Dendreon s názvem Provenge
(Small et al., 2000).
1.5.4.1 Protokol vakcinace DC vakcínou
Pacient je podroben leukaferéze, při které se metodou mimotělního oběhu separují leukocyty z periferní krve. Z odebraných leukocytů se následně izolují monocyty, které
jsou zdrojem nezralých dendritických buněk. Kultivací monocytů v médiu obohaceném
IL-4 a GM-CSF dochází po několika dnech k diferenciaci v dendritické buňky. Stimulace a zrání DC je řízeno typem použitého nádorového antigenu (Bílková, 2012).
Dendritické buňky jsou pulsovány nádorovými buňkami ošetřenými vysokým hydrostatickým tlakem (ovariální linie SKOV3 či OV90), které poskytují celé spektrum nádorových antigenů. K aktivaci DC využívá výrobní protokol společnosti Sotio a.s. ligand
TLR3 v GMP kvalitě poly I:C (polyinosinová-polycytidylová kyselina). Takto připravená vakcína pulsovaných a maturovaných DC je aplikována zpět pacientovi.
Předmětem intenzivního výzkumu je optimalizace tohoto výrobního protokolu a volba
vhodných léčbu monitorujících metod. Optimalizace se týká například výběru vhodných
antigenů, způsobu navození imunogenní buněčné smrti, počtu aplikovaných DC, možnosti skladování výrobních meziproduktů a cesty aplikace DC vakcíny v ohledu
na efektivitu dosažení lymfatických uzlin.
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Obrázek 5 Obecné schéma přípravy protinádorové vakcíny založené na DC
Zdroj: Sotio a.s. (převzato, upraveno)

1.5.4.2 Klinické hodnocení imunoterapeutických vakcín na bázi DC
Společnost Sotio a.s. zahájila v říjnu 2013 tři klinické studie II. fáze hodnocení aktivní
buněčné imunoterapie léčivým přípravkem DCVAC/OvCa v kombinaci se standardní
terapií u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků v různých stádiích onemocnění.
Tyto klinické studie jsou zaměřeny na skupiny pacientek lišící se průběhem onemocnění
a reakcí na již aplikovanou standardní léčbu. Hodnocení probíhá jako randomizovaná,
otevřená,

trojramenná

multicentrická

studie

fáze

II,

ověřující

vliv

přidání

DCVAC/OvCa ke standardní chemoterapii ve schématu karboplatina + paclitaxel u žen
s epiteliálním karcinomem vaječníků, karboplatina + gemcitabin po prvním relapsu
u žen

s

platina-senzitivním

epiteliálním

karcinomem

a

adjuvantní

přidání

DCVAC/OvCa k chemoterapii po prvním relapsu u žen s platina-rezistentním epiteliálním karcinomem vaječníků. Protokol klinické studie je schválen Státním ústavem
pro kontrolu léčiv (SÚKL). Další probíhající klinické studie imunoterapie karcinomu
ovarií na bázi DC uvádí tabulka 1.
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Tabulka 1 Stávající klinické studie v oboru protinádorové vakcinace pomocí dendritických buněk u karcinomu ovarií

Fáze

Status

Název /princip DC pulzace

II

aktivní

Ovariální protinádorová vakcína pro pacienty v remisi (CAN-003)
Pulsace antigenem MUC1

II

aktivní

Ovariální protinádorová vakcína pro pacienty, u nichž došlo k progresi
během studie CAN-003
Autologní dendritické buňky pulsované rekombinantním lidským fúzním
proteinem připojeným k oxidované polymanose

II

aktivní

Vakcinace pacientů s karcinomem ovarií pomocí dendritických buněk
fúzovaných s nádory s granulocytární-makrocytární kolonie stimulujícím
faktorem (GM-CSF) a imiquimodem
Fúze s nádorovými buňkami

I

aktivní

Bezpečnost aktivní imunoterapie u pacientů s rakovinou vaječníků
Dendritické buňky maturované terc-mRNA a survivinem

I

dokončená

Fáze I klinického hodnocení vakcíny autologních dendritických buněk
pro opakovaný ovariální nebo primární peritoneální karcinom
Pulsace pomocí autologního buněčného lyzátu

I/II

dokončená

Vakcína na bázi dendritických buněk pro pacientky s vysoce rizikovým
ovariálním karcinomem
Pulsace na bázi peptidů

II

dokončená

Vakcinační terapie a biologická terapie v léčbě pacientů s pokročilým
nádorovým onemocněním
Pulsace mutantním peptidem p53

I

dokončená

Vakcína pro léčbu pacientů s pokročilým nebo metastazujícím
karcinomem
DC infikované karcinoembryonální antigen (CEA) exprimujícími viry
drůbežích neštovic

I

dokončená

Biologická terapie v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem
Pulsace karcinoembryonální antigenní RNA

I

dokončená

Vakcína na bázi syntetických dlouhých peptidů p53 s cyklofosfamidem
u rakoviny vaječníků
Peptidy zahrnující sekvenci proteinu p53

Zdroj: Cinicaltrials.gov [online]
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1.6 Interakce mrtvých nádorových buněk s imunitním systémem
Apoptóza byla dlouho považována za imunologicky tichý typ buněčné smrti. Naopak
nekróza, díky produkci řady zánětlivých cytokinů, byla považována za imunogenní typ
buněčné smrti. V současné době však existují důkazy o významu apoptózy v konceptu
imunogenní buněčné smrti (Zitvogel et al., 2004).
V průběhu apoptotické i nekrotické smrti probíhá v buňce řada morfologických změn.
Apoptózu provází kondenzace chromatinu, fragmentace jádra, zahuštění cytoplazmy
a formace apoptotických tělísek. Obvykle je spojována s aktivací kaspáz a permeabilizací mitochondriální membrány (Kroemer et al., 2005). Nekrotická smrt je definována
zejména vyčerpáním ATP, bobtnáním cytoplazmy, zvětšováním buněčného objemu
následovaným rupturou cytoplazmatické membrány a uvolněním zánětlivých cytokinů
odpovědných za imunogenní reakci (Golstein, Kroemer, 2007).

1.6.1 Imunogenní buněčná smrt
Rozhodujícím faktorem pro rozvoj imunogenního typu buněčné smrti (ICD,
z anglického imunogenic cell death), je impuls, který vlastní buněčnou smrt zahájí. Typ
buněčné smrti přímo neurčuje, zda se jedná o imunogenní buněčnou smrt. K indukci
apoptózy nádorových buněk dochází při hypoxii, nedostatku živin nebo růstových faktorů, radioterapii a chemoterapii. Avšak pochopení apoptózy jako imunogenního typu
buněčné smrti v posledních několika letech přinesly experimenty založené na ošetření
nádorových buněk některými chemoterapeutiky či fyzikálními modalitami, které vedou
k indukci imunitní odpovědi in vivo. Z toho vyplývá, že biochemická podstata apoptózy
je značně heterogenní, na rozdíl od morfologické uniformity, a některý typ apoptózy
vykazuje rysy neimunogenní a jiný rysy imunogenní buněčné smrti (Zitvogel et al.,
2004; Tesniere et al., 2008).
Mezi induktory imunogenní buněčné smrti nádorových buněk se řadí některá chemoterapeutika, jako jsou anthracykliny (doxorubicin, idarubicin) (Zitvogel et al, 2008;
Fučíková et al., 2011), platinové deriváty (oxaliplatina) (Tesniere et al., 2010) či dipeptid bortezomib (Špíšek et al, 2007). Z fyzikálních modalit indukuje ICD ionizující záření (Obeid et al., 2007), fotosenzitivní stres navozený hypericinem (Garg et al., 2012)
či nově publikovaný vysoký hydrostatický tlak HHP (Fučíková et al., 2014).
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Obecně lze induktory ICD klasifikovat dle schopnosti navození imunogenní buněčné
smrti prostřednictvím ovlivnění funkce endoplazmatického retikula (ER). Induktory
ICD I. typu indukují apoptotickou smrt mechanismy nezávislými na ER a stres endoplazmatického retikula vzniká jako vedlejší následek. ICD typu II selektivně ovlivňují
homeostázu ER a vyvolávají apoptózu buňky právě v důsledku indukce stresu ER. Mezi
ICD I řadíme většinu známých modalit (oxaliplatina, anthracykliny, bortezomib, ionizující záření), ICD II představuje účinek hypericinem navozeného fotosenzitivního stresu
(Krysko et al., 2012).
Novou fyzikální modalitou ve strategii navození ICD nádorových buněk je výše zmiňovaná aplikace vysokého hydrostatického tlaku (HHP). Právě HHP v dávce vyšší než 150
MPa indukuje rychlou buněčnou apoptózu se zachováním apoptotických tělísek důležitých pro rozvoj ICD, rychlou translokaci imunogenních molekul na povrch buňky
a uvolnění pozdně apoptotických molekul do buněčného supernatantu (Fučíková et al.,
2014). Tyto specifické determinanty imunogenní buněčné smrti hrají klíčovou roli
při ovlivnění imunitního systému, především prostřednictvím populace antigen prezentujících buněk (Fučíková, 2011).
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Obrázek 6 Schématický přehled vlivu intenzity HHP na eukaryotické buňky
Ošetření eukaryotických buněk tlakem o intenzitě < 100 MPa vede k reverzibilnímu
stresu buněk a je označován jako fyziologický HHP. HHP v rozmezí 100-250 MPa
může také vyvolat reverzibilní stres nebo může vést k indukci programované buněčné
smrti, apoptózy. Vliv intenzity aplikovaného HHP závisí na typu ošetřovaných buněk.
Aplikace tlaku v intenzitě přesahující 350 MPa vede k nekrotické formě buněčné smrti.
Přehled znaků, které vykazují eukaryotické buňky po aplikaci různých dávek HHP uvádí schéma.
Zdroj: Frey et al., 2008 (převzato, upraveno)

