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Abstrakt 

Epiteliálny karcinóm ovária predstavuje šieste najčastejšie nádorové ochorenie u žien 

a  zastáva prvé miesto v úmrtnosti medzi všetkými typmi gynekologických zhubných nádorov. 

Štandardná liečba ochorenia spočíva v primárnej cytoredukčnej operácii s aplikáciou 

adjuvantnej chemoterapie na báze platiny a paklitaxelu, po ktorej dochádza u dvoch tretín 

pacientok k relapsu ochorenia s možným rozvojom chemorezistencie. Liečba nádorových 

ochorení pomocou blokátorov kontrolných bodov imunitných reakcií predstavuje nový smer 

imunoterapeutickej liečby u niektorých typov nádorových malignít. Ničmenej ich rola v terapii 

karcinómu ovária nie je jednoznačná a prináša iba obmedzené výsledky u malého percenta 

pacientok. Z tohoto dôvodu je nutné nájsť vhodné biomarkery, ktoré umožnia identifikovať 

skupinu pacientok, ktoré budú z tejto nákladnej liečby najviac profitovať. Cieľom tejto 

diplomovej práce bolo charakterizovať prognostickú rolu kontrolných bodov imunitných reakcií 

v rámci retrospektívnej a prospektívnej kohorty pacientok s high-grade seróznym ovariálnym 

karcinómom (HGSOC). Z našej štúdie vyplýva, že expresia molekuly PD-L1 a vyššie 

zastúpenie PD-1+
 TILs v nádorovom mikroprostredí signifikantne koreluje s lepšou prognózou 

ochorenia u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Súčasne prítomnosť zmienených 

molekúl koreluje so silnou protinádorovou imunitnou odpoveďou ako dokumentujú výsledky 

imuno-histochemickej a cytometrickej analýzy v nádorovom tkanive. V našej práci sme taktiež 

identifikovali kľúčovú pozitívnu prognostickú rolu CTLA-4+ a LAG-3+ TILs v nádorovom 

mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. V skupine pacientok s vyššou 

expresiou všetkých zmienených inhibičných molekúl v nádorovom mikroprostredí (PD-1, 

PD- L1, CTLA-4 a LAG-3) sme zaznamenali najlepšiu prognózu ochorenia, ako dokumentujú 

výsledky kombinovanej Kaplan-Meierovej analýzy. Z našich výsledkov vyplýva, že prítomnosť 

kontrolných bodov imunitných reakcií koreluje vo veľkej miere s aktivitou protinádorovej 

imunitnej odpovede a súčasne tak predikuje lepšiu prognózu pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom. 

 

Kľúčové slová: protinádorová imunoterapia, kontrolné body imunitných reakcií, 

HGS ovariálny karcinóm, blokátory kontrolných bodov imunitných reakcí, PD-1, PD-L1, 

LAG- 3, CTLA-4 



    

 

Abstract 

Epithelial ovarian cancer is the sixth most common tumor disease among women and it 

is the leading cause of death from all types of gynecologic malignancies. The current standart 

of care consist of debulking surgery followed by platinum-taxane chemotherapy. Althought 

some patients benefit from the treatment, most eventually experience platinum-resistance 

and die from this disease. Immunotherapy based on application of immune checkpoint blockers 

represents a new treatment strategy in different cancer malignancies. However, emerging 

clinical data show only limited clinical efficacy of these agents in ovarian cancer patients with 

objective response rates of 10-15%. Therefore there is a strong need to identify a potential 

biomarkers, which allows to identify the group of patients, who will benefit the most from this 

costly treatment. The aim of my diploma thesis was to characterize the prognostic and predictive 

role of the immune checkpoints within the retrospective and prospective cohort of patients with 

high-grade serous ovarian cancer (HGSOC). Our study follows, that the expression of PD-L1 

molecule and high frequencies of PD-1+ tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in tumor 

microenviroment is significantly correlated with a better prognosis of patients with HGSOC. 

Moreover, PD-L1 and PD-1 expression correlates with a strong anti-tumor immune response in 

the tumor microenvironment, as documented using immunohistochemical and cytometric 

analysis. In our work, we also identified the key positive prognostic role of CTLA-4+ and                  

LAG-3+ TILs in the tumor microenvironment of patients with HGSOC. Importantly, the 

concomitant high densities of PD-1+, LAG-3+, CTLA-4+ TILs and high expression of PD-L1 in 

tumor microenvironment allowed a distinction of HGSOC patients with the most favorable 

prognosis. Altogether, our results indicite that the presence of immune checkpoints in TME 

correlate with the enhanced anti-tumor immune response and clinical benefits of HGSOC. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

Ab protilátka (z angl. antibody) 

APC antigén prezentujúce bunky (z angl. antigen presenting cells) 

BRCA prsný karcinóm (z angl. breast cancer) 

CD diferenciačný antigén (z angl. cluster of differentiation) 

CTLA-4 antigén asociovaný s cytotoxickými T lymfocytmi 4 (z angl. cytotoxic  

 T lymphocyte–associated antigen 4) 

CRC kolorektálny karcinóm (z angl. colorectal carcinoma) 

DC dendritické bunky (z angl. dendritic cells) 

DLBCL difúzny veľkobunkový B lymfóm (z angl. diffuse large B-cell lymphoma) 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (z angl. ethylenediaminetetraacetic acid) 

EGFR  receptor epidermálneho rastového faktoru (z angl. epidermal growth factor  

 receptor) 

FACS analýza prietokovou analýzou (z angl. flow cytometry) 

FDA Úrad pre kotrolu potravín a liečiv (z angl. Food and drug administration) 

HGSC high-grade serózny karcinóm (z angl. high-grade serous carcinoma) 

HPV ľudský papilomavírus (z angl. human papillomavirus) 

ICOS ľudský indukovateľný kostimulačný ligand (z angl. human inducible 

 costimulator-ligand)  

IFN-γ interferón gamma (z angl. interferon gamma) 



    

 

IgG  imunoglobulín G (z angl. immunoglobulin G) 

IHC   imunohistochemická analýza (z angl. immunohistochemistry) 

IL  interleukín (z angl. Interleukin) 

LAG-3  aktivačný gén lymfocytov-3 (z angl. lymphocyte-activation gene 3) 

LN  lymfatické uziny (z angl. Lymph nodes)  

MCC  karcinóm Merkelových buniek (z angl. Merkel-cell carcinoma) 

MHC  hlavný histokompatibilný komplex (z angl. major histocompatibility complex) 

NK  prirodzený zabíjač (z angl. natural killer cells)  

ns   označenie pre štatisticky nesignifikantnú hodnotu (z angl. not statistically 

significant) 

NSCLC nemalobunkový karcinóm pľúc (z angl. non-small cell lung cancer) 

OS  celkové prežívanie (z angl. overall survival) 

PBS  fosfátový pufor (z angl. phosphate-buffered saline)  

PD-1  proteín programovanej bunkovej smrti 1 (z angl. programmed cell death-1) 

PD-L1  ligand programovanej bunkovej smrti 1 (z angl. programmed death-ligand 1)  

PD-L2  ligand programovanej bunkovej smrti 2 (z angl. programmed death-ligand 2) 

PP2A  proteín fosfatáza 2A (z angl. protein phosphatase 2) 

PTEN  fosfatázový a tenzínový homológ (z angl. phosphatase and tensin homolog) 

RCC  renálny karcinóm (z angl. renal cell carcinoma) 

rIFN-γ rekombinantný interferón gamma (z angl. recombinant interferon gamma) 

SCCHN skvamózny  karcinóm hlavy a krku (z angl. squamous cell carcinoma of the head    

and neck)a                           



    

 

SCLC  malobunkový karcinóm pľúc (z angl. small cell lung cancer) 

SHP2  Src-homológna doména 2 obsahujúca fosfatázu 2 (z angl. phospatase containig           

Src-homology 2 domain) 

STAT3 prenášač signálu a aktivátor transkripcie 3 (z angl. signal transducer and     .               

activator of transcription 3) 

TBS  tris-pufrovaný soľný roztok (z angl. tris-buffered saline) 

TCR  T bunkový receptor (z angl. T-cell receptor) 

TGF-β  transformujúci rastový faktor beta (z angl. transforming growth factor beta) 

TIGIT  T- bunkový imunoreceptor s imunoglobulínom a ITIM doménou (z angl.T-cell                   

immunoreceptor with Ig and ITIM domains)       

TILs  tumor infiltrujúce lymfocyty (z angl. tumor-infiltrating lymphocytes) 

TME  nádorové mikroprostredie (z angl. tumor microenviromet) 

TNF-α  tumor nekrotizujúci faktor alfa (z angl. tumor necrosis factor-α)                    

Tregs  T regulačné lymfocyty (z angl. regulatory T cells) 

WHO Svetová zdravotnícka organizácia, (z angl. World Health Organization)  
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1 Teoretický úvod 

1.1 Rola kontrolných bodov imunitných reakcií v liečbe nádorových 

ochorení 

Nádorové ochorenia predstavujú po kardiovaskulárnych chorobách druhú najčastejšiu 

príčinu úmrtí v Európe a podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)  sú ročne 

dôvodom úmrtia viac než 8.8 miliónov ľudí na celom svete (1). Medzi štandardné metódy liečby 

nádorových malignít sa radí najmä chirurgická liečba, chemoterapia a rádioterapia, ktoré sa však 

vyznačujú radou nežiadúcich účinkov. Imunoterapia predstavuje nový smer onkologickej 

liečby, ktorý v boji proti nádorovému ochoreniu využíva vlastný imunitný systém pacienta 

a vyznačuje sa vo väčšine prípadov len obmedzenými nežiadúcimi účinkami. Blokátory 

inhibičných molekúl alebo kontrolných bodov imunitných reakcií predstavujú kľúčovú 

imunoterapeutickú liečbu, ktorá je u mnohých nádorových malignít ako napríklad karcinóm 

pľúc či malígny melanóm schválená liekovými agentúrami na základe predchádzajúceho 

klinického testovania. V súčasnej chvíli prebiehajú desiatky klinických štúdií, ktoré hodnotia 

úspešnosť tejto terapie aj u ďalších nádorových malignít (2). 

Úlohou kontrolných bodov imunitných reakcií je nastavenie rovnováhy kostimulačných 

a koinhibičných signálov, ktoré zohrávajú podstatnú rolu pri udržiavaní tolerancie organizmu 

a pri regulácii aktivácie T bunkovej odpovede. Pre plnú aktiváciu T lymfocytov je nevyhnutné 

naviazanie T bunkových receptorov (TCR) na proteíny hlavného histokompatibilného 

komplexu (MHC) a prítomnosť tzv. kostimulačného signálu na povrchu antigén prezentujúcej 

bunky (APC). CD28 predstavuje jeden z najbežnejších kostimulačných receptorov pos-

kytujúcich aktivačný signál po väzbe na ligandy B7.1 (CD80) a B7.2 (CD86) exprimované 

predovšetkým na povrchu APC. Vhodným väzobným partnerom týchto ligandov je aj antigén 

asociovaný s cytotoxickými T lymfocytmi 4 (CTLA-4), ktorý však poskytuje T lymfocytu 

výrazný negatívny signál (3). V uplynulých rokoch boli popísané ďalšie receptory podobné 

molekule CTLA-4, tj. proteín programovanej bunkovej smrti 1 (PD-1), aktivačný gén 

lymfocytov 3 (LAG-3), ľudský indukovateľný kostimulačný ligand (ICOS), T bunkový 

imunoreceptor s imunoglobulínom a ITIM doménou (TIGIT) a ďalšie. Ku  negatívnym 

regulátorom sa zaraďuje aj ligand programovanej bunkovej smrti 1 a 2 (PD-L1 a  PD-L2), ktorý 

interaguje s receptorom PD-1 na povrchu aktivovaných T buniek, čo taktiež vedie ku negatívnej 
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regulácii proliferácie a diferenciácie T lymfocytov a ich produkcie cytokínov, čo hrá podstatnú 

úlohu v udržiavaní periférnej tolerancie a zároveň pri úniku nádorových buniek pred kontrolou 

imunitného systému (4).  

Kľúčová rola jednotlivých kontrolných bodov imunitných reakcií v aktivácii 

protinádorovej imunitnej odpovedi bude detailne popísaná v nasledujúcich kapitolách.  

 

 

 

Obrázok 1: Inhibičná molekula CTLA-4 exprimovaná najmä na povrchu aktivovaných T lymfocytov 

a T regulačných lymfocytov kompetuje s molekulou CD28 o naviazanie kostimulačných molekúl CD80 

a CD86 na povrchu antigén prezentujúcich buniek, čím inhibuje funkciu efektorových T lymfocytov. 

PD-1 predstavuje ďalší inhibičný receptor exprimovaný predovšetkým na aktivovaných T lymfocytoch, 

ktorý taktiež spôsobuje inhibíciu aktivácie T buniek a to tak, že viaže inhibičný ligand PD-L1, ktorý sa 

nachádza na nádorových alebo rôznych hemapoetických bunkách. Ku kontrolným bodom imunitných 

reakcií patrí aj molekula LAG-3 vyskytujúca sa hlavne na aktivovaných CD4+ T lymfocytoch, 

kde negatívne reguluje aktiváciu T buniek naviazaním na proteíny hlavného histokompatibilného 

komplexu II na antigén prezentujúcich bunkách. 

Obrázok je prevzatý a upravený zo zdroja: https://www.origene.com/research-areas/immune-

checkpoints.  

https://www.origene.com/research-areas/immune-checkpoints
https://www.origene.com/research-areas/immune-checkpoints
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1.2 Rola vybraných kontrolných bodov imunitných reakcií v regulácii    

T bunkovej odpovede 

1.2.1 Charakteristika CTLA-4 

 

Molekula CTLA-4 se najčastejšie nachádza na povrchu regulačných T lymfocytov 

(Tregs) a aktivovaných T lymfocytov predovšetkým v nádorovom mikroprostredí. CTLA-4 je 

súčasne exprimovaná aj na povrchu ďalších buniek imunitného systému, aj keď v nižšej miere 

v porovnaní s ostatnými inhibičnými molekulami (5). Molekula CTLA-4 bola identifi-

kovaná  roku 1987 v laboratóriu Pierra Golsteina (6). Avšak vlastná negatívna rola molekuly 

CTLA-4 v regulácii T lymfocytárnej odpovede bola popísaná až o osem rokov neskôr pomocou 

myších knock-out modelov (7). Väzobným partnerom molekuly CTLA-4 sú kostimulačné 

molekuly CD80 (B7.1) a CD86 (B7.2) na povrchu APC. Touto väzbou CTLA-4 kompetuje 

s kostimulačným receptorom CD28, čím dochádza k navodeniu inhibície efektorových 

T lymfocytov. Avšak je nutné poznamenať, že receptor CTLA-4 viaže obe kostimulačné 

molekuly s výrazne vyššou afinitou aj aviditou v porovnaní s receptorom CD28.  Z tohoto 

dôvodu je vysoká expresia molekuly CTLA-4 spojená s inhibíciou T lymfocytárnej odpovede 

a zároveň s potlačením aktivácie špecifickej protinádorovej CD8+ lymfocytárnej odpovede (3). 

