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Reakce pňrozené immity jsou součástí počáteční protinádorové odpovědi v průběhu

rozvoje nádoru. Čané proánětové signály (..danger signal.) se šíří ve tkríních a

indukují prolifemci trosfomovaných buněk. Týo signály vyvolávají aktivaci lokální

odpovědi pňrozených Zabíječů (NK buněk), granulocytu a makrofágů' které

rczponávaji a eliminují nádorové klony (imunologický dozor). NK buňky mohou

napadat nádorové bmky přímo' rozpoznáním stresoÚch molekul exprimovaných

trmsfomovmými buňkmi (např. MICA), prostřednictvím NKG2D receptoru' Jiné,

lektinům podobné Íeceptory NK buělq jako NKPR-I 1u potkanů, myší a člověka),

rozponáva1í sachtridové struktury, které vznikají na povrchu nádorových buněk

abemnmí glykozylací. ZáHadem protinádorové imunity je aktivace cytotoxických

lymfocytu (NK buněk a cytotoxických T lymfocytu - cTL)' Progrese nádoru je však

spojena s poškozením cytotoxiclcých buněk. Multivalentní glykokonjugáty mohou

napodobvat molekuly přitomné v nádorovém mikoprostŤedí . předpokládané ligandy

NKR-PI a jiných lektinových receptoni (např' CD69). Účastní se protinádorové

odpovědi NK buněk a jiných NK typů cytotoxických brměk (NKT' aktivované CTL).

okta. a tetravalentní polymidoaminové (PAMAM) dendrimery s .ly'-aceýl-D-

glukowinem (GN8' GN4)' které mjí lYsokou afnitu kpotkmímu NKR-PIA

proteinu (ak rekombinmtní tak přirozené formě) a jeho homologům u myší (NKl.l-

NKR-Plc), spouštějí aktivaci NK buněk. PÍo studium na experímentálních zvířatechje

velmi důleŽité aolit odpovídající nádorový model. KlepŠímu porozuměni

mechmismu protinádorové odpovědi mohou přispět pokusy na bezmikrobních

ilířatech a jejich poronání s konvenčně chovanými' Vyvinuli jsme experimentální

model kolorektálniho karcinomu u potkmů, kteni umoŽňuje sfudovat poškození

imuniý v pruběhu rozvoje nádoru Ukiialo se, Že systémová protinádorová imunitní

odpověď je ovliněna lokálnimi podmínkami prostř€dí (přítomností nebo absencí

komenálních střer.nich mikobiot). GN8 sniŽoval incidenci kolorektálního

adenokacinomu u potkanů' a také zpomaloval růst nádoru, prodlouŽil přeŽití myší

vdruhém námi pouitém experimentálním modelu (syngenní melanom Bl6Fl0 u

C57BU6 myŠí). Protinádorová aktivita byla zprostředkovmá zvýšenou cylotoxickou

aktivitou NK buněk a prďukcí THl cytokinů (IFN.7, IL.2)' Glykodendrimery se podilí

na obnol.eni imunilni odpovědi po ovlivněni nádorového mikroprostředí (i systémové

imunity) časově omezenou imuosupresivní léčbou (uathioprinem). Tyto výsledky

otevíÉjí nové moŽnosti l' protinádorové léčbě.