1.6.2 Molekulární podstata imunogenní buněčné smrti
Nádorová buňka procházející imunogenní buněčnou smrtí začíná exprimovat na svém
povrchu či aktivně secernovat imunogenní molekuly označované jako DAMPs,
z anglického damage-associated molecular patterns. Do této skupiny molekul řadíme
proimunogenní proteiny teplotního šoku, neboli heat shock proteiny (HSP), kalretikulin
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(CRT), high mobility group box 1 (HMGB1) a ATP uvolněné z umírajících buněk
a další (Fučíková et al., 2014).

1.6.2.1 Heat shock proteiny
Proteiny teplotního šoku (HSP) se řadí mezi chaperonové proteiny, které se podílí
na udržení homeostázy organismu. HSP jsou rozděleny dle jejich molekulové hmotnosti
např. 70 a 90 (Robert, 2003). V reakci na různé typy buněčného stresu dochází
k aktivaci souboru HSP, které zajišťují ochranné a reparační funkce. Tyto proteiny
zajišťují správné sbalení a znovu rozbalení proteinů v buňce. Existuje řada důkazů
o individuální roli proteinů typu HSP70 v zapojení do procesu buněčné smrti (Mosser
et al., 1997). Přesto, že jsou tyto molekuly obvykle lokalizovány v nitrobuněčných
kompartmentech, mohou být HSP70 a HSP90, coby dva zástupci této proteinové rodiny, exprimovány na povrchu cytoplazmatické membrány a účastnit se aktivace imunitního systému.
Pokud jsou proteiny HSP70 a HSP90 vystaveny na povrchu nádorových buněk, mají
důležitou úlohu v krosprezentaci nádorových antigenních peptidů pomocí hlavního histokompatibilního systému třídy I (MHC I). Tento proces indukuje specifickou odpověď
CD8+ T lymfocytů (Schild et al., 1999). Rozpoznání komplexu HSP-peptid dendritickými buňkami je zprostředkované Toll-like receptorem 4 (TLR4) a CD14. Aktivace
TLR4 vede k uvolnění prozánětlivých cytokinů jako TNF-α, IL-1β, IL-12, IL-6 a GMCSF z dendritických buněk, v důsledku čehož je zahájena aktivace imunitní reakce
(Tesniere et al., 2008).
HSP70 náleží k rodině ATP-dependentních chaperonových proteinů. Jeho funkcí je regulace skládání nově syntetizovaných polypeptidů a jejich následný transport
do buněčných kompartmentů. Pokud je tento protein lokalizován uvnitř buňky, dokáže
na mnoha úrovních zablokovat apoptózu. Interakcí s faktorem Apaf-1 (apoptotické proteázy aktivující faktor) zabraňuje formaci apoptozómu, který je nezbytný pro aktivaci
kaspáz.
HSP70 blokací translokace apoptózu indukujícího faktoru (AIF) do jádra aktivuje
apoptózu nezávislou na kaspázových drahách, čímž předchází AIF-zprostředkované
kondenzaci chromatinu. Inhibuje proapoptotický transkripční faktor p53 a stresové
kinázy, například SAPK/JNK (stresem aktivovaná proteinová kináza c-Jun N-terminální
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kináza). HSP70 vykazuje účinnost na imunostimulační úrovni vlivem na zvýšení
exprese CD86 a CD40, což podporuje maturaci DC (Tesniere et al., 2008).
HSP90 vykonává rovněž protektivní funkci (Tesniere et al., 2008). Spolu s HSP70 dochází v průběhu imunogenní buněčné smrti k translokaci na povrch cytoplazmatické
membrány, kde vykazují imunostimulační vlastnosti (Fučíková, 2011).
Zvýšení exprese proteinů teplotního šoku na buněčném povrchu nádorových buněk
svědčí o vystavení stresovým podmínkám.

1.6.2.2 Kalretikulin
Kalretikulin (CRT) je Ca2+ vážící protein lokalizovaný hlavně v lumen endoplazmatického retikula, které je organelou udržující homeostázu Ca2+ iontů. Ty slouží jako univerzální signální látky účastnící se mnoha buněčných pochodů včetně apoptózy. CRT
je zapojen v modulaci Ca2+ signalizace (Groenendyk et al., 2004). Malé množství CRT
může být lokalizováno mimo endoplazmatické retikulum, v cytozolu, v jádře
a na povrchu plazmatické membrány (Chaput et al., 2007).
CRT patří mezi chaperonové proteiny a během probíhajícího stresu buňky je vystavován na buněčném povrchu. Vazbou na cytoplazmatickou membránu apoptotických
buněk se stává rozhodujícím činitelem pro fagocytózu umírajících nádorových buněk
makrofágy a dendritickými buňkami. Exprese CRT je spojována s ošetřením nádorových buněk induktory imunogenní smrti. CRT je řazen mezi časné markery imunogenní
buněčné smrti. Exprese CRT na buněčném povrchu je detekována dříve, než buňka
odhalí fosfatydylserinové zbytky na vnější straně cytoplazmatické membrány (Tesniere
et al., 2008; Obeid et al., 2007). Translokace CRT na buněčný povrch je zodpovědná
za ovlivnění protinádorové imunitní reakce in vitro i in vivo. Rychlé rozpoznání a intenzivní fagocytóza nádorových buněk pomocí DC vede k indukci antigenně závislé odpovědi cytotoxických T lymfocytů.

1.6.2.3 Zánětlivé cytokiny uvolňované umírajícími nádorovými buňkami
Umírající nádorové buňky mohou uvolňovat prozánětlivé cytokiny, které se účastní
vyvolání imunitní odpovědi. U nekrotizujících buněk dochází k permeabilizaci cytoplazmatické membrány a uvolnění cytokinů do extracelulární matrix. Molekuly cytokinů TNFα, IL-8, IL-10 a IL-6 vedou zejména k interakci s fibroblasty, makrofágy
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a dendritickými buňkami. Během nekrózy však dochází rovněž k uvolnění faktorů jako
HSP a kyselina močové (Fučíková, 2011; Tesniere et al., 2008).