Súčasne väzba molekuly CTLA-4 na B7 ligandy (CD80, CD86) vedie k ich zníženej expresii 

na povrchu APC, výsledkom čoho je opäť potlačenie aktivity cytotoxických 

CD8+ T lymfocytov (8). Kľúčová rola molekuly CTLA-4 v inhibícii aktivácie T lymfocytov 

bola jednoznačne demonštrovaná pomocou myšieho ctla4-/- knock-out modelu (9). Signalizačná 

dráha, pomocou ktorej CTLA-4 blokuje aktiváciu T lymfocytov je stále predmetom 

intenzívneho výskumu, ničmenej dostupná literatúra naznačuje aktiváciu proteín fosfatáz, tj. 

fosfatázy obsahujúcej Src-homológnu doménu 2 (SHP2) a proteín fosfatázy 2A (PP2A), ktoré 

sa podieľajú na blokovaní signálov aktivovaných pomocou TCR a CD28 (5). Okrem 

jednoznačného inhibičného vplyvu molekuly CTLA-4 na populáciu cytotoxických lymfocytov, 

ďalšie imunosupresívne vlastnosti molekuly CTLA-4 spočívajú v regulácii funkcie dvoch 

kľúčových populácií CD4+ pomocných lymfocytov. Molekula CTLA-4 jednak znižuje aktivitu 

pomocných T lymfocytov a zároveň zosilňuje imunosupresívne vlastnosti Tregs, ako vyplýva 

z experimentov na myších modeloch, hoci vlastný mechanizmus nie je doteraz dostatočne 
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objasnený. Tento kľúčový vplyv molekuly CTLA-4 na populáciu pomocných T lymfocytov 

a imunosupresívne vlastnosti Tregs je nutné zohľadniť tiež pri vlastnom blokovaní molekuly 

CTLA-4 pomocou monoklonálnych protilátok v terapeutickom usporiadaní (10).  

 

            A                                               B                                    C 

 

 

Obrázok 2: T bunková aktivácia sprostredkovaná interakciou kostimulačného receptora CD28 

na T bunke s kostimulačnou molekulou z rodiny B7 (CD80/CD86) na povrchu antigén prezentujúcej 

bunky (A). Väzba inhibičného receptoru CTLA-4 na kostimulačné molekuly B7 spôsobí inhibíciu 

efektorovej funkcie T-lymfocytov (B). Protilátky proti CTLA-4 blokujú túto väzbu a tým zabraňujú 

inhibícii efektorových T lymfocytov a obnovujú ich cytotoxické pôsobenie (C). 

Obrázok je prevzatý a upravený z Buchbinder a Hodi, 2015. 

 

 

 

 



  16  

 

1.2.2 Charakteristika PD-1 a PD-L1 

Proteín programovanej bunkovej smrti-1 (PD-1, CD279) je inhibičný receptor 

exprimovaný predovšetkým na povrchu aktivovaných T buniek ale aj na ďalších imunitných 

bunkách, ako sú napríklad B lymfocyty, aktivované monocyty, dendritické bunky (DC) a tumor 

infiltrujúce lymfocyty (TILs) (11).  PD-1 má dva ligandy PD-L1 (B7-H1) a PD-L2  (B7-H2), 

ktoré sú členmi rodiny B7 (12). PD-L1 je exprimovaný na nádorových a hematopoetických 

bunkách po stimulácii prozápalovými cytokínmi, ako napríklad tumor nekrotizujúci faktor alfa 

(TNF-α) a interferón gamma (IFN-γ). PD-L2 sa vyznačuje obmedzeným výskytom 

na makrofágoch, DC a žírnych bunkách po stimulácii cytokínmi interleukín 4 (IL-4) a IFN-γ. 

Väzobná afinita medzi PD-1 a PD-L1 je až 3x silnejšia ako afinita medzi PD-1 a PD-L2. 

Aj z toho dôvodu je za moduláciu imunitného systému v nádorovom mikroprostredí 

zodpovedný predovšetkým ligand PD-L1, pričom rola PD-L2 v nádorovej imunosupresii nie je 

doposiaľ veľmi objasnená (13).   

V porovnaní s molekulou CTLA-4, hlavnou úlohou molekuly PD-1 je kontrola aktivácie 

T lymfocytov v periférnych tkanivách v priebehu zápalových a autoimunitných procesov (14). 

Behom aktivácie T lymfocytov dochádza k zvýšeniu expresie molekuly PD-1. Túto rolu 

sprostredkováva molekula PD-1 spolu s ligandom PD-L1 taktiež v nádorovom mikroprostredí 

a podieľa sa tak na navodení imunitnej rezistencie. Interakcia PD-L1 s PD-1 pozitívnymi TILs 

vyvoláva vyčerpanie, dysfunkciu a neutralizáciu efektorovej funkcie T lymfocytov a súčasnú 

produkciu interleukínu 10 (IL-10) v nádorovom mikroprostredí, čo umožňuje únik nádorových 

buniek pred dohľadom imunitného systému a následnú progresiu nádorového ochorenia (15). 

Interakcia PD-L1 s ďalšími molekulami ako je napríklad molekula CD80 exprimovaná 

na aktivovaných T bunkách a APC, vedie taktiež ku negatívnej regulácii aktivácie efektorových 

T lymfocytov. Z toho dôvodu schopnosť nádoru nadmerne exprimovať PD-L1 slúži 

ako únikový mechanizmus nádorových buniek pred dohľadom imunitného systému, najmä 

pred pôsobením CD8+ T lymfocytov (16). V prítomnosti  vyčerpaných CD8+ cyto-toxických 

T buniek sa stávajú nádorové bunky veľmi agresívnymi a do okolia začnú vylučovať 

prozápalové cytokíny ako napríklad TNF-α a IFN-γ (17).  

Z publikovanej literatúry tiež vyplýva kľúčová imunosupresívna rola molekuly PD-1 

na povrchu Tregs V nádorovom mikroprostredí. PD-1+ regulačné T lymfocyty spôsobujú 
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v prítomnosti cytokínu, ktorý sa nazýva transformujúci rastový faktor beta (TGF-β), premenu 

naivných CD4+ T lymfocytov na indukované Tregs. Týmto dochádza k inhibícii proti-nádorovej 

imunitnej odpovede v dôsledku zvýšeného zastúpenia Tregs v nádorovom mikroprostredí (18). 

Z toho vyplýva, že prítomnosť expresie PD-1 nielen že potláča funkciu efektorových 

T lymfocytov, ale taktiež zvyšuje konverziu naivných T lymfocytov na populáciu 

imunosupresívnych Treg buniek, čo prispieva k progresii vývoja nádorových ochorení (19). 

Imunitná rezistencia asociovaná s inhibičným receptorom PD-1 je závislá na prítomnosti 

ligandu PD-L1 v nádore. Expresia PD-L1 je riadená buď upreguláciou PI3K-Akt kinázy, v tom 

prípade ide o tzv. vrodenú imunitnú rezistenciu alebo sekréciou IFN-γ tumor infiltrujúcimi 

lymfocytmi, kedy sa jedná o adaptívnu imunitnú rezistenciu. V priebehu vrodenej imunitnej 

rezistencie je expresia PD-L1 riadená zníženou reguláciou fosfatázového a tenzínového 

homológu (PTEN) ktorý je asociovaný s aktiváciou tumorogénnej signalizačnej dráhy 

PI3K- Akt. Významnú úlohu má aj prenášač signálu a aktivátor transkripcie-3 (STAT3) (10). 

Aktivácia STAT3 je modulovaná prostredníctvom prozápalových cytokínov, ako je napríklad 

IL-6. Signalizačná dráha zahŕňajúca IL-6 a STAT3 sa považuje za jednu z kľúčových 

pri  polarizácii tumorigénnych makrofágov a pri supresii imunitných dejov (20). Behom procesu 

adaptívnej imunitnej rezistence dochádza ku zvýšenej expresii PD-L1 na povrchu nádorových 

buniek v dôsledku zvýšenej koncentrácie IFN-γ produkovaného TILs v nádorovom 

mikroprostredí. To vedie k úniku nádorových buniek pred dohľadom imunitného systému 

predovšetkým vďaka  následnej inhibícii CD8+ cytotoxických T lymfocytov (21).   
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Obrázok 3: Mechanizmus vrodenej a adaptívnej imunitnej rezistencie. Vrodená imunitná rezistencia 

je riadená aktiváciou kinázy PI3K/Akt a onkogénnou signalizáciou IL-6/STAT3, ktorá riadi zvýšenú 

expresiu proteínu PD- L1 na nádorových bunkách, výsledkom čoho je interakcia molekúl PD-1 a PD-L1 

(A). V dôsledku adaptívnej imunitnej rezistence dochádza ku zvýšenej expresii PD-L1 na povrchu 

nádorových buniek vďaka zvýšenej prítomnosti IFN-γ produkovaného TILs (B). 

Obrázok je prevzatý a upravený z Alsaab et al., 2017  

 

Blokovanie molekúl PD-1 a PD-L1 pomocu inhibítorov kontrolných bodov imunitných reakcií 

predstavuje efektívny spôsob ako obnoviť funkciu efektorových T buniek (22). Inhibítory 

PD- 1/PD-L1 zabraňujú väzbe receptoru PD-1 na molekulu PD-L1, čím umožňujú priebeh 

pozitívnej protinádorovej imunitnej odpovede. Inhibítory PD-1 (anti-PD-1)                                                      

a PD-L1 (anti-PD-L1) sú navrhnuté tak, aby zablokovali buď receptor PD-1 alebo ligand PD- L1 

a následne spustili imunitné reakcie sprostredkované efektorovými T lymfocytmi. V súčasnosti 

nie je jasné, ktorý z týchto inhibítorov je efektívnejší. Podľa dostupnej literatúry závisí vlastná 

účinnnosť inhibítorov PD-1 a PD-L1 aj na type nádoru, prítomnosti metastáz ochorenia 

a génových mutáciách nádorových buniek (23). Aj napriek jednoznačnému klinickému úspechu 

inhibítorov molekúl PD-1 a PD-L1 v liečbe nádorových malignit je limitáciou ich aktivity 

prítomnosť T lymfocytov schopných rozpoznávať nádorové antigény pomocou APC. V prípade 

ak k tomuto procesu nedochádza, je blokovanie PD-1/PD-L1 neúčinné, keďže nie je dostupná 
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zložka aktivovanej protinádorovej odpovede, ktorá by bola schopná odstrániť prítomné 

nádorové bunky (24).  

 

 

 

Obrázok 4: Mechanizmus pôsobenia inhibítorov kontrolných bodov imunitných reakcií PD-1 

a PD-L1. Interakcia receptora PD-1 na povrchu T bunky a ligandu PD-L1 na nádorovej bunke inhibuje 

cytotoxické pôsobenie T lymfocytu na nádorovú bunku. Naviazanie protilátok proti PD- 1 a PD-L1 

blokuje inhibičné vlastnosti týchto molekúl a obnoví efektorové vlasnosti protinádorových lymfocytov. 

Obrázok je prevzatý a upravený zo zdroja: https://www.cancer.gov/publications/ dictionaries/cancer-

terms/def/immune-checkpoint -inhibitor   

 

 

 

 

https://www.cancer.gov/publications/%20dictionaries/cancer-terms/def/immune-checkpoint%20-inhibitor
https://www.cancer.gov/publications/%20dictionaries/cancer-terms/def/immune-checkpoint%20-inhibitor
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1.2.3 Charakteristika LAG-3 

Aktivačný gén lymfocytov-3 (LAG-3) predstavuje ďalší kontrolný bod imunitných 

reakcií, ktorý bol objavený v roku 1990 vo francúzskom inštitúte Gustave Roussy (25). 

Prítomnosť molekuly LAG-3 bola sledovaná najmä na populácii aktivovaných 

CD4+  T lymfocytov vrátane Tregs, ale aj na povrchu NK buniek, plazmacytoidných DC 

a B lymfocytov (26). Hlavným ligandom LAG-3 je molekula histokompatibilného komplexu II 

(MHC II), na ktorú sa viaže s vyššou afinitou ako proteín CD4 (27). Interakcia LAG-3 

a proteínov MHC II vedie ku negatívnej regulácii bunkovej proliferácie, aktivácie a homeostázy 

T buniek (28). Expresia LAG-3 na CD4+ T bunkách signifikantne znižuje ich proliferačnú 

kapacitu, čím podporuje rozvoj ich supresorovej aktivity. LAG-3 tiež pomáha udržiavať 

CD8+ T bunky v tolerogennom stave a spolu s PD-1 molekulou napomáha udržiavať stav 

vyčerpania CD8+ T lymfocytov počas chronickej vírusovej infekcie (29).  

V sérach onkologických pacientov bola identifikovaná taktiež rozpustná forma LAG-3, 

čo naznačuje, že štiepenie LAG-3 môže mať doležitú funkčnú úlohu. Prítomnosť rozpustnej 

formy proteínu LAG-3 v sére pacientov s prsným karcinómom signifikatne korelovala s lepšou 

prognózou ochorenia (30).  

Tento inhibičný receptor je cieľom rôznych programov farmaceutických spoločností, ktorých 

snahou je vývoj nových prostriedkov na liečbu nádorových a autoimunitných ochorení. V rámci 

klinického hodnotenia prebiehajú štúdie fázy II, ktoré testujú protinádorovú účinnosť 

blokátorov molekuly LAG-3 v liečbe niektorých nádorových ochorení ako napr. karcinóm pŕs 

a renálny karcinóm (31). 
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Obrázok 5: Interakcia inhibičnej molekuly LAG-3 na povrchu T lymfocytu s proteínmi hlavného 

histokompatibilného komplexu na antigén prezentujúcej bunke negatívne reguluje  aktiváciu 

T lymfocytu.  