1.6.2.4 High mobility group box 1
Chromatin vázající protein HMGB1 (high mobility group box 1) je jaderný protein
účastnící se transkripce, remodelace chromatinu, rekombinace DNA a reparačních procesů. Nově publikované práce dokazují, že jeho funkce přesahuje jaderné procesy
a zmiňují jeho extracelulární úlohu při mediaci zánětu. HMGB1 je slibný biomarker
pro různé typy nádorů (Srinivasan et al., 2014).
Zvýšená exprese HMGB1 je patrná na většině nádorových buněk. Je aktivně vylučován
ze zánětlivých buněk, pasivně z buněk procházejících nekrózou. Po uvolnění HMGB1
dochází k vazbě na receptor TLR4 na povrchu dendritických buněk, kde napomáhá zahájení imunitní reakce skrze zpracování a prezentaci nádorových antigenů. TLR4 zajišťuje kontrolu prezentace antigenů tak, že brání spojení fagozomu a lysozomu (Tesniere
et al., 2008). K rozpoznání extracelulárního HMGB1 slouží také receptory TLR2 a receptor pro produkty pokročilé glykosylace, RAGE (Rovere-Querini et al., 2004).
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Obrázek 7 Molekulární charakteristika imunogenní buněčné smrti
Během imunogenní buněčné smrti nejprve dochází k vystavení kalretikulinu
na buněčném povrchu. V dalších fázích apoptózy dochází k vystavení a uvolnění
dalších chaperonových proteinů, včetně členů rodiny proteinů tepelného šoku (HSP),
jako je například HSP70 a HSP90. Tyto molekuly vystavené na povrchu nádorových
buněk slouží jako tzv. „eat me signal“ neboli signály aktivující fagocytózu pomocí
populace dendritických buněk. V pozdní fázi apoptózy umírající buňky uvolňují také
protein HMGB1, který je rozpoznáván dendritickými buňkami (DC) přes receptor
pro produkty pokročilé glykace (RAGE), Toll-like receptor 2 (TLR2) nebo TLR4. Přítomnost HMGB1 byla prokázána jako nezbytná pro imunogenicitu buněčné smrti.
Povrchově vystavené molekuly, jako je kalretikulin, HSP70 a HSP90, jakož i rozpustné
produkty umírajících buněk, ovlivňují funkci DC vazbou na specifické receptory, jako
jsou TLR a další rozpoznávací receptory. Aktivované DC následně indukují CD4+
a CD8+ imunitní odpověď.
Zdroj: Green et al., 2009 (převzato, upraveno)
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2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
2.1 Materiál
2.1.1 Vzorky
Buněčná linie SKOV3; ovariální nádorová linie (ATCC)

2.1.2 Připravované roztoky
 Kompletní médium:
 RPMI 1640 (Gibco)
 10% FBS (fetal bovine serum)
 5% Glutamax (Gibco)
 5% streptomycin + penicilin
 Fixační pufr ředěný 1:3 s diluentem (eBioscience)
 Permeabiliziční pufr (eBioscience) ředěný 1:9 s destilovanou vodou
 Annexin V binding buffer 10x (Exbio) ředěný 1:9 s destilovanou vodou
 Separační gel:
 30% akrylamid (Bio-Rad)
 1M TRIS pH 8,8 (tris-(hydroxymethyl)-aminomethan)
 20% SDS (sodiumdodecylsulfát; dodecylsíran sodný)
 10% APS (amonium persulfát; peroxodisíran amonný)
 TEMED (tetramethylethylendiamin) (Bio-Rad)
 destilovaná voda
 Koncentrační gel:
 30% akrylamid
 1M TRIS pH 6,8
 20% SDS
 10% APS
 TEMED
 destilovaná voda
 10x proteinový (elektrodový) pufr:
 30,3g TRIS
 144,2g glycin
 10g SDS
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 1x proteinový pufr:
 10x proteinový pufr
 destilovaná voda
 5x sample (vzorkový) pufr:
 300mM TRIS
 5% SDS, 50% glycerol
 2,5% β-ME (β-merkaptoethanol)
 0,05% bromfenolová modř
 10 x blotovací pufr:
 30g TRIS
 144g glycin
 1x blotovací pufr:
 10x blotovací pufr
 destilovaná voda
 methanol
 TBS (Tris-buffered saline):
 24,1g TRIS
 80g NaCl
 HCl do pH 7,6
 TBST (Tris-buffered saline with Tween 20):
 10x TBS
 Tween 20 (Bio-Rad)
 destilovaná voda
 5% mléko:
 sušené mléko odtučněné (Bohe Milk)
 TBST
 5% BSA (bovine serum albumin):
 BSA (Thermo Scientific)
 TBST

2.1.3 Dodávané roztoky
 PBS (Lonza)
 PBS-EDTA (Lonza)
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 Trypsin (0,25% trypsin-EDTA) (Gibco)
 CryoStor CS 10 (BioLife Solutions)
 DAPI dilactate (Invitrogen)
 Marker molekulové hmotnosti PageRuler Prestained Protein Ladder 10-170K
(Thermo Scientific)
 Ponceau S (Sigma-Aldrich)
 SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate (Thermo Scientific)
 Restore Western Blot Stripping Buffer (Thermo Scientific)
 BCA Protein Assay kit (Thermo Scientific)

2.1.4 Použité protilátky
 Annexin V – Dyomics 647 (Exbio)


DyLight 647 (Exbio)



Calreticulin, mAb (BioLegend)



Anti-c-ErbB2/c-Neu Mouse mAb (Calbiochem)



CA125 Ab (GeneTex)



Anti-HSP70 Ab (R&D Systems)



Anti-HSP90 Ab (Enzo)



HER2/ErbB2 Rabbit mAb (Cell Signaling)



GAPDH Mouse Ab (GeneTex)



Actin (Sigma-Aldrich)

2.1.5 Pomůcky a přístroje
 Automatické pipety (Nichipet EX II)
 Multikanálové pipety (Discovery comfort)
 Špičky (Neptune)
 Serologické pipety 5, 10, 25 ml (NUNC)
 Kultivační láhve (NUNC)
 Zkumavky (NUNC)
 Mikrozkumavky
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 Kryozkumavky (NUNC)
 Bürkerova komůrka
 96 jamkové destičky (NUNC)
 Parafilm M (Brand)
 Filtrační papír
 Nitrocelulózová membrána (BioRad)
 Svářečka fólie
 Světelný mikroskop (Nicon Eclipse TS 100)
 Vodní lázeň (Julabo TW 8)
 Centrifuga (Megafuge 16 R)
 Laminární box (HeraSAFE KS 12-biohazard)
 Termostat (SteriCycle 371)
 Průtokový cytometr (BD LSR Fortessa)
 Vortex Mixer PV-1 (P-LAB)
 Míchačka magnetická s ohřevem (HEIDOLPH MR Hei-Standard)
 Termomixér (Eppendorf)
 ELISA reader (Tecan)
 Elektroforetická aparatura Mini-Protean Tetra Cell (Bio-Rad)
 Zdroj elektrického napětí Power Pac HC (Bio-Rad)
 Roller SRT6D (Stuart)
 Zobrazovací systém G:Box (Syngene)

2.1.6 Software
 BD FACSDiva Software (BD)
 FlowJo 9.5.3 (Tree Star Company)
 GeneSys 1.2.8.0 (Syngene)
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2.2 Metody
2.2.1 Kultivace a pasážování nádorových linií
Nádorovou linii SKOV3 zamraženou v kryoprotektivním médiu CryoStor CS 10 jsme
nejprve rozmrazili ve vodní lázni při 37°C. Rozmražení probíhalo za vizuální kontroly.
Vzorek jsme přenesli do 15 ml centrifugační zkumavky s kompletním médiem. Následně jsme buňky centrifugovali 10 minut při 800 rpm a 4°C. Odstranili jsme supernatant,
peletu resuspendovali v 10 ml kompletního média a postup opakovali. Poté jsme peletu
resuspendovali v 1 ml kompletního média a pipetovali do kultivačních láhví 75cm2
spolu se 14 ml kompletního média. Láhve jsme nechali kultivovat v termostatu o teplotě
37°C, při koncentraci CO2 5%. Po dvou až třech dnech, když došlo ke konfluenci
a buňky pokryly přibližně 90% dna kultivační láhve, jsme linii pasážovali.
Z kultivační láhve jsme odstranili médium. Dno láhve jsme několikrát omyli 10 ml
PBS-EDTA, které jsme následně odstranili. Přidali jsme 4 ml trypsinu a inkubovali 3-4
minuty při 37°C za vizuální kontroly odlepení buněk ode dna láhve. Za současného
omytí dna kultivační láhve jsme odsáli buňky včetně trypsinu do 50 ml zkumavky. Dno
kultivační láhve jsme opakovaně omyli 10 ml kompletního média, které jsme přidali
do zkumavky. Přidáním kompletního média došlo k ukončení účinků enzymu. Takto
jsme pospojovali obsah nanejvýše 3-4 kultivačních láhví a centrifugovali (10 min, 800
rpm, 4°C). Odstranili jsme supernatant a resuspendovali peletu v malém množství kompletního média, 1-2 ml.
Následně jsme buňky spočítali pomocí Bürkerovy komůrky z odebraného 10 µl vzorku
suspenze obarveného 10 µl trypanové modři. Buňky jsme nasadili ke kultivaci přibližně
v množství 5 000 000 buněk na láhev. Tímto postupem jsme pokračovali do získání
potřebného množství buněk pro provedení experimentu.