Obrázok je prevzatý a upravený zo zdroja: https://www.immunooncologyhcp.bms 

information.com/antitumor-immunity/pathways/ additional-effector-t-cell-pathways  
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1.3 Inhibítory kontrolných bodov imunitného systému schválené FDA 

Liečba nádorových malignít pomocou inhibítorov kontrolných bodov imunitných reakcií 

predstavuje nový smer imunoterapeutickej liečby. Imunoterapia monoklonálnymi protilátkami 

proti jednotlivým inhibičným molekulám sa vyznačuje výrazne nižšou toxicitou oproti bežnej 

chemoterapeutickej liečbe a zároveň má schopnosť zredukovať solídne nádory, potlačiť rozvoj 

pokročilých nádorov a metastáz a celkovo zlepšiť prežívanie a prognózu pacientov (32). Prvým 

schváleným prípravkom Úradom pre potraviny a liečivá (FDA) tohto typu bol Ipilimumab, 

protilátka proti  molekule CTLA-4, ktorá sa úspešne používa v liečbe pacientov s malígnym 

melanómom. V súčasnej chvíli sú ďalej schválené prípravky proti molekulám PD-1 

(Nivolumab, Pembrolizmab) a PD-L1 (Atezolizumab, Avelumab, Durvalumab) predovšetkým 

pre liečbu malígneho melanómu, karcinómu pľúc, karcinómu obličiek a ďalších nádorových 

malignít (10), ktoré uvádza prehľadná tabuľka 1. 
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Názov lieku Spoločnosť Typ Rok Typ nádorového ochorenia Ref. 

inhibítory  
CTLA-4           

Ipilimumab 
(YERVOY)  

Bristol-Myers 
Squibb 

ľudský IgG1k 2011 
neresektovateľný alebo metastazujúci 
melanóm  33 

  2015 
adjuvantná terapia pre pacientov s 
melanómom v 3. štádiu  34 

inhibítory PD-1           

Nivolumab 
(OPDIVO) 

Bristol-Myers 
Squibb 

ľudský  IgG4k 

2014 
neresektovateľný alebo metastazujúci 
melanóm  35 

2015 metastazujúci NSCLC  36 

2015 metastazujúci RCC  37 

2016 klasický Hodgkinov lymfóm  38 

2016 metastazujúci SCCHN  39 

2017 
lokálne pokročilý alebo metastazujúci 
uroteliálny karcinóm  40 

Pembrolizumab 
(KEYTRUDA)  

Merck and 
Co. 

humanizovaný 
IgG4k 

2014 
neresektovateľný alebo metastazujúci 
melanóm  41 

2015 metastazujúci NSCLC  42 

2016 metastazujúci SCCHN  43 

2017 klasický Hodgkinov lymfóm  44 

2017 
lokálne pokročilý alebo metastazujúci 
uroteliálny karcinóm  45 

inhibítory  
PD-L1           

Atezolizumab 
(TECENTRIQ) 

Genentech 
Oncology  

humanizovaný 
IgG1k 

2016 
lokálne pokročilý alebo metastazujúci 
uroteliálny karcinóm  46 

2016 
metastazujúci nemalobunkový 
karcinóm pľúc  47 

Avelumab 
(BAVENCIO) 

EMD Serono 
Inc. ľudský IgG1λ 2017 metastazujúci MCC  48 

Durvalumab 
(IMFINZI) 

AstraZeneca 
UK Ltd. ľudský IgG1k 2017 

lokálne pokročilý alebo metastazujúci 
uroteliálny karcinóm  49 

Použité skratky: MCC- karcinóm Merkelových buniek; NSCLC- nemalobunkový karcinóm pľúc; RCC- renálny 

karcinóm; SCCHN-skvamózny  karcinóm hlavy a krku 

Tabuľka 1: Inhibítory kontrolných bodov imunitných reakcií schválené FDA pre liečbu onkologických 

pacientov. 
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1.3.1 Inhibítory molekuly CTLA-4  

1.3.1.1 Ipilimumab 

Ipilimumab predstavuje prvé liečivo z rady inhibítorov kontrolných bodov imunitných 

reakcií, ktoré bolo schválené FDA roku 2011 pre liečbu pacientov s neresektovateľným 

alebo metastatickým malígnym melanómom. Ide o plne humánnu monoklonálnu protilátku 

IgG1 proti inhibičnej molekule CTLA-4. Ipilimumab bol registrovaný na základe 

randomizovanej, multicentrickej klinickej štúdie fázy III (MDX010-20). Do tejto štúdie bolo 

zaradených 676 pacientov s metastazujúcim melanómom po zlyhaní aspoň jedného 

terapeutického režimu. Pacienti boli randomizovaní do troch skupín v pomere 3:1:1. Prvé 

rameno predstavovali pacienti liečení ipilimumabom v kombinácii s peptidovou vakcínou 

gp100, pacienti v druhom ramene dostávali len ipilimumab a pacienti v treťom ramene boli 

liečení samotnou vakcínou gp100. Medián prežitia u pacientov v ramene s ipilimumabom 

či v kombinácii s peptidovou vakcínou bol 10,1 a 10,0  mesiacov, oproti kontrolnej skupine 

pacientov s vakcínou gp100, u ktorých bol medián prežitia 6,4 mesiaca. Tieto výsledky boli 

overené v druhej klinickej štúdii fázy III (CA 184-024), v ktorej bol ipilimumab aplikovaný 

v prvej línii liečby. U pacientov liečených ipilimumabom bola zaznamenaná signifikantne dlhšia 

doba celkového prežitia (11,2 mesiaca) oproti pacientom liečených dakarbazinom (9,1 

mesiaca) (50).  

Nedávno boli ukončené ďalšie klinické štúdie fázy II a III, ktoré skúmajú účinok samotného 

ipilimumabu alebo v kombinácii s inými liečivami v terapii malígneho melanómu 

nemalobunkového (NSCLC) a malobunkového karcinómu pľúc (SCLC) (tabuľka 2). 

Ako bolo zmienené v úvode mojej práce, fyziologická rola inhibičných molekúl a tiež receptoru 

CTLA-4 spočíva aj v regulácii rozvoja autoimunitných reakcií. Nežiadúce účinky prípravku 

ipilimumab teda do veľkej miery súvisia práve so spúšťaním autoimunitných pochodov, ktoré 

označujeme ako nežiadúce účinky asociované s imunitnou reakciou (irAEs). V spomenutej 

štúdii MDX010-20 sa závažné účinky stupňa 3 a 4 vyskytovali u 15% pacientov. Najčastejšie 

nežiadúce účinky predstavujú kožné exantémy a pruritus, ktoré postihujú až polovicu liečených 

pacientov. Medzi závažné nežiadúce účinky patria najmä kolitídy sprevádzané hnačkami 

a hepatitída autoimunitného pôvodu (51).   
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1.3.2 Inhibítory molekuly PD-1 schválené FDA 

1.3.2.1 Nivolumab 

Nivolumab je plne humánna protilátka IgG4, ktorá selektívne blokuje interakciu 

medzi PD-1 a PD-L1/PD-L2 a obnovuje tak imunitnú reakciu proti nádorovým bunkám. 

Nivolumab bol schválený FDA v roku 2014 pre liečbu pacientov s metastatickým melanómom. 

Od tej doby bol schválený aj  pre liečbu ďalších solídnych nádorov, jedná sa o NSCLC, renálny 

karcinóm a metastatický skvamózny karcinóm hlavy a krku (HNSCC) (52). 

Na základe výsledkov štúdie CheckMate-037 bol nivolumab schválený do druhej línie liečby 

neresekovateľného a metastazujúceho melanómu progradujúcecho po predchádzajúcej liečbe 

ipilimumabom alebo BRAF inhibítormi u BRAF V600 mutovaných pacientov. Do štúdie boli 

zaradení iba doposiaľ neliečení pacienti s metastazujúcim melanómom s negatívnou mutáciou 

génu BRAF. Oproti liečbe dakarbazinom, u ktorej po roku sledovania prežívalo len 42,1% 

pacientov, v skupine pacientov liečených nivolumabom bolo zaznamenané prežitie až u 72,9% 

pacientov. Zlepšenie celkového prežívania bolo pozorované naprieč všetkými skupinami 

liečených pacientov, vrátane pacientov s negatívnou expresiou PD-L1 (53). 

V roku 2015 bol nivolumab schválený FDA taktiež pre liečbu pacientov s pokročilým 

spinocelulárnym nemalobunkovým karcinómom pľúc, ktorí prestali reagovať na liečbu 

chemoterapiou. Toto schválenie bolo založené na výsledkoch klinickej štúdie fázy III 

CheckMate-017 (NCT01642004). V októbri 2015 FDA rozšírila svoj súhlas o neskvamózny 

NSCLC. Schválenie prebehlo na základe výsledkoch štúdie fázy III CheckMate-057 

(NCT01673867). V septembri 2015 FDA schválila nivolumab na liečbu renálneho karcinómu 

(RCC) na základe výsledkov otvorenej randomizovanej štúdie fázy III CheckMate-025 

(NCT01668784) u pacientov s progradujúcim ochorením alebo po prerušení liečby 

antiangiogénnou terapiou (54). Súčasne bol nivolumab schválený FDA v novembri roku  2016 

pre liečbu pacientov s rekurentným alebo metastatickým (HNSCC), u ktorých došlo k progresii 

nádoru po aplikácii chemoterapie na báze platiny. Výskum zahŕňal 361 pacientov a jeho cieľom 

bolo porovnať účinok nivolumabu a chemoterapie. Medián prežívania pacientok bol pri liečbe 

nivolumabom značne vyšší (7,5 mesiaca) ako pri chemoterapeutickej liečbe (5,1 mesiaca) (55). 

V súčasnej chvíli prebiehajú klinické štúdie fázy I a II hodnotiace účinnosť nivolumabu taktiež 

u ovariálneho karcinómu ( tabuľka 2). 
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Podobne ako u ipilimumabu aj terapia nivolumabom môže spôsobovať radu nežiadúcich 

účinkov spojených s imunitnou reakciou. Ide najmä o závažnú pneumonitídu, intersticiálne 

ochorenia pľúc, imunitne podmienenú kolitídu, hepatitídu, endokrinopatiu a imunitne 

sprostredkovanú kožnú  toxicitu (56).  

 

1.3.2.2 Pembrolizumab 

Pembrolizumab je ľudská monoklonálna protilátka proti PD-1, ktorá bola schválená 

FDA v roku 2014 k liečbe pacientov s neresektovateľným či metastatickým melanómom, ktorí 

dlhodobo neodpovedajú na inú liečbu. Schválenie bolo založené na výsledkoch troch klinických 

štúdií (KEYNOTE-001, KEYNOTE-002 a KEYNOTE-006), ktorých sa zúčastnilo viac než 

1 500 pacientov s pokročilým melanómom (54). 

V súčasnosti prebieha niekoľko klinických štúdií fázy II alebo III zaoberajúcich sa pôsobením 

pembrolizumabu na pacientov s HNSCC, NSCLC, Hodkinovým lymfómom, uroteliálnym 

karcinómom či karcinómom Merkelových buniek (tabuľka 2). 

 

1.3.3 Inhibítory inhibičnej molekuly PD-L1 schválené FDA 

1.3.3.1 Atezolizumab 

Atezolizumab je prvý inhibítor molekuly PD-L1 schválený FDA roku 2016 pre liečbu 

pacientov s pokročilým alebo metastatickým uroteliálnym karcinómom, ktorých stav sa zhoršil 

po aplikácii chemoterapie na báze platiny. Rozhodnutie o schválení bolo založené 

na výsledkoch klinickej štúdie fázy III (IMvigor211), ktorá síce nepreukázala štatisticky 

významnú dlhšiu dobu prežitia, avšak u pacientov liečených atezolizumabom bola zaznamenaná 

signifikantne dlhšia doba terapeutickej odozvy (21,7 mesiaca) oproti pacientom liečených 

pomocou štandardnej chemoterapie (7,4 mesiaca) (57).  

V roku 2016 FDA schválila túto monoklonálnu protilátku aj pre liečbu pacientov s metas-

tatickým NSCLC, ktorých stav sa zhoršil po chematerapeutickej liečbe zahrňajúcej platinu. 

Výskum bol založený na 2 medzinárodných klinických štúdiách, ktoré skúmali 1137 pacientov 

s NSCLC. Atezolizumab zlepšil mieru prežívania v oboch štúdiách v priemere o 4,2 a 2,9 

mesiaca (58). 
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Nedávno boli ukončené štúdie fázy II alebo III skúmajúce vplyv atezolizumabu aj v kombinácii 

s inými prípravkami na liečbu NSCLC a uroteliálneho karcinómu (tabuľka 2). 

Užívanie atezolizumabu môže priniesť okrem pozitívnych účinkov aj niekoľko nežiadúcich 

účinkov asociovaných s inhibíciou imunitnej odpovede, podobne ako to bolo zmienené 

u predchádzajúcich liečív. 

 

 

 

 
Názov lieku Indikácia Fáza 

Počet 
pacientov Poznámky 

štúdia 

inhibítory  
CTLA-4           

Ipilimumab 
(YERVOY)  

Melanóm 

II 140 
kombinácia s 
nivolumabom  NCT01783938 

II 86 
kombinácia s 
fotemustinom  NCT01654692 

II 46 
kombinácia s 
vemurafenibom  NCT01673854 

II 20 
kombinácia s 
dacarbazinom  NCT01681212 

II 20 bez prídavnej liečby  NCT01990859 

II 39 
kombinácia s 
TriMixDC-MEL  n.a. 

III n.a. 
kombinácia s 
dacarbazinom  NCT00324155 

III 951 bez prídavnej liečby   NCT00636168 

III 727 bez prídavnej liečby  NCT01515189 

III 945 

bez prídavnej liečby/ 
kombinácia s 
ipilimumabom  NCT01844505 

III 834 
bez prídavnej liečby 
vs. pembrolizumab  NCT01866319 

n.a. 40 
po terapii  PD-1 
inhibítormi  n.a. 

NSCLC II 16 
kombinácia s 
chemoterapiou  NCT01454102 

SCLS II 42 
kombinácia s 
chemoterapiou  NCT01331525 

Tremelimumab 
Mezotelióm II 29 bez prídavnej liečby   NCT01655888 

Uveálny 
karcinóm II n.a 

bez prídavnej liečby 
  n.a. 
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inhibítory PD-1           

Nivolumab 

análny 
karcinóm II 39 bez prídavnej liečby   NCT02314169 

HNSCC 
II 65 bez prídavnej liečby   ONO-4538-07 

III 361 bez prídavnej liečby   NCT02105636 

Hodgkinov 
lymfóm II 80 bez prídavnej liečby   NCT02181738 

Leiomyosarkóm II 12 

bez prídavnej liečby / 
kombinácia s 
ipilimumabom  NCT02428192 

Melanóm 

II 140 
kombinácia s 
ipilimumabom  NCT01783938 

III 631 
bez prídavnej liečby 
vs. chemoterapia  NCT01721746 

III 945 

bez prídavnej liečby / 
kombinácia s 
ipilimumabom  NCT01844505 

NSCLC 

II 117 bez prídavnej liečby   NCT01721759 

III 272 
bez prídavnej liečby 
vs. docetaxel  NCT01642004 

III 292 
bez prídavnej liečby 
vs. docetaxel  NCT01673867 

III 423 
bez prídavnej liečby 
vs.chemoterapia  NCT02041533 

ovariálny 
karcinóm II 20 bez prídavnej liečby   UMIN000005714 

RCC 
II 168 bez prídavnej liečby   NCT01354431 

III 821 
bez prídavnej liečby 
vs. Everolimus  NCT01668784 

uroteliálny 
karcinóm II 270 bez prídavnej liečby   NCT02387996 

Pembrolizumab 

pokročilé 
nádory II 41 bez prídavnej liečby  NCT01876511 

HNSCC II 171 bez prídavnej liečby   NCT02255097 

Hodkinov 
lymfóm II 210 bez prídavnej liečby  NCT02453594 

MCC II 26 bez prídavnej liečby  NCT02267603 

Melanóm 

II 540 
bez prídavnej liečby 
vs. chemoterapia  NCT01704287 

III 834 
bez prídavnej liečby 
vs. Ipilimumab  NCT01866319 

II 52 bez prídavnej liečby  NCT02085070 

NSCLC 
II 123 

kombinácia s 
chemoterapiou  NCT02039674 

II/III 1034 
bez prídavnej liečby 
vs. docetaxel  NCT01905657 
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III 305 
bez prídavnej liečby 
vs. chemoterapia  I NCT02142738 

uroteliálny 
karcinóm III 542 bez prídavnej liečby  NCT02256436 

inhibítory  
PD-L1           

Atezolizumab 
NSCLC 

II 287 
bez prídavnej liečby 
vs. docetaxel  NCT01903993 

II 667 bez prídavnej liečby  NCT02031458 

III 1225 
bez prídavnej liečby 
vs. docetaxel  NCT02008227 

uroteliálny 
karcinóm II 315 bez prídavnej liečby  NCT02108652 

Použité skratky: MCC- karcinóm Merkelových buniek; NSCLC- nemalobunkový karcinóm pľúc; RCC- renálny 

karcinóm; SCCHN-skvamózny  karcinóm hlavy a krku; SCLC-  malobunkový karcinóm pľúc 

Tabuľka 2: Prehľad recentne ukončených klinických štúdií fázy II a III, ktoré hodnotia účinnosť 

blokátorov inhibičných molekúl v liečbe pacientov s nádorovými malignitami.                                                  

Zdroj: https://clinicaltrials.gov/ 
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1.3.4 Inhibítory kontrolných bodov imunitných reakcií v liečbe ovariálneho 

karcinómu 

 V súčasnosti prebiehajú viaceré klinické štúdie fázy I a II, ktoré skúmajú účinok 

blokátorov molekúl CTLA-4, PD-1 a PD-L1 aj u pacientov s ovariálnym karcinómom. Zoznam 

doterajších štúdií uvádza priložená tabuľka 3. 

Názov 
protilátky Kód Spoločnosť Typ IgG Fáza 

Inhibítory 
CTLA-4           

Ipilimumab Yervoy, MDX-010 Bristol-Myers Squibb ľudský IgG1 I/II 

Tremelimumab Ticilimumab CP-675,206 
MedImmune/AstraZenec
a ľudský IgG2 I 

Inhibítory  PD-1         

Nivolumab 
Opdivo BMS, 936558, 
MDX 1106 Bristol-Myers Squibb/Ono ľudský IgG4 II 

Pembrolizumab 
Keytruda BMS MK-3475, 
lambrolizumab Merck 

humanizovaný 
IgG4 I 

Pidilizumab CT-011 Cure Tech 
humanizovaný 
IgG1k I 

AMP-224 ----- 
Amplimmune/GlaxoSmith 
Klein 

PD-L2 IgG2a fúzny 
proteín I 

MEDI0680 AMP-514 
Amplimmune/GlaxoSmith 
Klein ľudský IgG4k I 

Inhibítory   
PD-L1         

MS-936559 MDX1105 Bristol-Myers Squibb ľudský IgG4 I 

Atezolizumab MPDL3280A Roche/Genentech ľudský IgG1k I 

Durvalumab MEDI4736 
MedImmune/AstraZenec
a ľudský IgG1k I 

Avelumab MSB0010718C Merck Serono/Pfizer ľudský IgG1 I 

 

Tabuľka 3: Klinické štúdie testujúce blokátory inhibičných molekúl v liečbe karcinómu ovária. 

Zdroj: https://clinicaltrials.gov/ 
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1.4 Prognostická rola imunitných kontrolných bodov u onkologických 

pacientov 

Kontrolné body imunitných reakcií sú významnými negatívnymi regulátormi aktivácie 

T lymfocytov, čím bránia ich cytotoxickému pôsobeniu a tak umožňujú únik nádorových buniek 

pred dohľadom imunitného systému. Z toho dôvodu je prítomnosť imunitných kontrolných 

bodov u väčšiny pacientov s rôznymi nádorovými ochoreniami asociovaná s rozvojom nádoru 

a horšou prognózou pacientov (10). Avšak nedávne štúdie ukázali, že vyššia hustota PD-1+, 

CTLA-4+, LAG-3+ TILs a súčasne vyššia expresia molekuly PD-L1 v nádorovom 

mikroprostredí može aj napriek ich inhibičnej funkcii predstavovať významný pozitívny 

prognostický biomarker u pacientov s nádorovými ochoreniami. Z týchto záverov vyplýva, 

že prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií je silno ovplyvnená súčasnou 

aktiváciou protinádorovej imunitnej odpovede, zložením imunitného infiltrátu v nádorovom 

mikroprostredí, histologickým typom nádoru a taktiež štádiom ochorenia (59). 

Z nejednotných výsledkov doterajších štúdií zaoberajúcich sa prognostickým významom 

inhibičných molekúl u onkologických pacientov vyplýva potreba ďalšieho preklinického 

testovania, ktoré by umožnilo identifikovať vhodné biomarkery pre hodnotenie klinických štúdií 

založených na aplikácii blokátorov inhibičných molekúl. V rámci nasledujúceho testovania je 

potrebné navýšiť počet analyzovaných pacientských vzoriek, uskutočniť identifikáciu molekúl 

u pacientov s rovnakým histologickým subtypom ochorenia a používať optimalizované 

a štandartizované protokoly pre detekciu týchto biomarkerov v nádorovom mikroprostredí.   

Prehľad preklinických štúdií, ktoré sa zaoberajú hodnotením prognostickej a prediktívnej roly 

inhibičných molekúl v nádorovom mikroprostredí pacientov zhrňuje prehľadná tabuľka 4.  
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Inhibičná 
molekula Typ nádoru 

Prognostická 
rola Poznámky Ref. 

PD-L1 

NSCLC 

- 
prítomnosť PD-L1 je asociovaná s horšou 
prognózou pacientov  60 

- 

overexpresia PD-L1 v nádorovom mikroprostredí 
je asociovaná s kratším OS a mutáciou génu 
EFGR 61  

+ 
↑ expresia PD-L1 je asociovaná s lepším 
prežívaním pacientov 62  

adenokarcinóm 
pľúc + 

↑ expresia PD-L1 na nádorových bunkách je 
asociovaná s lepším RFS pacientov   63 

gastrický 
karcinóm 

- expresia PD-L1 koreluje s progresiou ochorenia  64 

- 

↑ expresia PD-L1 koreluje s proliferáciou 
nádorových buniek, prítomnosťou metastáz 
v LN, invazitivou nádorového ochorenia a 
horšou prognózou pacientov  65 

- 
↑ expresia PD-L1 a APE1 asociuje s 
tumorigenézou a zlou prognózou pacientov  66 

PD-L1 

CRC 
- 

↑expresia PD-L1 u CRC sa spája s horšou 
prognózou ochorenia  67 

+ 
↑ expresia PD-L1 koreluje s lepším prežívaním u 
pacientov s  MMR-proficient CRC  68 

karcinóm 
pažeráku 

- 
↑ expresia PD-L1 koreluje s horšou prognózou 
ochorenia  69 

- 
expresia PD-L1 asociuje s inváziou nádoru a 
horším prežívaním pacientov  70 

pankreatický 
karcinóm 

- 
PD-L1 inverzne koreluje s prítomnosťou TILs, 
výsledkom čoho je horšia prognóza  71 

- 
↑ expresia PD-L1 je asociovaná s nárastom 
nádoru  72 

- 
↑ expresia PD-L1 súvisí s pokročilým štádiom 
nádoru  73 

ovariálny 
karcinóm 

- 
prítomnosť PD-L1 je asociovaná  s horšou 
prognózou pacientov  74 

+ 

↑ expresia PD-L1 je asociovaná s infiltráciou 
TILs a zároveň s lepšou prognózou u pacientok 
s HGS ovariálnym karcinómom  75 

+ 
súčasná expresia PD-L1 a PD-1 predstavuje 
pozitívny prognostický biomarker 76  

PD-1 

HNSCC 
asociovaný 

s HPV + 
prítomnosť PD-1 pozitívnych TILs asociuje s 
lepšou prognózou ochorenia  77 

folikulárny 
lymfóm + 

↑ expresia PD-1 pozitívnych regulačných 
lymfocytov  sa spája s lepším prežívaním 
pacientov  78 

difúzny glióm - 
prítomnosť PD-1 indikuje horšiu prognózu 
ochorenia  79 
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CTLA-4 
BRCa +/- 

↑ expresia CTLA-4 na lymfocytoch koreluje s 
lepšou prognózou/ expresia na nádorových 
bunkách asociuje s horšou prognózou   80 

NSCLC 
+/- 

↑ expresia CTLA-4 v primárnom nádore koreluje 
s lepšou prognózou/ expresia CTLA-4 v 
lymfatických uzlinách indikuje horšiu prognózu   81 

LAG-3 

HNSCC - 

zvýšená expresia LAG-3 na TILs vedie ku nárastu 
nádoru, vyššiemu patologickému stupňu a 
rozšíreniu do lymfatických uzlín  82 

DLBCL - 

↑ expresia LAG-3 na TILs vedie ku nárastu 
nádoru, vyššiemu patologickému stupňu a 
rozšírením do lymfatických uzlín  83 

folikulárny 
lymfóm - 

↑ expresia LAG-3 na intratumorálnych T 
lymfocytoch asociuje so zlou prognózou 
ochorenia  84 

NSCLC + 

↑ expresia LAG-3 v primárnom nádore a 
lymfatických uzlinách koreluje s lepším 
prežívaním  85 

prsný karcinóm + 
prítomnosť solubilného LAG-3 koreluje s lepším 
OS pacientov 86  

Použité skratky: BRCA- prsný karcinóm; CRC-kolorektálny karcinóm; DLBCL- difúzny veľkobunkový B 

lymfóm; HPV-ľudský papilomavírus; LN-lymfatické uzliny; MCC-karcinóm Merkelových buniek;                                       

NSCLC- nemalobunkový karcinóm pľúc;   OS- celkové prežívanie;  RCC- renálny karcinóm; SCCHN-skvamózny  

karcinóm hlavy a krku; SCLC-  malobunkový karcinóm pľúc; TILS- tumor infiltrujúce lymfocyty  

Tabuľka 4: Prognostická rola inhibičných molekúl PD-1, PD-L1, CTLA-4 a LAG-3 u rôznych typoch 

nádorových malignít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  34  

 

1.4.1 Prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií v nádorovom 

mikroprostredí pacientok s ovariálnym karcinómom  

Podobne ako u ostatných nádorových malignít, prognostická rola inhibičných molekúl 

u pacientok s karcinómom ovária nie je jednoznačná, ako vyplýva z doterajších publikovaných 

prác. Najväčšia pozornosť bola doposiaľ venovaná prognostickej role molekúl PD-L1 a PD-1 

v nádorovom mikroprostredí pacientok s karcinómom ovária, ako bolo zhrnuté v tabuľke 4. 

Jednou z prvých prác, ktorá sa zaoberala prognostickou rolou molekuly PD-L1 u solídnych 

nádorov bola štúdia Hamanishi a kolektívu z roku 2007, ktorá pomocou novo pripraveného 

klonu protilátky proti molekule PD-L1 identifikovala jej negatívnu prognostickú rolu 

u pacientok s karcinómom ovária. V tejto štúdii prítomnosť molekuly PD-L1 zároveň korelovala 

s nižšou hustotou TILs v nádorovom mikroprostredí (74). Táto kontroverzná práca bola 

v uplynulých rokoch kritizovaná v niekoľkých novších štúdiách, kde bola diskutovaná najmä 

nižšia špecifita protilátky s vyššou mierou pozadia pri imunohistochemickej analýze (IHC).  

Naopak výskum z roku 2016 na čele s Webbom preukázal, že expresia PD-L1 je asociovaná 

s infiltráciou TILs a zároveň s lepšou prognózou u pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom (75). Podobné výsledky, ktoré dokumentujú pozitívnu prognostickú rolu molekuly 

PD-L1 u pacientok s karcinómom ovária publikoval v roku 2015 Darb-Esfahani a kolektív (76). 

V roku 2015 bola popísaná pozitívna prognostická rola molekuly  PD-1 aj kanadskou skupinou 

profesora Brada Nelsona. V štúdii publikovanej v časopise Cancer Immunology Research 

dokázali funkčnú kapacitu populácie PD-1+ CD103+ CD8+ TILs v boji proti nádorovým 

bunkám, ktorá koreluje s lepšou klinickou odpoveďou pacientok s karcinómom ovária (87).   

 

 

 

 

 



  35  

 

2 Ciele 

Blokovanie kontrolných bodov imunitných reakcií pomocou monoklonálnych protilátok 

predstavuje úspešný smer imunoterapeutickej liečby využívaný v terapii nádorových malignít. 

Klinická úspešnosť týchto prípravkov je veľmi dobre preštudovaná najmä v liečbe pacientov 

s nemalobunkovým karcinómom pľúc a malígnym melanómom. Naopak úspešnosť liečby 

pomocou blokátorov inhibičných molekúl u pacientok s karcinómom ovária je veľmi 

obmedzená, ako vyplýva z dokončených klinických štúdií. Predovšetkým z toho dôvodu je 

nutné u tejto závažnej nádorovej malignity hľadať potencionálne biomarkery, ktoré by umožnili 

nájsť vhodnú skupinu pacientok, ktoré by najlepšie profitovali z nákladnej imunoterapeutickej 

liečby. Prítomnosť kontrolných bodov imunitných reakcií predstavuje u niektorých typov 

solídnych nádorov veľmi cenné prognostické a prediktivne nástroje pre stratifikáciu pacientov. 

Ničmenej súčasné znalosti tejto problematiky u karcinómu ovária nie sú jednotné a sú cieľom 

intenzívneho štúdia. 