2.2.2 Ošetření buněk vysokým hydrostatickým tlakem (HHP)
Nádorové buňky linie SKOV3 jsme zpracovali způsobem uvedeným výše a spočítali
v Bürkerově komůrce.
Výsledné množství buněk jsme rozdělili na dva přibližně stejné díly, přičemž jeden díl
jsme připravili pro aplikaci HHP a druhý díl umístili na led jako kontrolu pro pozdější
zpracování.
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Pro aplikaci vysokého hydrostatického tlaku jsme pipetovali 1500 µl buněčné suspenze
o maximálním počtu buněk 50x106 do speciálně upravené mikrozkumavky, kterou jsme
řádně označili. Jehlou jsme proděravěli víčko, pod které jsme umístili latexovou membránu a po uzavření kraj víčka oblepili parafilmem tak, aby nedošlo k překrytí otvoru
ve víčku. Takto opatřené mikrozkumavky jsme po jedné umístili do předpřipraveného
sáčku zhotoveného z fólie pomocí svářečky. Mikrozkumavku v sáčku jsme převrstvili
PBS, odstranili jsme nežádoucí bubliny a zatavili pomocí svářečky.
Buňky byly podrobeny působení HHP o intenzitě 350 MPa po dobu 15 minut ve speciální tlakovací jednotce. Zařízení je konstruováno jako tlakový autokláv generující HHP
na principu konverze tlaku hydraulické tekutiny vháněním do úzkého profilu konvertoru.
Ošetření, zamražení a analýzu (A) jsme prováděli dle schématu na obrázku 8. Čas, kdy
proběhla aplikace tlaku, jsme v protokolu označili jako čas 0 hodin (0h). Buňky jsme
analyzovali v časech 0 a 4 hodiny po ošetření HHP a v těchto časech jsme buňky také
paralelně zamrazili. Po rozmražení jsme provedli analýzu opět v časech 0 a 4 hodiny.
V intervalu 0 – 4 hodiny jsme uchovávali ošetřené buňky v kultivačních láhvích
v termostatu při 37°C, neošetřené buňky na ledu.

Obrázek 8 Schéma zamražovacího protokolu
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2.2.3 Stanovení životnosti buněk barvením na Annexin/DAPI
Neošetřené buňky nádorové linie SKOV3 a buňky ošetřené HHP jsme pipetovali do 96
jamkové V destičky v počtu 200 000 buněk na jamku a centrifugovali (5 minut, 1500
rpm). Peletu buněk jsme promyli 100 µl PBS a opět centrifugovali (5 minut, 1500 rpm).
Buňky jsme resuspendovali v 90 µl barvící směsi o složení: 10 µl 10x Annexin binding
buffer, 1 µl Annexin V – Dy647 a 80 µl destilovaná voda (Apoptosis Assay Kit - Dyomics 647, Exbio). Inkubace probíhala 20 minut při 4°C. Po nabarvení jsme buňky dvakrát promyli 100 µl 1x binding bufferu (zředěného 1:9 s destilovanou vodou) a centrifugovali (5 minut, 1500 rpm). Buňky jsme resuspendovali v 50 µl PBS a před měřením
na průtokovém cytometru jsme do každé jamky přidali 0,9 µl DAPI 0,1mg/ml.
Současně jsme si připravili kontrolní zkumavku se suspenzí buněk obarvenou pouze
DAPI bez Annexin barvení, která nám sloužila pro pozdější analýzu dat. Annexin/DAPI
i pouze DAPI značené vzorky jsme měřili na průtokovém cytometru BD LSR Fortessa
dle časového schématu zamražovacího protokolu znázorněného na obrázku 8.

2.2.4 Detekce imunogenních molekul pomocí průtokové cytometrie
Buňky neošetřené i ošetřené HHP jsme pipetovali v množství 200 000 buněk do 96
jamkové V destičky. Buňky jsme 5 minut centrifugovali při 1500 rpm, promyli 100 µl
PBS a opět centrifugovali při stejných podmínkách. Následně jsme buňky barvili
pomocí protilátek proti molekule HSP70 v poměru 1:100 v PBS, proti molekulám
HSP90 a CRT v poměru 1:200 v PBS. Barvení probíhalo 25 minut při teplotě 4°C.
Následně jsme buňky dvakrát promyli 100 µl PBS a centrifugovali (5 minut, 1500 rpm).
Inkubovali jsme 30 minut se sekundární protilátkou DyLight 647 ředěnou 1:600 v PBS.
Po dvou promytích 100 µl PBS jsme vzorky měřili v objemu 50 µl PBS na průtokovém
cytometru.
Analýzu jsme provedli na průtokovém cytometru BD LSR Fortessa v intervalech
zamražovacího schématu (viz výše).

2.2.5 Stanovení exprese nádorových antigenů cytometrickou analýzou
Buňky nádorové linie SKOV3 jsme ošetřili HHP a jako kontrolu použili neošetřené
buňky. Buňky jsme v počtu 200 000 buněk na jamku pipetovali do 96 jamkové V destičky a centrifugovali (5 minut, 1500 rpm). Promyli 100 µl PBS a opět stočili na centri-
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fuze. Po odstranění supernatantu jsme do každé jamky přidali 100 µl fixačního pufru
ředěného 1:3 s diluentem a fixovali 30 minut při 4°C. Po ukončení inkubace jsme buňky
permeabilizovali přidáním 100 µl permeabilizačního pufru naředěného destilovanou
vodou v poměru 1:9. Centrifugovali jsme 2 minuty při rpm 2200, odstranili supernatant
a promyli 100 µl ředěného permeabilizačního pufru. Poté jsme buňky resuspendovali
ve směsi 50 µl permeabilizačního pufru a příslušné primární protilátky proti nádorovým
antigenům anti-Her2/neu v poměru 1:200, anti-FBP 1:150 a anti-CA125 1:150 permeabilizačního pufru. Inkubace s primární protilátkou probíhala 25 minut při 4°C. Následovala dvě promytí 100 µl permeabilizačního pufru a centrifugace 2 minuty/2200 rpm.
Po promytí jsme barvili vzorky sekundární protilátkou ředěnou v 50 µl permeabilizačního pufru v poměru 1:600, 25 minut při 4°C. Následně jsme buňky promyli 150 µl
permeabilizačního pufru při centrifugaci 2 minuty/2200 rpm. Na závěr jsme buňky ještě
jedenkrát promyli 100 µl PBS, odstranili supernatant, resuspendovali v 50 µl PBS
a měřili na průtokovém cytometru BD LSR Fortessa. Toto stanovení jsme prováděli
dle časového schématu popsaného výše.

2.2.6 Průtoková cytometrie
2.2.6.1 Princip metody
Průtoková cytometrie je metoda sloužící k analýze buněk či jiných částic v suspenzi.
Buňky se nejčastěji značí pomocí monoklonálních protilátek nesoucích fluorescenční
molekulu - fluorochrom. Ty se specificky naváží na antigen přítomný na povrchu
či uvnitř stanovovaných buněk. Takto značené buňky se přetlakem skrze trysku vhánějí
do průtokového cytometru. Tenký proud suspenze prochází skrze laserový paprsek, který se od částic suspenze odrazí do strany a rozptýlí. Odraz značí míru granularity, rozptyl velikost částice. Tyto dva optické parametry jsou detektory zaznamenávány jako
Side scatter (SSc) pro odražené světlo, Forward scatter (FSc) pro rozptyl. Zároveň může
dojít k vyzáření excitovaného světla, které vzniká excitací fluorochromů laserovým
paprskem. Fluorescence na různých vlnových délkách je rovněž detekována jako určující parametr. Takto se získávají primárná data pro následné vyhodnocení pomocí softwaru (Bartůňková, Paulík et al., 2011).
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Obrázek 9 Schéma optiky průtokového cytometru
Zdroj: Roubalová, 2012 (převzato)

2.2.6.2 Analýza primárních dat
Na přibližně 50 000 buňkách byla hodnocena imunofluorescence pomocí průtokového
cytometru BD LSR Fortessa. Každý signál neboli event (událost), je zaznamenáván jako
elektrický impulz zobrazený pomocí softwaru. K této analýze jsme použili program
FlowJo 9.5.3.
Pro analýzu dat získaných na průtokovém cytometru jsme používali analyzační strategii
vyjádřenou na obrázku 10.
Ze všech analyzovaných buněk jsme v prvním kroku vybrali pomocí parametrů FSc
a SSc pouze populaci nádorových buněk SKOV3 a vyloučili z analýzy oblast buněčného odpadu, debris. Dále jsme pomocí barvení Annexin V a DAPI rozlišili populaci
buněk v časné apoptóze Annexin V+/DAPI- (pravý dolní kvadrant), v pozdní apoptóze
Annexin V+/DAPI+ (pravý horní kvadrant) a buňky nekrotické Annexin V-/DAPI+
(levý horní kvadrant). V jednotlivých kvadrantech je množství buněk kvantifikováno
v procentech.
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Obrázek 10 Analyzační strategie výběru dat v programu FlowJo 9.5.3
Z analýzy jsme vyloučili oblast buněčného debris. Pomocí parametrů FSc a SSc jsme
rozlišili populaci Annexin/DAPI značených buněk a pomocí osy vytvořili kvadrantové
zobrazení.