Cieľom našej štúdie je identifikovať prognostickú rolu kontrolných bodov imunitných reakcií, 

PD- 1, PD-L1, CTLA-4 a LAG-3 v primárnom nádorovom tkanive pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom a charakterizovať ich vplyv na zloženie imunitného infiltrátu v nádorovom 

mikroprostredí prostredníctvom nasledujúcich krokov:   

1) Analýza expresie kontrolných bodov imunitných reakcí (PD-1, PD-L1, CTLA-4                

a LAG-3) v retrospektívnej kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

bez predchádzajúcej aplikácie neoadjuvantnej chemoterapie (no=40) a v skupine 

pacientok po aplikácii chemoterapie (no=76) pomocou imunohistochemickej analýzy. 

Súčasné sledovanie zastúpenia expresie týchto molekúl v nezávislej prospektívnej 

kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom (no=30) pomocou prietokovej 

cytometrie. 

 

2) Hodnotenie prognostickej roly kontrolných bodov imunitných reakcií v retrospektívnej 

kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom pomocou Kaplan-Meierovej analýzy 

prežívania. 
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3) Charakterizácia zloženia imunitného infiltrátu nádorového mikroprostredia pacienok 

s vysokou a nízkou mierou expresie sledovaných inhibičných molekúl pomocou 

retrospektívnej analýzy (IHC) a prospektívnej analýzy (FACS) nádorového tkaniva. 
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3 Materiál a metódy 

3.1 Materiál 

3.1.1 Pacientské vzorky 

 Prvú študijnú skupinu tvoria dve nezávislé retrospektívne kohorty tkanivových rezov, 

ktoré sú fixované vo formalíne a zaliate parafinom, od pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom, ktoré v rokoch 2008-2014 podstúpili primárny chirurgický zákrok v Nemocnici 

Hradec Králové. Prvá kohorta zahŕňala 76 pacientok s HGS ovariálnym karcinómom, ktoré 

podstúpili chirurgickú liečbu s aplikovanou neoadjuvantnou chemoterapiou a do druhej 

podskupiny zaraďujeme 40 pacientok po chirurgickej liečbe bez aplikovanej chemo-

terapeutickej liečby. Klinicko-patologická charakteristika pacientok zahrnutých v štúdii je 

zhrnutá v tabuľke 5. Patologické vyšetrenie ovariálneho karcinómu bolo prehodnotené 

a klasifikované podľa novej klasifikácie TNM za rok 2009 a histologické typy boli stanovené 

podľa klasifikácie WHO. Druhú študijnú skupinu tvorí prospektívna kohorta 30 natívnych 

nádorových tkanív získaných behom chirurgického zákroku v rokoch 2016-2018 v jednej z 5 

odberových nemocníc: FN Motol, Kráľovské Vinohrady, Hradec Králové, Bulovka a Plzeň. 

Od všetkých pacientok bol získaný písomný informovaný súhlas so zaradením 

do retrospektívnej a prospektívnej štúdie. Protokol bol schválený miestnou etickou komisiou. 
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B Celková kohorta                                                        

  n=40 

Priemerný vek v čase 
diagnostiky: 63 

Štádium ochorenia:   

Štádium I 5% 

Štádium II 0% 

Štádium III a IV 92,50% 

Chirurgický zákrok:   

R0 45% 

R1 7,50% 

R2 45% 

Vitálny status 
pacientov: 30% 

 

Tabuľka 5: Charakteristika kohorty pacientok s HGS ovariálnym karcinómom s aplikovanou 

neoadjuvantnou chemoterapiou (A). Charakteristika kohorty pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

bez predchádzajúcej chemoterapeutickej liečby (B). 

 

3.1.2 Pripravované roztoky 

 TBS 10x 

47.4 g hydrochloridu (Sigma; USA) 

263 g chloridu sodného (VWR; Írsko) 

3 l destilovanej vody 

 TBS obsahujúci 0.4% Tween 

400 μl Tween 20 (Sigma; USA) 

1 l roztoku TBS 1X  (pripravený z roztoku TBS 10X  a destilovanej vody) 

 

 

 

 

A Celková kohorta                                                        

 n=76 

Priemerný vek v čase 
diagnostiky: 71,5 

Štádium ochorenia:   

Štádium I 26,30% 

Štádium II 7,89% 

Štádium III a IV 73,68% 

Chirurgický zákrok:   

R0 51,31% 

R1 5,26% 

R2 40,78% 

Vitálny status 
pacientov: 53,90% 
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3.1.3 Dodávané roztoky 

 Annexin V binding buffer 10x (eBioScience; USA) 

 Antibody diluent (Dako;USA) 

 Bloxall bocking solution (Vector; USA) 

 Collagenase D (Sigma Aldrich; USA) 

 DAB+ substrate Chromogen system (Dako; USA) 

 DNAse I (Sigma Aldrich; USA) 

 Ethanol 96% (Merk Millipore; Nemecko)  

 Epitope Retrieval Solution x10 concentrate; pH6 (Novocastra, Leica; UK) 

 Epitope Retrieval Solution x10 concentrate; pH8 (Novocastra, Leica; UK) 

 Epitope Retrieval Solution x10 concentrate; pH9 (Novocastra, Leica; UK) 

 Glycerol mounting medium (Dako; USA) 

 Hematoxylín  

 Normal horse serum 2,5% (Vector; USA) 

 PBS (phospate buffered salline) (Bio Whittaker Lonza;Švajčiarsko) 

 Trypan blue stain 0.4% (Molecular Probes; USA) 

 Xylén  

 

 

 

 

 

 

 

 



  40  

 

3.1.4 Použité protilátky 

 

Tabuľka 6: Zoznam protilátok používaných pri imunohistochemickej analýze nádorového tkaniva 

pacientok s HGS karcinómom ovária. 

 

Parameter 
Primárna 

protilátka 

Sekundárna 

protilátka 

Vyvolávací 

systém 

Riedenie 

[mg/ml] 

Inkubačný 

čas 

primárnej 

protilátky 

[min] 

CD20  

mouse         

anti-CD20 

[L26] (Dako) 

ImmPRESS-AP anti-

mouse IgG (alkaline 

phosphatase) Polymer 

Detection Kit 

ImmPACT 

Vector red 

Alkaline 

Phosphatase 

substrate kit 

0,000504 60 

CD8 

rabbit          

anti-CD8 

[SP16] 

(Bioscience) 

EnVision™+/HRP, 

Rabbit  

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,000125-

0,000625 
30 

CTLA-4 

mouse         

anti-CTLA4  

[F-8] (Abcam) 

EnVision™+/HRP, 

Mouse 

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,001 110 

DC-LAMP 

rat  anti-      

DC-LAMP/ 

CD208 

(Dendritics) 

donkey anti-rat IgG-

biot (Jackson 

ImmunoResearch) 

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,00625 60 

LAG-3 

mouse         

anti-LAG3 

[17B4](Abcam) 

Impress HRP anti-

mouse IgG 

(Peroxidase) Polymer 

Detection kit 

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,0067  60 

PD-1 

mouse         

anti-PD1 

[NAT105] 

(Abcam) 

Impress HRP anti-

mouse IgG 

(Peroxidase) Polymer 

Detection kit 

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,02 60 

PD-L1 

rabbit          

anti-PD-L1 

[SP142] 

(Bioscience) 

Impress HRP anti-

rabbit IgG 

(Peroxidase) Polymer 

Detection kit 

DAB+ 

substrate 

Chromogen 

system 

0,00156 60 
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Parameter 

Zdroj 

zvieraťa Fluorochróm  Riedenie Názov klonu  Firma 

CD3 myš Alexa 700 5:100 MEM-57 EXBIO 

CD3 myš APC-eFluor780 2:100 OKT3 eBioscience 

CD4 myš PE-Cy7 5:100  RPA-T4 eBioscience 

CD4 myš ECD 5:100 SFCI12T4D11 

Beckman 

Coulter 

CD8 myš HV500 5:100 RPA-T8 

BD 

Biosciences 

CD45 myš PE-Texas Red 6:100 HI30 

Life 

technologies 

CD45 myš PerCP 6:100 MEM-28 EXBIO 

CD56 myš A700 2:100 HCD56 BioLegend 

CD56 myš PerCP-Cy5.5 6:100 MEM-188 BioLegend 

CD227 myš FITC 2:100 
HMPV   

BD 

Biosciences 

CTLA-4 myš APC 6:100 L3D10 BioLegend 

Epitelial 

antigen myš FITC 2:100 Ber-EP4 DAKO 

Epcam myš FITC 2:100 9C4 BioLegend 

Granzyme myš BV421 4:100 GB11 

BD 

Biosciences 

IFNg myš PE-Cy7 1:100 4S.B3 eBioscience 

Pan cytokeratin  myš A488 2:100 AE1/AE3 eBioscience 

PD-1 myš APC 6:100 EH12.2H7 BioLegend 

PD-1 myš FITC 6:100  EH12.2H7 BioLegend 

PD-L1 myš BV421 4:100 29E.2A3 BioLegend 

Perforin myš APC 4:100 dG9 BioLegend 

TIM3 myš PE 3:100  F38-2E2 BioLegend 

 

Tabuľka 7: Zoznam protilátok používaných pri cytometrickej analýze. 
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3.1.5 Prístroje a pomôcky 

 100 µm  nylonový filter (BD Bioscience; USA) 

 6 a 96 U jamkové doštičky Nunclon (Thermo Fisher Scientific; USA) 

 Automatické pipety Nichipet EX II (Sigma Aldrich; USA) 

 Bürkerova komôrka 

 Centrifuga Heraeus Megafuge 16R (Thermo Fisher Scientific; USA) 

 CO2 inkubátor  SteriCycle 371 (Thermo Fisher Scientific; USA) 

 Digitálna váha EW 602-3NM (KERN; Česká republika )  

 GentleMACS dissociator (Miltenyi Biotec; USA) 

 Chladnička Lkv 3910 (Liebherr; Nemecko) 

 Laminárny box HeraSAFE KS 12, Biohazard (Thermo Fisher Scientific; USA)  

 Magnetické miešadlo Heidolph Hei-Standard (Thermo Fisher Scientific; USA) 

 Mikrocentrifuga Rotilabo mini zentrifuge Uni-fuge (Carl Roth; Nemecko) 

 Mraznička GG5210 (Liebherr; Nemecko) 

 Multikanálové pipety 20-200μl Discovery comfort (Thermo Fisher Scientific;USA) 

 Nožnice 

 pH meter 3510 (Jenway; UK) 

 Pinzeta 

 Serologické pipety NUNC (2, 5, 10, 25 ml) (Thermo Fisher Scientific; USA) 

 Skener  Aperio AT2 (Leica;  Nemecko) 

 Skúmavky (Neptune; Mexiko) 

 Skúmavky GentleMACS (Miltenyi Biotec; USA) 

 Svetelný mikroskop E TS100 (Nikon;  Japonsko) 

 Špičky (10, 200, 1000 μl) (Neptune; Mexiko) 

 Vodný kúpeľ  TW8 Water bath (Julabo; Nemecko) 

 Vortex Grant Bio PV-1 (Grant Bio; UK) 

 Prietokový cytometer Fortessa (BD Bioscience; USA) 
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3.1.6 Software 

 BD FACS Diva Software (BD) 

 Calopix (Tribvn) 

 FlowJo 8.5.2 (BD) 

 GraphPad Prism 6 (Trial) 
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3.2 Metódy 

3.2.1 Imunohistochemická metóda 

 V dvoch nezávislých retrospektívnych kohortách pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom boli vzorky nádorov najskôr fixované v neutrálnych pufrovaných 10%-ných 

formalínových roztokoch a následne vložené do parafínu. U každej fixovanej vzorky 

ovariálneho karcinómu vybrali dvaja patológovia nádorovú sekciu obsahujúcu reprezentatívnu 

oblasť nádoru, kde nádorové tkanivo predstavuje viac ako 80% plochy. Imunohistochemické 

farbenie jednotlivých inhibičných molekúl PD-1, PD-L1, CTLA-4, LAG3 a molekúl 

imunitného infiltrátu DC-LAMP, CD20 a CD8 sme uskutočnili nasledujúcim spôsobom 

za pomoci použitia metódy zahrňajúcej peroxidázu alebo alkalickú fosfatázu. Najprv sme 

tkanivové rezy zafixovali 30-minútovým zahrievaním pri teplote 47°C a následne ich podrobili 

procesu deparafinizácie postupným ponorením do xylénu (1,2,3) v 5-minútových intervaloch. 

Aby sme mohli uskutočniť farbenie, rezy sme previedli z hydrofóbnej fázy do hydrofilnej fázy 

ponorením do etanolu so znižujúcou sa koncentráciou (100%, 75%, 50%) a nakoniec do 

destilovanej vody v 5-minútových intervaloch. Na odkrytie epitopu antigénov sme rezy 

inkubovali v roztoku Epitope Retrieval Solution s pH 6, pH 8 alebo pH 9 a zohrievali sme v 

predhriatom vodnom kúpeli pri 98°C po dobu 30 minút. Sekcie sme ochladzovali pri izbovej 

teplote 30 minút. Následne sme blokovali endogénnu peroxidázu aktivitu prostredníctvom 

15- minútovej inkubácie s 3%-ným roztoku hydroxidu a následnej 20 minútovej inkubácie 

s roztokom Normal horse serum. Potom nasledovala inkubácia s primárnymi a sekundárnymi 

protilátkámi proti jednotlivým sledovaným molekulám uvedenými v tabuľke 6. V ďalšom kroku 

sme na jednotlivé rezy aplikovali substrát, ktorý sa enzymatickou činnosťou mení na farebný 

produkt, DAB+ substrate Chromogen system alebo v prípade CD20 ImmPACT VECTOR RED 

alkaline Phosphatase Substrate kit, po dobu 10 minút.  Medzi jednotlivými krokmi sme sklá 

premývali roztokmi TBS a TBS 4%-ným Tweenom v 5-minútových intervaloch. Na záver boli 

rezy ponorené do kontrastného farbiva hematoxylín a prikryté krycím sklíčkom za použitia 

montovacieho média. Každé sklo bolo naskenované pomocou skenera Leica Aperio AT2 pre 

následnú obrazovú analýzu farbenia v programe Calopix. 
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3.2.2 Metódy kvantifikácie buniek 

Kvantifikáciu jednotlivých inhibičných molekúl PD-1, PD-L1, CTLA-4, LAG3 

a molekúl imunitného infiltrátu DC-LAMP, CD20 a CD8 sme uskutočnili pomocou 

špecializovaného analyzačného programu Calopix.  

Prítomnosť PD-1+, CTLA-4+, LAG3+, DC LAMP+ a CD8+ TILs sme hodnotili v strome 

primárneho nádoru a v nádorových ložiskách v celom mikroprostredí HGS ovariálneho 

karcinómu. Zastúpenie jednotlivých molekúl sme vyjadrili ako absolútny počet pozitívnych 

buniek na presnú plochu nádoru a nádorovej stromy v mm2  (obr. 6)  

Molekula PD-L1 molekula je exprimovaná najmä na povrchu nádorových buniek, ale tiež 

na povrchu niektorých buniek imunitného systému, ako sú aktivované makrofágy alebo 

T a B bunky v nádorovej strome. Z tohto dôvodu nebolo možné počítať jednotlivé zastúpené 

body ako v prípade ostatných molekúl, ale hodnotili sme mieru pozitivity nádorového 

mikroprostredia pomocou score 1-4, ako vyplýva z dostupnej literatúry (13). Score 1 značí 

vzorky s 0% pozitívnych buniek, score 2 značí vzorky s < 5% pozitívnych buniek na PD-L1, 

score 3 značí vzorky s 5-30% pozitívnych buniek a score 4 sú vzorky s viac než 30% pozitívnych 

buniek. 

 

                        A 
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                       B 

 

 

Obrázok č. 6: Hodnotenie zastúpenia kontrolných bodov imunitných reakcií v nádorovom tkanive 

HGS ovariálneho karcinómu pomocou imunohistochemického farbenia v programe Calopix. Jednotlivé 

farebné body predstavujú pozitívne molekuly v nádorovom mikroprostredí (A). Vyhodnocovanie presnej 

plochy nádorovej stromy a nádorového ložiska v mm2 pomocou programu  Calopix (B). 

 

3.2.3 Prietoková cytometria 

 Natívne vzorky HGS ovariálneho karcinómu sme rozstrihali pomocou nožníc 

a premiestnili do fosfátového pufru (PBS). Túto suspenziu sme mechanicky disociovali 

použitím disociačného prístroja gentleMACS a pridali sme do nej 1 mg/ml kolagenázy D 

a 0,2 mg/ml Dnázy I. Suspenziu sme po polhodinovej kultivácii v termostate pri 37 °C znova 

mechanicky disociovali  a následne prefiltrovali pomocou 100 µm  nylonového filtra. Touto 

metódou sme z nádorového tkaniva izolovali živé nádorové bunky a bunky imunitného systému, 

ktoré sme v ďalšom kroku farbili rozličnými panelmi protilátok konjugovaných 

s fluorescenčnými farbivami uvedenými v tabuľke 7. Inkubácia s primárnymi protilátkami 

alebo s príslušnými izotypovými kontrolami prebiehala v tme pri 4 °C po dobu 20 minút. Potom 
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sme bunky premyli roztokom PBS a analyzovali pomocou cytometra. Výsledné dáta získané 

pomocou prietokovej cytometrie sme analyzovali pomocou softvéru FlowJo. Stratégie členenia 

sú uvedené v doplnkovom obrázku (obr.7). 

A 

  

 

B 
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C 

 

 

Obrázok 7: Analyzačné stratégie dát z prietokového cytometra. Analýza zastúpenia PD-L1+ 

nádorových buniek po ich 24-hodinovej kultivácii s rIFNγ (A). Analýza zastúpenia CD45+, CD3+, CD8+, 

PD-1+ TIM-3 + a PD-1+  CTLA-4+ lymfocytov v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom v prospektívnej kohorte (B). Analýza zastúpenia IFN-γ a CD 107a produkujúcich 

CD8+ T lymfocytov v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

v prospektívnej kohorte (C). 
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3.2.6 Štatistická analýza 

Na základe zastúpenia  jednotlivých  inhibičných molekúl (PD-1, PD-L1, CTLA-4, 

LAG3) a molekúl imunitného infiltrátu (DC-LAMP, CD20 a CD8) v jednotlivých 

kompartmentoch  sme pacientky rozdelili za pomoci mediánu  na skupinu s nízkou a vysokou 

expresiou danej molekuly. Pre odhad vplyvu zastúpena jednotlivých molekúl  na prežívanie 

pacientok sme použili Kaplan-Meierovu analýzu. Pri štatistickom vyhodnocovaní zastúpenia 

jednotlivých inhibičných molekúl s molekulami imunitného infiltrátu sme použili T-test. Pri 

jednotlivých analýzach sú uvádzané hodnoty významnosti p, ktoré  pri hodnote nižšej ako 0,05 

považujeme za signifikantne významné. 
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4 Výsledky 

V nádorovom tkanive pacientok s HGS ovariálnym karcinómom sme hodnotili 

prítomnosť kontrolných bodov imunitných reakcií (PD-L1, PD-1, CTLA-4 a LAG-3) pomocou 

imunohistochemickej analýzy. V oboch sledovaných retrospektívnych kohortách sme hodnotili 

prítomnosť PD-1+, CTLA-4+, LAG-3+ TILs a expresiu PD-L1 molekuly ako v nádorovej strome, 

tak v nádorovom ložisku za použitia obrazovej analýzy v programe Calopix. Na základe 

zastúpenia sledovaných  inhibičných molekúl  v jednotlivých kompartmentoch  sme pacientky 

rozdelili za pomoci mediánu na skupinu s nízkou a vysokou expresiou danej molekuly. 

Prognostická rola sledovaných molekúl bola hodnotená pomocou Kaplan-Meierovej analýzy, 

v ktorej hodnotíme vplyv prítomnosti daného parametru v nádorovom mikroprostredí na dĺžku 

prežívania pacientok s HGS ovariálnym karcinómom.  
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4.1 Prognostický význam PD-1+ TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok 

s HGS ovariálnym karcinómom 

Pomocou imunohistochemickej analýzy sme hodnotili zastúpenie PD-1+ TILs 

v nádorovej strome a nádorovom ložisku v oboch retrospektívnych kohortách pacientok s HGS 

ovariálnym karcinómom. Pri analýze sme zaznamenali heterogénne zastúpenie PD-1+ TILs 

v oboch sledovaných kompartmentoch (obr. 8). 

 

           A                                              B 

 

Obrázok 8: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického farbenia molekuly PD-1 v nádorovom 

mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Obrázky znázorňujú nízku (A) a vysokú 

mieru (B) infiltrácie PD-1+ TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom.  
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Na základe porovnania zastúpenia PD-1+ TILs v nádorovej strome a v nádorovom 

ložisku  pacientok s HGS ovariálnym karcinómom v oboch sledovaných kohortách sme zistili, 

že aplikácia neodjuvantnej chemoterapie signifikantne neovplyvňuje prítomnosť PD-1+ TILs 

v nádorovom mikroprostredí (obr. 9). 

 

 

Obrázok 9: Zastúpenie PD-1+ TILs v nádorovom ložisku (T) a v nádorovej strome (S) pacientok s HGS 

ovariálnym karcinómom bez (non-chemo) a s (chemo) neoadjuvantnou  chemoterapiou.  

Z Kaplan-Meierovej analýzy prežívania vyplýva, že prítomnosť PD-1+ TILs 

v nádorovom ložisku (p=0.043) a celkovom nádorovom mikroprostredí (p=0.017) predstavuje 

pozitívny prognostický biomarker pre pacientky s HGS ovariálnym karcinómom                                     

bez aplikovanej neoadjuvantnej chemoterapie (obr. 10B a C). Pri sledovaní prognostickej roly 

PD1+ TILs v nádorovej strome sme zaznamenali podobný trend, ale bez štatistickej 

signifikancie, ako vyplýva z Kaplan-Meierovej analýzy prežitia (obr. 10A).  

V skupine pacientok s nízkou infiltráciou nádorového mikroprostredia PD-1+ TILs sme 

zaznamenali medián prežitia len 42 mesiacov oproti skupine pacientok s vysokou mierou 

infiltrácie nádorového mikroprostredia PD-1+ TILs, kde bol medián prežitia viac než 120 

mesiacov, ako vyplýva z Kaplan-Meierovy analýzy (obr.10C).     
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 A                                                B                                               C 

 

Obrázok 10: Kaplan-Meierove krivky zobrazujúce prežívanie pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom po chirurgickej liečbe bez aplikácie neoadjuvantnej chemoterapie v závislosti od zastúpenia 

PD-1+ TILs v nádorovej strome (A), v nádorovom ložisku (B) a v celkovom nádorovom 

mikroprostredí (C). Pacientky boli podľa zastúpenia PD-1+ TILs v jednotlivých kompartmentoch 

rozdelené do skupín s nízkou (PD-1Lo) a vysokou (PD-1Hi) mierou infiltrácie PD-1+ TILs pomocou 

mediánu. Tabuľka zobrazuje počet pacientok v riziku pre jednotlivé skupiny (PD-1 low versus high). 
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Z Kaplan-Meierovej analýzy prežívania vyplýva, že prítomnosť PD-1+ TILs 

v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom po aplikácii 

chemoterapie nie je asociovaná s lepšou prognózou oproti kohorte pacientok bez aplikácie 

neoadjuvantnej chemoterapie (obr. 11A, B a C). 

 

A                                                    B                                                   C 

 

Obrázok 11: Grafy znázorňujúce prežívanie pacientok s aplikovanou neoadjuvantnou 

chemoterapeutickou liečbou v závislosti od zastúpenia PD-1+ TILs v strome primárneho tumoru (A), 

v nádorovom ložisku (B) a súhrnne v celom mikroprostredí HGS ovariálneho karcinómu (C). Pacientky 

boli podľa zastúpenia PD-1+ TILs v jednotlivých kompartmentoch rozdelené do skupín s nízkou 

(PD- 1Lo) a vysokou (PD-1Hi)  mierou infiltrácie PD-1+ TILs pomocou mediánu. Tabuľka zobrazuje počet 

pacientok v riziku pre jednotlivé skupiny (PD-1 low versus high). 
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4.2 Prognostický význam molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí 

pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

Následne sme v oboch retrospektívnych kohortách pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom sledovali expresiu ligandu receptoru PD-1, PD-L1. Prítomnosť molekuly PD-L1 

sme hodnotili pomocou semikvantitatívneho hodnotenia, ako bolo uvedené v metodickej časti 

tejto práce.   

Pri analýze zastúpenia molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí pacientok 

s HGS ovariálnym karcinómom sme zaznamenali skupinu pacientok s nízkou a vysokou 

expresiou PD-L1, ako v nádorovej strome tak aj v nádorovom ložisku (obr.12).     

 

         A                                                   B 

 

Obrázok 12: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického farbenia ligandu PD-L1 v nádorovom 

tkanive HGS ovariálneho karcinómu. Obrázky znázorňujú nízku (score 1,2) (A) a vysokú (score 3, 4) (B)  

mieru infiltrácie PD-L1 nádorového mikroprostredia u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. 
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Aplikovaná chemoterapia signifikantne neovplyvňuje zastúpenie molekuly PD-L1 

v nádorovej strome ani v nádorovom ložisku oproti skupine pacientok bez aplikácie 

neoadjuvantnej chemoterapie (obr. 13).  

 

 

Obrázok 13: Zastúpenie PD-L1 pozitívnych buniek v nádorovom ložisku (T) a v nádorovej strome  (S) 

primárneho nádoru u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom bez (non-chemo) 

a  s (chemo) aplikovanou neoadjuvantnou chemoterapiou. 

Na základe zastúpenia molekuly PD-L1 v nádorovej strome a v nádorovom ložisku sme 

rozdelili kohortu pacientok bez aplikovanej neoadjuvantnej chemoterapie do dvoch skupín, 

s nízkou (score 1 a 2) a vysokou (score 3 a 4) expresiou hodnotenej molekuly. Prítomnosť 

molekuly PD-L1 v nádorovej strome (p=0.0468) i v nádorovom ložisku (p=0.0078) 

signifikantne koreluje s lepšou prognózou ochorenia, ako vyplýva z Kaplan-Meireovej analýzy 

(obr. 14A a B).     

Pacientky s vyššou expresiou molekuly PD-L1 v nádorovej strome majú medián prežitia viac  

než  120 mesiacov oproti skupine pacientok s nižšou expresiou molekuly PD-L1, u ktorých sme 

zaznamenali medián prežitia 54 mesiacov (obr. 14A). Podobne v skupine pacientok s vyššou 

expresiou PD-L1 molekuly v nádorovom ložisku sme zaznamenali medián prežita viac než 120 

mesiacov oproti skupine pacientok s nižšou expresiou PD-L1, u ktorých bol medián prežitia 53 

mesiacov (obr.14B).   
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           A                                                         B 

 

Obrázok 14: Grafy znázorňujúce prežívanie pacientok s HGS ovariálnym karcinómom bez 

predchádzajúcej neoadjuvantnej chemoterapie v závislosti od zastúpenia ligandu PD-L1 v strome 

primárneho tumoru (A) a v nádorovom ložisku (B). Pacientky boli rozdelené do skupín podľa 

prítomnosti molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí pomocou score 1-4. Pacientky so score 1 a 2 

zaraďujeme do skupiny pacientok s nízkym zastúpením molekuly PD-L1 (PD- L1Lo) a pacientky so score 

3 a 4 hodnotíme ako pacientky s vysokým zastúpením tejto molekuly (PD-L1Hi). Tabuľka zobrazuje 

počet pacientok v riziku pre jednotlivé skupiny (PD- 1 low versus high). 
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 V kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom liečených pomocou neoadjuvantnej 

chemoterapie nie je prítomnosť molekuly PD-L1 ako v nádorovej strome (obr. 15A) tak ani 

v nádorovom ložisku (obr. 15B) asociovaná s lepšou prognózou ochorenia. 

 

          A                                                                   B                                             

 

Obrázok 15: Kaplan-Meierove krivky zobrazujúce prežívanie pacientok po chirurgickej liečbe s  

aplikáciou neoadjuvantnej chemoterapeutickej liečby v závislosti od zastúpenia molekuly PD-L1 

v nádorovej strome (A) a v primárnom nádore (B) HGS ovariálneho karcinómu. Pacientky boli rozdelené 

do skupín podľa prítomnosti molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí pomocou score 1-4. 

Pacientky so score 1 a 2 zaraďujeme do skupiny pacientok s nízkym zastúpením molekuly PD-L1 

(PD- L1Lo) a pacientky so score 3 a 4 hodnotíme ako pacientky s vysokým zastúpením tejto molekuly 

(PD-L1Hi). Tabuľka zobrazuje počet pacientok v riziku pre  jednotlivé skupiny (PD-L1 low versus high). 
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Z korelačnej analýzy vyplýva, že prítomnosť molekuly PD-L1 významne koreluje 

so zastúpením molekuly PD-1 ako v nádorovej strome (p=0.0037) (obr. 16A), tak aj v samotnom 

nádore (p=0.0013) (obr. 16B) u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom.  

 

  A                                                                B  

 

                                                                          

Obrázok 16: Korelácia zastúpenia PD-1+ TILs a PD-L1 pozitívnych buniek v strome (A) a v tumore (B) 

v oboch kohortách pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Prítomnosť PD-L1 v nádorovom 

mikroprostredí je hodnotená pomocou score 1-4 (1,2-nízka pozitivita; 3,4- vysoká pozitivita). 
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4.3 Prognostická rola CTLA-4+ TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok 

s HGS ovariálnym karcinómom  

Pre rozšírenie znalostí o prognostickej role kontrolných bodov imunitných reakcií u 

HGS ovariálneho karcinómu sme sa rozhodli analyzovať zastúpenie CTLA-4+ TILs a LAG-3+ 

TILs, ktorých rola u ovariálneho karcinómu nebola doposiaľ popísaná v dostupnej odbornej 

literatúre.  