2.2.7 Western blot
2.2.7.1 Princip metody
Western blot je metoda kombinující separaci proteinů gelovou elektroforézou a následný transfer proteinů na membránu a detekci pomocí specifických protilátek. Western
blot poskytuje data kvalitativní, informace o velikosti proteinu. Ve srovnání se vzorkem
o známé koncentraci i data semikvantitativní.
Prvním krokem je elektroforetické rozdělení proteinů nejčastěji na polyakrylamidovém
gelu v přítomnosti sodiumdodecylsulfátu metodou označovanou SDS-PAGE. Povařením vzorků a působením SDS dojde k denaturaci proteinů, výsledným faktorem rozhodujícím o pohyblivosti proteinů na gelu je tak molekulová hmotnost. SDS navíc způsobí
přepólování funkčních skupin na záporný náboj. Relativní molekulová hmotnost proteinů ve vzorku se pak hodnotí srovnáním se standardy.
V dalším kroku jsou proteiny přeneseny z gelu na nitrocelulózovou membránu. Aparatura pro přenos je sestrojena jako soustava anody a katody. Záporně nabité proteiny
po aplikaci elektrického proudu putují ke kladně nabité anodě a dochází k jejich ukotvení na membráně. Po ukončení transferu musí dojít k zablokování míst na membráně,
která nejsou obsazena proteiny, aby nedošlo k nespecifické vazbě primární protilátky
na membránu. K tomu lze využít specifických blokačních pufrů. Nejčastěji se používá
roztok 5% odtučněného mléka. Na detekovaný protein se při následné inkubaci naváže primární protilátka.
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Po promytí následuje inkubace se sekundární protilátkou, která se specificky váže
na primární protilátku. Sekundární protilátka je konjugována s tzv. reportérovým enzymem, který katalyzuje vznik detekovatelného signálu. K tomuto se používá například
křenová peroxidáza, která reaguje s použitou chemiluminiscenční látkou a signál
je snímán pomocí fotografického filmu či speciálního dokumentačního zařízení.

2.2.7.2 Pracovní postup
Příprava vzorků
Buňky neošetřené a ošetřené HHP pocházející ze zamražovacího protokolu určené
k analýze pomocí metody western blot jsme centrifugovali (5 min, 1500 rpm). Odstranili jsme supernatant a buňky resuspendovali ve 100µl RIPA lyzačního pufru, následně
jsme buňky inkubovali 20 minut na ledu. Poté jsme buňky centrifugovali (15 min,
13200 rpm, 4°C). Supernatant obsahující proteiny jsme odebrali a zamrazili.
Stanovení koncentrace proteinu ve vzorku
Koncentraci proteinů v buněčných lyzátech jsme stanovovali pomocí BCA Protein
Assay kitu. Vzorky připravené výše uvedeným způsobem jsme nechali pozvolna roztát
na ledu a po rozmrazení jsme zkumavky zvortexovali, aby nedošlo ke vzniku sraženin.
Do 96 jamkové destičky jsme pipetovali roztok standardu BSA dle ředící řady pro měření koncentrace proteinu v rozmezí 20-2000 µg/ml. Do ostatních jamek destičky jsme
pipetovali vzorky 5x a 10x ředěné injekční vodou. Následně jsme přidali 200 µl směsi
roztoků A a B BCA Protein Assay kitu v poměru 50:1. Destičku jsme inkubovali 30
minut při 37°C. Před měřením pomocí ELISA readeru jsme nechali destičku 5 minut při
pokojové teplotě. Měřili jsme absorbanci vzorků a standardu při 560 nm. Z naměřených
hodnot standardu jsme v programu Excel sestavili kalibrační křivku, podle které jsme
vypočítali koncentraci proteinů v jednotlivých vzorcích. Tyto vzorky jsme injekční
vodou ředili shodně na hodnotu nejnižší zjištěné koncentrace. Ke vzorkům jsme přidali
vypočítaný objem 5x koncentrovaného vzorkového pufru pro dosažení výsledné koncentrace 1x. Vzorky jsme povařili v termobloku při 95°C po dobu 10 minut a následně
použili pro imunologickou detekci.
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Příprava polyakrylamidového gelu
Destilovanou vodou a ethanolem jsme omyli skla. Následně jsme je sestavili do stojánků
a upevnili svorkou.

Obrázek 11 Sestavení skel pro přípravu gelů
Zdroj: Bio-Rad [online] (převzato)
Připravili jsme si 10 ml spodního separačního gelu. Pro přípravu 10% roztoku gelu jsme
použili 3,75 ml 30% akrylamidu, 4,2 ml 1M TRIS pH 8,8, 3,265 ml destilované vody,
62 µl 20% SDS, 56 µl 10% APS a 7,5 µl TEMED. TEMED katalyzuje radikálovou
polymeraci gelu, APS poskytuje volné radikály. Po nalití separačního gelu mezi skla
jsme ho převrstvili izopropanolem a nechali gel přibližně 30 minut polymerovat.
Po odstranění izopropanolu jsme navrstvili vrchní zaostřovací gel (0,5 ml 30% akrylamidu, 375 µl 1M TRIS pH 6,8, 2,1 ml destilovaná voda, 14 µl 20% SDS, 22,5 µl 10%
APS, 3 µl TEMED). Ihned po nalití zaostřovacího gelu jsme mezi skla vložili jamkový
hřeben. Polymerace gelu probíhala 20-30 minut. Poté, co gel zpolymeroval, vyjmuli
jsme hřeben, skla s gelem vložili do připravené elektroforetické aparatury. Elektroforéza probíhala v Tris-glycinovém pufru (30,3 g TRIS, 144,2 g glycin, 10 g SDS, zředěný 1:9 destilovanou vodou). Připravené vzorky jsme nanášeli do vzniklých jamek.
Elektroforéza
Na gel jsme nanesli 5 µl markeru molekulové hmotnosti, vzorku poskytujícího míru pro
orientační odečet velikosti proteinu. Do následujících jamek jsme nanesli množství povařených vzorků odpovídající alespoň 30 µg/µl proteinu. Elektroforetickou aparaturu
jsme připojili ke zdroji napětí a vzorky jsme nechali putovat při napětí 80 V, dokud nedosáhli hranice obou gelů. Poté jsme zvýšili napětí na 100-130 V za vizuální kontroly
putování čela vzorků.
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Přenos proteinů z gelu na membránu – bloting
Před transferem proteinů z gelu na membránu jsme nejprve odstranili horní vrstvu gelu
a sestavili blotovací kazetu sendvičovým způsobem dle obrázku 12.