Pri obrazovej analýze imunohistochemického farbenia v programe Calopix sme opäť 

zaznamenali heterogénne zastúpenie CTLA-4+  TILs ako v nádorovej strome tak aj v nádorovom 

ložisku (obr.17).          

 

  A                                                   B 

 

Obrázok 17: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického  farbenia inhibičnej molekuly CTLA-4 

v nádorovom tkanive HGS ovariálneho karcinómu. Obrázok znázorňuje nízku (A) a vysokú (B) 

infiltráciu nádorového mikroprostredia CTLA-4+ TILs.  
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Aplikácia neoadjuvantnej chemoterapie signifikantne neovplyvňuje zastúpenie                             

CLA-4+  TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom, ako 

vyplýva zo stĺpcového grafu (obr. 18)  

 

 

Obrázok 18: Zastúpenie molekuly CTLA-4+ TILs v nádorovom ložisku (T) a v nádorovej strome (S) 

u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom bez chemoterapie  a s aplikovanou chemoterapiou. 

Prítomnosť CTLA-4+ TILs je ako v nádorovej strome (p=0.0089) tak aj v nádorovom 

ložisku (p=0.0129) a celkovom nádorovom mikroprostredí (p=0.0102) asociovaná s lepšou 

prognózou ochorenia (obr. 19A, B, C).  

Medián prežitia pacientok s vysokým zastúpením CTLA-4+ TILs v nádorovom mikroprostredí 

bol dlhší než 120 mesiacov oproti skupine pacientok s nízkou infiltráciou CTLA-4+ TILs 

v nádorovom mikroprostredí (OS=42 mesiacov) (obr. 19C). 
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 A                                                  B                                               C 

 

Obrázok 19: Kaplan-Meierove krivky zobrazujúce prežívanie pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom po chirurgickej liečbe bez aplikácie neoadjuvantnej chemoterapie v závislosti od zastúpenia 

CTLA-4+ TILs v nádorovej strome (A), v primárnom nádore (B) a v celom nádorovom mikroprostredí 

(C). Pacientky boli podľa zastúpenia CTLA-4+ TILs v jednotlivých kompartmentoch rozdelené do skupín 

s nízkou (CTLA-4Lo) a vysokou (CTLA-4Hi) mierou infiltrácie CTLA-4+ TILs pomocou mediánu. 

Tabuľka zobrazuje počet pacientok v riziku pre jednotlivé skupiny (CTLA-4 low versus high).   
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Zastúpenie CTLA-4+ TILs v nádorovom mikroprostredí u pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom, koré podstúpili neoadjuvantnú chemoterapeutickú liečbu, nijako viditeľne 

neprispieva k lepšej prognóze pacientok (obr.20 A, B, C).  

 

A                                                  B                                                 C 

 

Obrázok 20: Grafy znázorňujúce prežívanie pacientok s aplikovanou chemoterapiou v závislosti od 

zastúpenia CTLA-4+ TILs v strome primárneho tumoru (A), v nádorovom ložisku (B) a súhrnne 

v celkovom mikroprostredí HGS ovariálneho karcinómu (C). Pacientky boli podľa zastúpenia CTLA-4+ 

TILs v jednotlivých kompartmentoch rozdelené do skupín s nízkou (CTLA-4Lo) a vysokou (CTLA-4Hi) 

mierou infiltrácie CTLA-4+ TILs pomocou mediánu. Tabuľka zobrazuje počet pacientok v riziku pre 

jednotlivé skupiny (CTLA-4 low versus high).   

 

 

 

 

 

 

 



  64  

 

4.4 Prognostická rola LAG-3+ TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok 

s HGS ovariálnom karcinómom 

Pomocou imunohistochemickej analýzy sme pozorovali heterogénne zastúpenie 

LAG- 3+  TILs v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS karcinómom ovária (obr. 21).  

 

   A                                                   B 

 

Obrázok 21: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického  farbenia LAG-3+  TILs v nádorovom 

tkanive HGS ovariálneho karcinómu. Obrázok znázorňuje nízku (A) a vysokú (B) infiltráciu nádorového 

mikroprostredia LAG-3+ TILs. 

Prítomnosť LAG-3+ TILs v nádorovom ložisku (p=0.0012) (obr. 22B) a v nádorovom 

mikroprostredí (p=0.0398) (obr. 22C) signifikantne koreluje s lepšou prognózou ochorenia 

pacientok s HGS ovariálnym karcinómom bez aplikovanej neoadjuvantnej chemoterapie. 

Ničmenej vyššie zastúpenie LAG-3+ TILs v nádorovej strome nekoreluje s lepšou prognózou 

ochorenia, ako vyplýva z Kaplan-meierových kriviek prežitia (obr. 22A).  

U pacientok s vyššou infiltráciou nádorového mikroprostredia LAG-3+ TILs sme zaznamenali 

medián prežitia viac než 120 mesiacov oproti skupine pacientok s nízkou infiltráciou, kde bol 

medián prežívania 40 mesiacov (obr. 22C). 
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 A                                                 B                                              C 

 

Obrázok 22: Grafy znázorňujúce prežívanie pacientok s HGS ovariálnym karcinómom bez podanej 

chemoterapie v závislosti od zastúpenia LAG-3+ TILs v strome primárneho nádoru (A), v nádorovom 

ložisku (B) a súhrnne v celom mikroprostredí nádoru (C). Pacientky boli podľa zastúpenia LAG-3+ TILs 

v jednotlivých kompartmentoch rozdelené do skupín s nízkou (LAG-3Lo) a vysokou (LAG-3-4Hi) mierou 

infiltrácie LAG-3+ TILs pomocou mediánu. Tabuľka zobrazuje počet pacientok v riziku pre jednotlivé 

skupiny (LAG3 low versus high).   
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V kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom, koré podstúpili neoadjuvantnú 

chemoterapeutickú  liečbu, prítomnosť LAG3+ TILs nekoreluje s lepšou prognózou ako vyplýva 

z Kaplan-Meirových kriviek přežitia (obr. 22A, B, C). 

 

 A                                                  B                                                C 

 

Obrázok 23: Kaplan-Meierova analýza zobrazujúca prežívanie pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom, ktoré absolvovali neoadjuvantnú chemoterapeutickú liečbu, v závislosti od zastúpenia 

LAG-3+ TILs v nádorovej strome (A), v nádorovom ložisku (B) a v celom nádorovom mikropostredí 

(C). Pacientky boli podľa zastúpenia LAG-3+ TILs v jednotlivých kompartmentoch rozdelené do skupín 

s nízkou (LAG-3Lo) a vysokou (LAG-3-4Hi) mierou infiltrácie LAG-3+ TILs pomocou mediánu. Tabuľka 

zobrazuje počet pacientok v riziku pre jednotlivé skupiny (LAG-3 low versus high).   
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4.5 Prítomnosť PD-1+, CTLA-4+, LAG-3+ TILs a vyššia expresia molekuly 

PD-L1 koreluje s lepšou prognózou ochorenia  

Z korelačnej analýzy vyplýva, že prítomnosť jednotlivých kontrolných bodov 

imunitných reakcií v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

navzájom signifikantne koreluje (obr. 24 A).  

 

Súčasne sme v skupine pacientok s vyššou frekvenciou PD-1+, CTL-4+, LAG-3+ TILs a 

vyššou epxresiou PD-L1 v nádorovom mikroprostredí zaznamenali najlepšiu prognózu 

ochorenia (p=0,0108; OS>120 mesiacov), ako vyplýva z Kaplan- Meierovej krivky prežitia 

(obr. 24 B).  

 

       A                                                                        B                     

       

Obrázok 24: Korelačná matica zobrazujúca vzájomnú koreláciu zastúpenia jednotlivých inhibičných 

molekúl: PD-1, PD-L1, CTLA-4 a LAG3 v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom (A). Kombinovaná krivka znázorňujúca prežívanie pacientok v závislosti od zastúpenia 

všetkých sledovaných kontrolných bodov imunitných reakcií v primárnom nádorovom tkanive  HGS 

ovariálneho karcinómu (B).       



  68  

 

4.6 Vzťah medzi prítomnosťou molekuly PD-L1 a aktiváciou imunitnej 

odpovede v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom 

4.6.1 Zvýšenie expresie molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí v dôsledku 

prítomnosti rekombinantného interferónu-γ 

Ako bolo uvedené v úvode mojej diplomovej práce, v dôsledku adaptívnej imunitnej 

rezistencie nádorových buniek dochádza ku zvýšeniu expresie molekuly PD-L1 v dôsledku 

vyššej infiltrácie nádorového mikroprostredia IFN-γ produkujúcich TILs (21).  

V súlade s týmito teoretickými znalosťami sme kultivovali bunky z natívneho nádorového 

tkaniva pacientok s HGS ovariálnym karcinómom s rekombinantným interferónom γ (rIFN-γ) 

po dobu 24 hodín. Následne sme merali expresiu PD-L1 na povrchu nádorových buniek 

pomocou cytometrickej analýzy. Reprezentatívny obrázok analyzačnej stratégie je uvedený 

v časti materiály a metódy (obr.6 A). Prítomnosť rIFN-γ signifikantne navýšila expresiu PD-L1 

na povrchu nádorových buniek (p=0.0165). Súčasne sme hodnotili expresiu ostatných 

inhibičných molekúl CTLA-4, TIM-3 a PD-1 na povrchu cytotoxických lymfocytov CD8+ 

pomocou cytometrickej analýzy (obr. 25 B). Reprezentatívny obrázok analyzačnej stratégie je 

uvedený v časti materiály a metódy (obr. 6  B). V tomto prípade však prítomnosť rIFN-γ 

neovplyvňuje expresiu sledovaných molekúl. 
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A                                      B 

 

Obrázok 25: Korelácia percenta  zastúpených PD-L1 pozitívnych nádorových buniek (A) a PD- 1+ TILs, 

CTLA-4+ TILs a TIM3+ TILs  (B) pred a po pridaní rekombinantného IFN-γ do suspenzie nádorového 

tkaniva. 

 

4.6.2 Vzťah medzi prítomnosťou molekuly PD-L1 a zložením imunitného 

infiltrátu v nádorovom mikroprostredí 

Výsledky nášho retrospektívneho štúdia identifikujú pozitívnu prognostickú rolu 

kontrolných bodov imunitných reakcií, ktoré sú známe svojou rolou v negatívnej regulácii 

aktivácie cytotoxických CD8+ T lymfocytov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli charakterizovať 

vzťah medzi prítomnosťou inhibičných molekúl a aktiváciou imunitnej odpovede v nádorovom 

mikroprostredí.  

V retrospektívnej kohorte pacientok s HGS ovariálnym karcinómom sme hodnotili 

zastúpenie aktivovaných DC v nádorovom infiltráte pomocou IHC analýzy na základe znakov 

DC-LAMP. Zaznamenali sme heterogénne zastúpenie DC-LAMP+ buniek v skupine 

hodnotených pacientok (obr.26).  
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A                                               B 

 

Obrázok 26: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického farbenia aktivovaných dendritických 

buniek v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Obrázok znázorňuje 

nízku (A) a vysokú (B) infiltráciu nádorového mikroprostredia DC-LAMP+ bunkami. 

Z korelačnej analýzy vyplýva, že expresia molekuly PD-L1 signifikante koreluje 

s prítomnosťou aktivovaných DC ako v nádorovej strome (p=0.0053) (obr. 27A) tak 

aj v nádorovom ložisku (p=0.001) (obr. 27B) sledovaných pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom.  

 

Obrázok 27: Graf znázorňujúci koreláciu zastúpenia DC-LAMP+ buniek v skupine pacientok s HGS 

ovariálnym karcinómom s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD-L1 v nádorovej strome (A) a 

v nádorovom ložisku (B). Miera pozitivity PD-L1 v nádorovom mikroprostredí HGS ovariálneho 

karcinómu je hodnotená pomocou score 1-4 (1,2- nízka pozitivita; 3,4- vysoká pozitivita). Zastúpenie 

DC-LAMP+ buniek v nádorovom mikroprostredí HGS ovariálneho karcinómu je vyjadrené ako presný 

počet buniek na presnú plochu nádorového tkaniva. 
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Pacientky s vysokou expresiou molekuly PD-L1 a taktiež vyšším zastúpením 

aktivovaných DC v nádorovom mikroprostredí (PD-L1Hi/DC-LAMP Hi; n=42) predstavujú  

skupinu pacientok s najlepšou prognózou ochorenia (p=0.0095). Naopak v skupine pacientok 

s nízkou expresiou molekuly PD-L1 a nízkou infiltráciou nádorového mikroprostredia 

aktivovanými DC bunkami (PD-L1Lo/DC-LAMPLo; n=20) sme zaznamenali najhoršiu 

prognózu.  

Medián prežita u pacientok v skupine s vyšším zastúpením oboch sledovaných parametrov bol 

dlhší než 120 mesiacov oproti skupine pacientok s nízkou expresiou PD-L1 a nižšou hustotou 

DC-LAMP v nádorovom mikroprostredí, kde bol len  40 mesiacov (obr.28).               

                        

 

Obrázok 28: Kombinovaná krivka znázorňujúca prežívanie pacientok v závislosti od zastúpenia PD-L1 

a DC-LAMP pozitívnych buniek v  celom mikropostredí HGS ovariálneho tumoru.        

Ako vyplýva z publikovanej literatúry, prítomnosť cytotoxických lymfocytov 

v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom signifikantne koreluje 

s vyšším zastúpením CD20+ B lymfocytov v nádorovom mikroprostredí. Prítomnosť oboch 

parametrov koreluje so signifikantne lepšou prognózou ochorenia (89). Z tohoto dôvodu sme 

sledovali taktiež mieru korelácie medzi expresiou molekuly PD-L1 a denzitou 

CD20+  B  lymfocytov u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. 
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Pri analýze imunohistochemického farbenia v programe Calopix sme pozorovali 

pacientky s nízkou aj vysokou denzitou CD20+ B lymfocytov v nádorovom mikroprostredí 

(obr. 29A, B). 

 

            A                                                  B 

 

Obrázok 29. Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického  farbenia molekuly CD20 v nádorovom 

tkanive pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Obrázok znázorňuje nízku (A) a vysokú (B) 

infiltráciu nádorového mikroprostredia CD20+ lymfocytmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73  

 

Vyššia expresia molekuly PD-L1 signifikantne koreluje s vyššou infiltráciou nádorovej 

stromy (p<0.0001) (obr.30A) a nádorového ložiska (p<0.0001) (obr.30B) populáciou 

CD20+ B  lymfocytov.   