Obrázek 12 Schéma sestavení sendviče k přenosu proteinů z gelu na membránu
Zdroj: Bio-Rad [online] (převzato a upraveno)
Sestavený sendvič jsme vložili do blotovací aparatury a přelili blotovacím pufrem. Nechali jsme putovat 1-4 hodiny při napětí 100 V. Během přenosu byla aparatura chlazena.
Po ukončení přenosu jsme vyjmuli membránu z kazety a provedli kontrolu přenosu proteinů pomocí obarvení Ponceau S. Tato látka se specificky váže na proteiny a tak tedy
zřetelně ukáže jejich přítomnost na membráně. Toto barvení probíhalo po dobu 1-5
minut, je reverzibilní a po vizuální kontrole blotingu jsme membránu kompletně odbarvili v TBST.
Blokování membrány
Membránu jsme zablokovali pomocí 5-10 ml 5% roztoku odtučněného mléka v TBST.
Inkubace probíhala ve zkumavkách na rolleru 30 minut při pokojové teplotě.
Inkubace s protilátkami
Provedli jsme barvení primární protilátkou ředěnou v 5% mléce či 5% BSA v poměru
Her2/neu 1:500 BSA, Actin 1:1000 mléka a GAPDH 1:1000 mléka. Inkubace s primární protilátkou v objemu 1-1,5 ml na membránu probíhala přes noc ve zkumavce opatřené parafilmem a umístěné na rolleru při teplotě 4°C. Po inkubaci protilátkou jsme
membránu 3x promyli 10 ml TBST, 10 minut při pokojové teplotě, a barvili sekundární
protilátkou. Inkubace probíhala 1 hodinu při pokojové teplotě. Následně jsme membránu 3x promyli v TBST a připravili na chemiluminiscenční detekci.
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Chemiluminiscenční vyvolání
Připravili jsme si roztok pro detekci chemiluminiscenčního signálu v objemu 2 ml
na membránu smícháním složky A a B kitu SuperSignal West Dura Extended Duration
Substrate v poměru 1:1. Membrány jsme s roztokem inkubovali 1 minutu. Poté jsme
membrány umístili do plastikové folie, odstranili bubliny a vyvolávali v detekčním zařízení G:Box. Toto zařízení je schopno detekovat signál a ukládat detekované obrazy pro
následnou analýzu kvantity signálu v počítači.
Pro opětovné použití membrány je nezbytné, aby bylo provedeno tzv. „stripování“,
jedná se o postup, kdy dochází k vymytí primární i sekundární protilátky z vazby
na membránu a na membráně zůstanou pouze původní proteiny, které se dají opětovně
detekovat další protilátkou.
Membrány jsme vyjmuli z plastikové folie a omyli v TBST. Poté jsme membránu 10
minut inkubovali s pufrem Restore Western Blot Stripping Buffer, následovalo opět
promytí TBST. Takto upravená membrána mohla být použita opakovaně pro detekci
přítomných proteinů.

2.2.7.3 Analýza
Luminiscence je detekovatelná na místech, kde proběhla reakce enzymu s chemiluminiscenční látkou, v místě signálu se nachází sledovaný protein. Mělo by dojít
k identifikaci proužku, který srovnáním s markerem poskytne informaci o velikosti
proteinu.
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3. VÝSLEDKY
3.1 Hodnocení kinetiky apoptózy nádorových buněk SKOV3 po
ošetření HHP a procesu hlubokého zamražení pomocí průtokové cytometrie
Jak je popsáno v teoretické části mé práce, změny probíhající během programované
buněčné smrti zahrnují translokaci fosfatydylserinu z vnitřní na vnější stranu cytoplazmatické membrány. Fosfatydylserinové zbytky mohou být detekovány pomocí vazby
Annexinu V. Barvivo DAPI detekující životnost buněk prochází skrze cytoplazmatickou
membránu pozdně apoptotických a nekrotických buněk a váže se na chromozomální
DNA. Takto lze odlišit buňky časně apoptotické, jejichž cytoplazmatická membrána
DAPI nepropouští.
Nádorové buňky ovariální linie SKOV3 neošetřené, ošetřené HHP a zamražené
v různých časových intervalech, dle protokolu uvedeného v části metodiky, byly barveny kombinací AnnexinV/DAPI. Jako analyzační kontrola byly použity buňky barvené
pouze DAPI. Buňky jsme analyzovali na průtokovém cytometru v počtu 50 000 buněk
na podmínku. Získaná data jsme vyhodnotili pomocí programu FlowJo, obrázek 13.
Výsledky experimentu jsou shrnuty na obrázku 14. Negativní kontrola, kterou představují neošetřené nádorové buňky, vykazuje minoritní Annexin+ populaci a dle teoretického předpokladu tak nejeví známky apoptózy (obr. 13). U buněk ošetřených HHP
v čase 0 a 4 hodiny jsme detekovali převažující dvojitě pozitivní (Annexin+/DAPI+)
populaci > 50 %, která odpovídá buňkám nacházejícím se v pozdní fázi apoptózy.
U buněk ošetřených HHP a zamražených v různých časových intervalech jsme také detekovali převážně pozdně apoptotické buňky, s procentem nekrotických buněk
(Annexin-/DAPI+) ≤ 15%. Z výsledků vyplývá, že proces zamražení neovlivňuje negativně průběh apoptotické buněčné smrti ve prospěch nekrotické smrti.
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Obrázek 13 Kinetika apoptózy znázorněná pomocí „dot-plotového“ zobrazení
v jednotlivých časových intervalech zamražovacího protokolu (reprezentativní
experiment). Časně apoptotické buňky (Annexin V+/DAPI-) se nacházejí
v pravém dolním kvadrantu, buňky ve stádiu pozdní apoptózy (Annexin
V+/DAPI+) odpovídají pravému hornímu kvadrantu a buňky nekrotické (Annexin-/DAPI+) představují levý horní kvadrant. Analýza byla provedena
v programu FlowJo 9.5.3.
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Obrázek 14 Grafy znázorňující procento časně apoptotických buněk (Annexin V+),
pozdně apoptotických buněk (Annexin V+/DAPI+) a nekrotických buněk
(DAPI+) v podmínkách zamražovacího protokolu na základě stanovení průtokovou cytometrií.
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3.2 Hodnocení kinetiky exprese imunogenních molekul na povrchu apoptotických buněk linie SKOV3 po ošetření HHP
a procesu hlubokého zmrazení pomocí průtokové cytometrie
Imunogenní buněčná smrt je charakterizována expresí několika klíčových molekul, jako
je chaperonový protein kalretikulin, proteiny teplotního stresu 70 a 90, pozdně apoptotická molekula HMGB1 a ATP. Pokud nádorová buňka exprimuje či produkuje tyto proteiny, dochází k aktivaci populace dendritických buněk a následné indukci antigen specifické odpovědi, jak bylo popsáno také v případě vysokého hydrostatického tlaku. Klíčovou otázkou zůstává, zda během kryoprezervace buněk dochází k zachování exprese
těchto molekul na povrchu nádorových buněk.
Výsledky stanovení exprese imunogenních molekul v časových intervalech před
a po zamrazení jsou znázorněny na obrázku 15. Neošetřené nádorové buňky ovariální
linie SKOV3, které byly v experimentu využity jako negativní kontrola, nevykazují
na svém povrchu signifikantní expresi detekovaných proteinů HSP70, HSP90 a CRT.
Naopak buňky ošetřené HHP v hodnotě 350 MPa exprimují všechny popsané znaky
imunogenní buněčné smrti (HSP70, HSP90 a kalretikulin), což odpovídá publikované
literatuře. Buňky ošetřené HHP, po zamražení a rozmražení v různých časových intervalech, exprimují signifikantně zvýšené množství imunogenních molekul HSP70,
HSP90 a kalretikulinu oproti neošetřeným buňkám (obr. 15). Zároveň tyto buňky exprimují markery imunogenní buněčné smrti ve stejné míře jako buňky vystavené HHP
a nezamražené. Z výsledků vyplývá, že proces zamražení neovlivňuje negativně expresi
imunogenních molekul na povrchu nádorových buněk.
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Obrázek 15 Grafy znázorňující expresi imunogenních molekul HSP 70, HSP 90
a CRT u buněk neošetřených, ošetřených HHP a zamražených dle časového
schématu zamražovacího protokolu. V grafu jsou uvedeny hodnoty střední intenzity fluorescence (MFI) pro daný znak, které pochází z analýzy provedené
pomocí softwaru FlowJo 9.5.3.
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3.3 Hodnocení kinetiky exprese nádorových antigenů na povrchu apoptotických buněk nádorové linie SKOV3 po ošetření HHP a procesu hlubokého zmrazení
Pro plnou aktivaci protinádorově specifické T buněčné odpovědi je nezbytné, aby
po fagocytóze nádorových buněk došlo k účinnému zpracování a prezentaci antigenních
fragmentů. Z tohoto důvodu je klíčové sledovat množství nádorových antigenů exprimovaných na povrchu nádorových buněk, stejně tak jako sledovat celkové množství tohoto
proteinu. Míra exprese nádorových antigenů u buněk ošetřených HHP a zamražených je
dalším důležitým faktorem pro posouzení využití kryoprezervace u buněk nádorových
linií ve výrobním protokolu vakcíny DC-VAC.
Experiment byl proveden na kontrolních neošetřených buňkách, na buňkách ošetřených
HHP a zamražených v různých časových intervalech dle protokolu uvedeného v části
metodiky. K detekci antigenů jsme používali metodu průtokové cytometrie a western
blot. U nádorové linie SKOV3 jsme charakterizovali expresi 3 nádorových antigenů
Her2/neu, FBP a CA125, běžně se vyskytujících u primárních ovariálních nádorových
buněk.

3.3.1 Stanovení exprese nádorových antigenů průtokovou cytometrií
Nádorová linie SKOV3 byla testována na přítomnost nádorových antigenů Her2/neu,
FBP a Ca125 pomocí průtokové cytometrie (obr. 16). Ze tří sledovaných antigenů byla
u linie SKOV3 zaznamenána pouze exprese antigenu Her2/neu. Exprese ostatních nádorových antigenů nebyla signifikantní. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stanovovat pomocí metody western blot pouze nádorový antigen Her2/neu.
Z provedené cytometrické analýzy vyplývá, že ovariální nádorové buňky linie SKOV3
ošetřené HHP v hodnotě 350 MPa exprimují shodné množství nádorového antigenu
Her2/neu jako buňky neošetřené (0H, 4H). U buněk ošetřených HHP a zamražených
v čase 0 (0H0H, 0H4H) a 4 hodiny (4H0H, 4H4H) po ošetření HHP je zachována srovnatelná míra exprese antigenu Her2/neu jako u neošetřených buněk. Z těchto výsledků
vyplývá, že ani vlivem zamražení HHP ošetřených buněk nedochází k částečné nebo
úplné degradaci sledovaného proteinu.
Pro ověření těchto dat jsme detekovali přítomnost proteinu Her2/neu u buněk ošetřených HHP a zamražených v různých časových intervalech pomocí metody western blot.
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Obrázek 16 Grafy znázorňující expresi nádorových antigenů Her2/neu, FBP a Ca125
u buněk neošetřených, ošetřených HHP a zamražených v různých fázích
apoptózy dle časového schématu zamražovacího protokolu. V grafu jsou uvedeny hodnoty střední intenzity fluorescence (MFI) pro sledovaný parametr, které
pochází z analýzy provedené pomocí softwaru FlowJo 9.5.3.
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3.3.2 Stanovení přítomnosti proteinu Her2/neu metodou western blot
Pro stanovení přítomnosti proteinu Her2/neu u nádorové linie SKOV3 pomocí metody
western blot jsme použili buněčný lyzát.
U neošetřených buněk SKOV3 jsme detekovali celistvý protein Her2/neu o molekulové
hmotnosti 185 kDa. Po ošetření buněk HHP dochází k odštěpení extracelulární domény,
zatímco v cytoplazmatické membráně zůstává intracelulární část tohoto proteinu.
U buněk ošetřených HHP a zamražených v různých časových intervalech (0h4h, 4h0h,
4h4h) jsme detekovali přítomnost intracelulární domény o velikosti 95 kDa (obr. 17).
Pro kontrolu nanášky proteinů na gel byly použity proteiny aktin a GAPDH. V důsledku
ošetření buněk HHP dochází k degradaci cytoskeletarních proteinů – v našem případě
aktinu (Frey et al., 2008). Proto byla jako další kontrola použita GAPDH (glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza), u které nedochází po ošetření buněk HHP k degradaci.

Obrázek 17 Detekce celkového proteinu antigenu Her2/neu u buněk linie SKOV3
ošetřených HHP, nezamražených (0h, 4h) a zamražených (0h0h, 4h0h, 0h4h,
4h4h) dle protokolu zamražování, a kontrolně vzorku neošetřených buněk metodou western blot. Jako kontroly nanášení proteinů byl použit aktin a GAPDH.
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4. Diskuse
Karcinom ovaria je gynekologickou malignitou s druhou nejvyšší incidencí v ČR.
Z hlediska mortality však představuje nejrizikovější gynekologický nádor. Zásadním
problémem tohoto onemocnění je zejména absence účinných preventivních a screeningových opatření. Většina případů je tak zachycena až v pokročilém stádiu nemoci.
Ačkoliv standartní léčba spočívající v primární cytoredukční operaci v kombinaci
s adjuvantní chemoterapií (platina, paklitaxel), vykazuje dobrou terapeutickou odezvu,
prodělávají až 2/3 pacientek klinický relaps s možným rozvojem chemorezistence
a následným úmrtím. Další možnou léčebnou modalitou je imunoterapie. Účinnost
imunoterapie je ovlivněna velikostí nádoru a předchozí léčbou. Hlavní perspektivnou
imunoterapie v léčbě karcinomu ovaria je potenciace účinku primární chemoterapie
a konsolidační léčba minimální reziduální nemoci.
Výsledky klinických studií imunoterapie karcinomu ovarií, zhodnocené v kapitole
imunoterapie nádorů, poskytují obraz o současném postavení protinádorové imunoterapie v rámci ostatních léčebných modalit karcinomu ovaria. Řada probíhajících klinických studií fáze III hodnotících imunoterapeutické přístupy v léčbě karcinomu ovarií
představuje perspektivu v budoucím zavedení do širší klinické praxe i pro tento typ malignit.
Imunoterapie založená na dendritických buňkách dosahuje velmi příznivých výsledků
a celosvětově patří k intenzivně hodnocené imunoterapeutické strategii terapie nádorů.
Vakcína Provenge na bázi dendritických buněk určená k terapii hormonálně refrakterního karcinomu prostaty byla jako první přípravek tohoto typu v roce 2010 schválena
americkou lékovou agenturou FDA pro klinické použití (Kantoff et al., 2010).
V laboratořích Sotio a.s., kde jsem vypracovala svou diplomovou práci, se dlouhodobě
zabývají vývojem imunoterapeutického přípravku na bázi DC.
K zajištění správného imunoterapeutického efektu je důležité vhodně vybrat optimální
nádorový antigen. Častou metodou v imunoterapeutických protokolech je použití přesně
definovaných epitopů nádorových antigenů v podobě krátkých peptidů. Další možnosti
představují transfekce dendritických buněk RNA izolovanou z buněk nádoru či plazmidy, které kódují nádorový antigen. V neposlední řadě se uplatňuje také použití apoptotických nádorových buněk, jako zdroje velkého spektra nádorových antigenů (Berard
et al., 2000). Poslední zmíněný přistup je využíván firmou Sotio a.s. v rámci patentované technologie ACI-MAP, která zajišťuje pulzace nezralých dendritických buněk imu66

nogenními apoptotickými nádorovými buňkami jako zdrojem nádorových antigenů
pro indukci multi-antigenní protinádorové odpovědi.
Fyziologická buněčná smrt (apoptóza) byla dlouho považována za tolerogenní, zatímco
patologická buněčná smrt (nekróza) ve své podstatě za imunogenní, vyvolávající zánětlivou reakci in vivo (Thompson, 1995). Toto dogma bylo v posledních deseti letech popřeno řadou experimentálních prací, které byly publikovány pařížskou skupinou
Laurance Zitvogel a Guida Kroemera. V desítkách prací publikovaných v předních
vědeckých časopisech přináší důkazy o imunogenní apoptotické smrti, provázené expresí klíčových molekul buněčné smrti (Zitvogel et al., 2004; Kromer et al, 2005).
Sotio a.s. v rámci výroby imunoterapeutického přípravku využívá k usmrcení nádorových buněk vysoký hydrostatický tlak, pomocí kterého dochází k indukci imunogenní
buněčné smrti nádorových buněk. Nedávno publikovaná studie v časopise International
Journal of Cancer popisuje schopnost HHP (v rozmezí 150 - 350 MPa) indukovat
imunogenní buněčnou smrt nádorových buněk, při které dochází k expresi molekul
kalretikulinu a proteinů teplotního šoku 70 a 90 na buněčný povrch, společně
s uvolněním pozdně apoptotického markeru molekuly HMGB1 do buněčného supernatantu (Fučíková et al., 2014).
Příprava velkého množství individuálních vakcín pro každého pacienta je logisticky
velice náročná. Z toho důvodu je věnována pozornost optimalizaci výrobního protokolu. Tyto optimalizační experimenty studují možnost přípravy jednotné šarže HHP ošetřených a zamražených nádorových buněk, které budou využity při výrobě velkého
množství DC vakcín. V rámci mé diplomové práce jsem testovala vliv zamražení
na imunogenicitu HHP ošetřených ovariálních nádorových buněk linie SKOV3, která
je používána při výrobě DCVAC/OvCa.
Nejprve jsme se zaměřili na sledování kinetiky buněčné smrti nádorových buněk ošetřených HHP v podmínkách hlubokého zamražení pomocí průtokové cytometrie. Právě
typ buněčné smrti je dle teoretických předpokladů rozhodující pro průběh imunogenní
smrti (Krysko et al., 2013). Nádorové buňky jsme ošetřili HHP o hodnotě 350 MPa.
Buňky vykazovaly charakteristické rysy apoptotické buněčné smrti (Annexin
V+/DAPI-), s převahou buněk v pozdní fázi apoptózy (≥ 80% AnnexinV+/DAPI+,
4 hod). U buněk ošetřených HHP a zamražených v různých časových intervalech dle
schématu zamražovacího protokolu uvedeného v kapitole metody, jsme detekovali také
převážně pozdně apoptotický charakter buněčné smrti. Procento Annexin V-/DAPI+
bylo vždy ≤ 15% a v analýze převažovala Annexin V+/DAPI+ populace buněk, což
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jasně definuje probíhající apoptózu. Z těchto výsledků vyplývá, že apoptotický rys
buněčné smrti je zachován i po zamrazení nádorových buněk.
V další části práce jsme sledovali expresi imunogenních molekul HSP70, HSP90 a CRT
na buněčném povrchu po ošetření buněk HHP a zamražení pomocí průtokové cytometrie. Cílem našeho hodnocení bylo ověřit, zda si buňky ošetřené HHP a vystavené
podmínkám hlubokého zmražení zachovávají schopnost exprese imunogenních molekul, která je klíčová pro pozdější aktivaci dendritických buněk a aktivaci protinádorově
specifické odpovědi. Buňky nádorové linie SKOV3 po ošetření HHP exprimují všechny
sledované imunogenní molekuly – HSP70, HSP90 a CRT. Exprese imunogenních molekul je signifikantně zvýšená oproti neošetřeným buňkám i v případě nádorových buněk zamražených a rozmražených v různých fázích protokolu. U všech tří sledovaných
znaků je exprese srovnatelná s buňkami ošetřenými HHP a nezamraženými. Tyto výsledky dokazují, že buňky HHP ošetřené a zamražené umírají převážně apoptotickým
typem buněčné smrti se zachováním charakteristických rysů imunogenní buněčné smrti,
která je klíčová pro pulzaci dendritických buněk v rámci výrobního protokolu firmy
Sotio.
Neméně důležitou podmínkou pro úspěšnou výrobu vakcíny je pulzovat dendritické
buňky spektrem nádorových antigenů. Z publikované literatury vyplývá, že HHP porušuje kvarterní strukturu některých bílkovin a to zejména bílkovin cytoskeletárního systému (aktin) (Frey et al, 2008). V další části práce jsme testovali expresi nádorových
antigenů u HHP ošetřených buněk, u nichž by mohlo vlivem tlaku dojít k porušení kvartérní struktury některých proteinů. Přítomnost nádorových antigenů jsme nejprve hodnotili pomocí průtokové cytometrie. Zaměřili jsme se na sledování tří významných
nádorových antigenů – Her2/neu, FBP a CA125, které nejčastěji bývají exprimovány
na povrchu ovariálních nádorových buněk. Z testovaných antigenů jsme detekovali
pouze expresi nádorového antigenu Her2/neu. Ostatní testované antigeny nejsou přítomné u linie SKOV3. Exprese nádorového antigenu u buněk ošetřených HHP je srovnatelná s expresí u buněk neošetřených, z čehož vyplývá, že aplikace tlaku i při hodnotách vyšších než 350 MPa, nemá negativní vliv na přítomnost tohoto proteinu. U buněk
ošetřených HHP a zamražených v jednotlivých fázích experimentu také nedochází
k poklesu exprese tohoto antigenu. Pro ověření těchto výsledků na úrovni celobuněčného proteinu jsme použili techniku western blot.

Z výsledků je patrné,

že po ošetření buněk HHP dochází k detekci štěpného produktu Her2/neu. Tento fenomén je popsán u buněk prsního karcinomu jako důsledek proteolytického štěpení extra68

celulární domény proteinu Her2/neu (Pupa et al., 1993). Aplikace HHP indukuje odštěpení extracelulární domény receptoru Her2/neu a zvýšená detekce zkráceného proteinu
je v přímé úměře s ubýváním kompletní formy Her2/neu 185 kDa. V časovém schématu
stanovení, které odpovídá vzorkům ze zamražovacího protokolu, je patrné,
že s kinetikou po aplikaci HHP dochází k ubývání neštěpného Her2/neu a nárůstu štěpeného produktu. Nicméně celkové množství buněčného proteinu zůstává v buňce nezměněno. Pomocí metody western blot se nám podařilo dokázat, že celkové množství
proteinu Her2/neu zůstává v buňce nezměněno po ošetření HHP a zamražení v různých
fázích protokolu.
Dle publikovaných výsledků skutečně dochází ke ztrátě některých cytoskeletárních proteinů po ošetření buněk HHP. Příkladem je námi používaná kontrola nanášení na gel aktin. Z tohoto důvodu jsme zvolili jako kontrolu jiný standardně exprimovaný protein
GADPH.
Z výsledků vyplývá, že ovariální nádorové buňky SKOV3 umírají převážně apoptotickou smrtí s expresí znaků imunogenní buněčné smrti. Tento jev je zachován i v případě
zamražení buněk v jednotlivých podmínkách zamražovacího protokolu. Exprese imunogenních molekul není negativně ovlivněna zamražovacím procesem a buňky jsou tedy
dle teoretických předpokladů schopné přitahovat a aktivovat populaci dendritických
buněk (Tobiášová et al, 2007). Vlivem HHP a zamražení nedochází ani ke ztrátě exprese klíčových nádorových antigenů jako je antigen Her2/neu. Proto může docházet
k vystavení nádorových antigenů na MHC molekulách na povrchu dendritických buněk,
které jsou součástí protinádorové vakcíny DCVAC, a k aktivaci protinádorově specifické imunitní odpovědi v těle pacienta.
Z námi uvedených dat vyplývá, že pro zjednodušení procesu a snížení nákladů při výrobě se jeví zamražování nádorových buněk ošetřených HHP jako možná alternativa
ke stávajícímu procesu výroby. Tento protokol byl schválen státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a evropskou lékovou agenturou pro použití v probíhající II. fázi klinické studie.
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5. Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo ověřit, zda buňky ovariální nádorové linie SKOV3
používané při výrobě vakcíny DCVAC/OvCa, vystavené působení HHP v hodnotě 350
MPa a zamražené v různých časových intervalech při -196°C, vykazují stejné klíčové
vlastnosti jako buňky tlakem ošetřené a nezamražené.
Buňky ošetřené HHP umíraly převážně apoptotickou buněčnou smrtí. Podobné výsledky jsme zaznamenali i u buněk ošetřených HHP a zamražených v jednotlivých časových
bodech. Tyto výsledky dokazují, že proces zamražení neovlivňuje negativním způsobem apoptotickou buněčnou smrt ošetřených nádorových buněk, nezbytnou pro imunogenní apoptózu. U HHP ošetřených a zamražených buněk jsme zaznamenali zvýšenou
expresi všech sledovaných imunogenních parametrů oproti neošetřeným buňkám. Tato
data dokazují, že stabilita exprese imunogenních molekul na povrchu nádorových buněk
není ovlivněna procesem zamražení. Na základě těchto uspokojivých výsledků jsme
se zaměřili na sledování kinetiky exprese nádorových antigenů u linie SKOV3.
Z testovaných antigenů jsme detekovali pomocí průtokové cytometrie pouze antigen
Her2/neu. Exprese tohoto antigenu nebyla negativně ovlivněna procesem ošetření HHP
ani procesem zamražení. Získaná data jsme ověřovali pomocí metody western blot, jež
nám podala obdobné výsledky. Po ošetření buněk HHP dochází k odštěpení extracelulární domény, zatímco v cytoplazmatické membráně zůstává intracelulární část tohoto
proteinu. U buněk ošetřených HHP a zamražených jsme detekovali přítomnost intracelulární domény o velikosti 95 kDa. Z těchto naměřených dat vyplývá, že u buněk ošetřených HHP a zamražených nedochází k degradaci celkového proteinu Her2/neu.
Z výsledků mé diplomové práce vyplývá, že buňky ovariální nádorové linie SKOV3
HHP a zamražené v jednotlivých časových intervalech umírají převážně apoptotickou
buněčnou smrtí se zachováním exprese imunogenních molekul a bez ztráty exprese klíčových nádorových antigenů jako je antigen Her2/neu. Modifikace výrobního protokolu
o zamražovací krok, který by umožnil přípravu jednotné šarže nádorových buněk ošetřených HHP a zamražených, se jeví jako vhodná alternativa současně používaného výrobního protokolu. Tento protokol byl schválen státním ústavem pro kontrolu léčiv
(SÚKL) a evropskou lékovou agenturou pro použití v probíhající II. fázi klinické studie.
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