 

  A                                                                B 

     

Obrázok 30. Korelácia zastúpenia CD20+ buniek v skupine pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD-L1 v nádorovej strome (A) a v nádorovom ložisku (B). Miera 

pozitivity PD-L1 v nádorovom mikroprostredí HGS ovariálneho karcinómu  je hodnotená pomocou 

score 1-4 (1,2- nízka pozitivita; 3,4- vysoká pozitivita).  

Pacientky s vyššou expresiou molekuly PD-L1 a súčasne vyšším zastúpením CD20+ B 

lymfocytov v nádorovom mikroprostredí (PD-L1Hi/CD20Hi; n=43) predstavujú skupinu 

pacientok s najlepšou prognózou (p=0.0222). Naopak v skupine pacientok s nízkou expresiou 

molekuly PD-L1 a nízkou infiltráciou nádorového mikroprostredia CD20+ B lymfocytmi 

(PD- L1Lo/CD20Lo; n=19) sme zaznamenali najhoršiu prognózu.  

Pacientky s vyššou expresiou oboch sledovaných molekúl v celkovom nádorovom 

mikroprostredí presiahli medián prežívania 120 mesiacov oproti skupine pacientok s nižším 

zastúpením PD-L1 a CD20+ B lymfocytov, kde bol medián prežitia 42 mesiacov (obr.31). 
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Obrázok 31: Graf zobrazujúci prežívanie pacientok s HGS ovariálnym karcinómom podľa zastúpenia 

molekúl PD-L1 a  CD20+ B lymfocytov v nádorovom mikroprostredí. 

Prítomnosť aktivovaných DC koreluje s vyšším zastúpením cytotoxických lymfocytov 

v nádorovom tkanive, ako vyplýva z publikovaných štúdií u rôznych nádorových malignít (88). 

Z tohoto dôvodu sme hodnotili taktiež mieru infiltrácie nádorového mikroprostredia 

CD8+ cytotoxickými lymfocytmi u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Pomocou 

analýzy imunohistochemického farbenia v programe calopix sme zaznamenali heterogénne 

zastúpenie CD8+ T lymfocytov v nádorovom mikroprostredí (obr. 32A, B). 

         A                                                 B 

 

Obrázok 32: Ukážka reprezentatívneho imunohistochemického farbenia CD8+ cytotoxických 

lymfocytov v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. Obrázok znázorňuje 

nízku (A) a vysokú (B) infiltráciu nádorového mikroprostredia CD8+ cytotoxickými lymfocytmi. 
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Z korelačnej analýzy vyplýva, že expresia molekuly PD-L1 signifikante koreluje 

s prítomnosťou cytotoxických lymfocytov v nádorovej strome (p=0.001) (obr. 33A) 

aj v nádorovom ložisku (p<0.0001) (obr. 33B) v skupine sledovaných pacientok s HGS 

ovariálnym karcinómom. 

 

          A                                                      B 

 

Obrázok 33: Korelácia zastúpenia CD8+ buniek v skupine pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD-L1 v nádorovej strome (A) a  v nádorovom ložisku (B). 

V skupine pacientok s vyššou expresiou PD-L1 a vyššou frekvenciou CD8+ T lym-

focytov v nádorovom mikroprostredí (PD-L1hi/CD8hi; n=42) sme zaznamenali najlepšiu 

prognózu ochorenia (p=0.0098), naopak u pacientok s nízkou expresiou oboch sledovaných 

molekúl (PD- L1lo/CD8lo; n=22) sme pozorovali najhoršie prežívanie. Tieto výsledky sú 

v súlade s kombinovanou analýzou prežitia pre molekuly DC-LAMP a PD-L1.  

Medián prežitia pacientok s vysokou expresiou molekuly PD-L1 a vysokou infiltráciou 

nádorového mikroprostredia populáciou CD8+ T lymfocytov  bol 45 mesiacov oproti skupine 

pacientok s nízkým zastúpením oboch sledovaných parametrov, kde sme zaznamenali medián 

prežitia 35,5 mesiacov. Z týchto výsledkov vyplýva, že pomocou kombinácie týchto parametrov 

sme schopní identifikovať skupinu pacientok s najlepšou prognózou  (obr.34).   
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Obrázok 34: Kombinovaná Kaplan-Meierova krivka zobrazujúca prežívanie pacientok s HGS 

ovariálnym karcinómom v oboch sledovaných kohortách v závislosti od zastúpenia ligandu   PD- L1 

a CD8+ cytotoxických lymfocytov v celom nádorovom mikroprostredí. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že prítomnosť molekuly PD-L1 v nádorovom 

mikroprostredí silne koreluje s vyššou infiltráciou nádorového mikroprostredia bunkami 

imunitného systému. Ničmenej výsledky získané pomocou retrospektívnej IHC analýzy nie sú 

schopné identifikovať funkčnú kapacitu sledovaných buniek. Z tohoto dôvodu sme hodnotili 

funkčnú kapacitu prítomných cytotoxických CD8+ T lymfocytov pomocou cytometrickej 

analýzy. Reprezentatívny obrázok analyzačnej stratégie je uvedený v časti materiál a metódy 

(obr. 6C). Z našich výsledkov vyplýva, že expresia molekuly PD-L1 na povrchu nádorových 

buniek signifikantně koreluje s vyššou frekvenciou IFN-γ+ (p=0.015), granzým+ (p=0.044) 

a perforín+ (p=0.039) CD8+ cytotoxických lymfocytov (obr. 35A, B,C).  
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Z našich výsledkov  vyplýva, že v nádorovom mikroprostredí pacientok s vyššou 

expresiou molekuly PD-L1 je prítomné vyššie zastúpenie aktivovaných DC, efektorových 

cytotoxických CD8+ T lymfocytov a CD20+ B lymfocytov. Súčasná prítomnosť týchto populácií 

buniek a vyššia miera expresie molekuly PD-L1 v nádorovom mikroprostredí nám umožňuje 

identifikovať skupinu pacientok so signifikantne lepšou prognózou ochorenia.  

 

A                                                 B                                                C 

 

Obrázok 35: Graf  zobrazujúci koreláciu medzi expresiou molekuly PD-L1 na povrchu nádorových 

buniek a vyššou frekvenciou IFN-γ+, granzým+ a perforín+  CD8+ T lymfocytov. 
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4.8 Vplyv prítomnosti PD-1+ TILs na aktiváciou imunitnej odpovede 

v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom 

Ako vyplýva z publikovanej literatúry molekula PD-1 se nachádza najmä na povrchu 

aktivovaných T lymfocytov a preto jej prítomnosť v nádorovom mikroprostredí nemusí byť 

výlučne spojená s inhibičným potenciálom cytotoxických lymfocytov (77). Z tohoto dôvodu 

sme hodnotili mieru korelácie medzi prítomnosťou PD-1+ TILs a zložením imunitného infiltrátu 

nádorového mikroprostredia.  

Z korelačnej analýzy vyplýva, že vysoká miera zastoupenía PD-1+ TILs je signifikantne 

asociovaná s vyššou frekvenciou aktivovaných DC v nádorovom mikroprostredí pacientok 

s HGS ovariálnym karcinómom (p=0.0074) (obr.36 A).  

Súčasne pacientky s vyšším zastúpením PD-1+ TILs a DC-LAMP+ buniek 

(PD- 1Hi  DC  LAMPHi; n=34) sa líšia od pacientok s nízkou frekvenciou týchto molekúl 

(PD- 1Lo  DC LAMPLo; n=31) lepšou prognózou ochorenia (p=0.0058).  

Medián prežitia pacientok s vyššou expresiou PD-1+ TILs a súčasne vyššou infiltráciou DC 

LAMP v celkovom nádorovom mikroprostredí bol 76 mesiaca oproti skupine pacientok s nižším 

zastúpením tejto molekuly, kde bol medián prežitia 36.5  mesiaca (obr.36 B). 
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Obrázok 36: Graf znázorňujúci koreláciu zastúpenia DC LAMP+ buniek v nádorovom mikroprostredí 

skupiny pacientok s HGS ovariálnym karcinómom s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD-1 (A). 

Kombinovaná  Kaplan-Meierova krivka zobrazujúca  prežívanie pacientok s ovariálnym karcinómom 

v závislosti od zastúpenia PD-1+ TILs a aktivovaných dendritických buniek v celom nádorovom 

mikroprostredí (B). 

Súčasne sme zaznamenali signifikantnú koreláciu medzi vyššou mierou zastúpenia 

PD- 1+  TILs a CD20+ B lymfocytov v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom (p=0.03) (obr.37 A).  

Skupina pacientok s vysokým zastúpením PD-1+ TILs a súčasne s vyššou frekvenciou 

CD20+ B lymfocytov v nádorovom mikroprostredí (PD-1Hi/CD20 Hi; n=43) sa vyznačuje 

najlepšou prognózou (p=0.0220). Naopak v skupine pacientok s nízkou expresiou PD-1+ TILs 

a nízkou infiltráciou nádorového mikroprostredia molekulou CD20 (PD-1Lo/CD20Lo; n=19) sme 

zaznamenali najhoršiu prognózu.  

Medián prežitia pacientok s vysokou expresiou oboch sledovaných molekúl v celkovom 

nádorovom mikroprostredí bol 76 mesiacov oproti skupine pacientok s nižším zastúpením 

PD- 1+ TILs a CD20, kde bol medián prežitia 31 mesiacov (obr. 37B). 
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Obrázok 37: Graf znázorňujúci koreláciu zastúpenia CD-20+ buniek v nádorovom mikroprostredí 

skupiny pacientok s HGS ovariálnym karcinómom s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD- 1 (A). 

Graf zobrazujúci prežívanie pacientok podľa zastúpenia molekúl PD-1 a CD20 v celom nádorovom 

mikroprostredí (B). 

Podobne ako pri PD-L1, aj u molekuly PD-1 sme pozorovali, že prítomnosť tohto 

kontrolného bodu imunitných reakcií signifikantne koreluje so zastúpením cytotoxických 

CD8+  T  lymfocytov  v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGSC (p<0.0001) (obr. 38A). 

Pomocou kombinovanej Kaplan-Meierovej analýzy sme identifikovali skupinu 

pacientok s nízkou expresiou PD-1+ TILs a súčasne nízkou infiltráciou molekuly CD8 v 

nádorovom mikroprostredí ako skupinu s najhoršou klinickou odpoveďou. Nopak skupina 

pacientok s vysokým zastúpením oboch sledovaných molekúl sa vyznačovala najlepšou 

prognózou (p=0.0179).  

Medián prežitia tejto skupiny bol 30 mesiacov oproti 56 mesiacom u skupiny pacientok 

s vysokým zastúpením oboch sledovaných parametrov v nádorovom mikroprostredí (obr. 38 B).   
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Obrázok 38: Graf znázorňujúci koreláciu zastúpenia CD8+ buniek v nádorovom prostredí skupiny 

pacientok s HGS ovariálnym karcinómom s nízkou a vysokou expresiou molekuly PD-1 (A). 

Kombinovaná krivka znázorňujúca prežívanie pacientok v závislosti od zastúpenia PD-1+ TILs 

cytotoxických lymfocytov v  celom nádorovom mikropostredí HGS ovariálneho karcinómu (B). 

Pomocou kombinovanej imunohistochemickej a cytometrickej analýzy sme overili 

funkčnú kapacitu CD8+ cytotoxických T lymfocytov v skupine pacientok s nízkou a vysokou 

mierou infiltrácie nádorového mikroprostredia populáciou PD-1+ TILs, ktorých zastúpenie bolo 

hodnotené pomocou IHC.Zistili sme, že vyššie zastúpenie PD-1+ TILs koreluje s vyššou 

frekvenciou aktivovaných CD8+ CD45+ lymfocytov produkujúcich IFN-γ (p=0.045), granzým 

(p=0.023) a perforín (p =0.025) (obr.39 A, B, C). 

 

 

 

 

 

 



  82  

 

  A                                               B                                                 C 

 

Obrázok 39: Graf zobrazujúci koreláciu medzi prítomnosťou aktivovaných CD8+ CD45+ lymfocytov 

produkujúcich interferón gamma (A), granzým (B) a CD107(C) a expresiou PD-1+ TILs v nádorovom 

mikroprostredí  u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom. 
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5 Diskusia 

Epiteliálny ovariálny karcinóm sa vyznačuje najvyššou mortalitou zo všetkých 

gynekologických zhubných nádorov podľa WHO štatistík (90). Preventívne opatrenia 

a screening ochorenia sú stále predmetom intenzívneho štúdia. Najmä vzhľadom 

na nešpecifické symptómy je väčšina pacientok diagnostikovaná až v pokročilom štádiu 

ochorenia. Úvodná liečba karcinómu ovária obvykle spočíva v primárnej cytoredukčnej operácii 

v kombinácii s adjuvantnou chemoterapiou na báze platiny a paklitaxelu, ktorá dosahuje vysokú 

liečebnú odpoveď. Ale aj napriek tomu dochádza zhruba u dvoch tretín pacientok k relapsu 

ochorenia, rozvoju chemorezistencie a úmrtiu. Tieto údaje vedú k neustálému hľadaniu nových 

metód v liečbe karcinómu ovária (91).  

Zvýšená expresia kontrolných bodov imunitných reakcií v nádorovom mikroprostredí 

predstavuje jeden z kľúčových mechanizmov úniku nádorových buniek pred dohľadom 

imunitného systému, najmä proti antigénne špecifickým T lymfocytom, ako vyplýva 

z publikovanej literatúry (10). Liečba nádorových malignít pomocou blokátorov kontrolných 

bodov imunitných reakcií predstavuje úspešný smer imunoterapeutickej liečby. V dnešnej dobe 

sa s úspechom používajú tieto preparáty v liečbe viacerých typov nádorových ochorení 

ako  napríklad nemalobunkový karcinóm pľúc, malígny melanóm, renálny karcinóm, Hodkinov 

lymfóm, karcinóm z Merkelových buniek,  uroteliálny karcinóm či skvamózny  karcinóm 

hlavy a krku. Súčasne prebiehajú nové klinické štúdie, ktoré hodnotia rolu blokátorov 

inhibičných molekúl v liečbe ďalších nádorových malignít a zároveň sa zaoberajú možnou 

kombináciou jednotlivých preparátov (2). Z výsledkov klinického testovania fázy I a II 

hodnotiaceho úspešnosť blokátorov inhibičných molekúl u pacientok s karcinómom ovária, 

vyplýva len nízka miera odpovede na tento typ terapie v porovnaní s ostatnými solídnymi 

nádormi. Z testovaných preparátov ipilimumab zaznamenal klinickú odpoveď len u 11% 

pacientok v rámci štúdie fázy I/II (NCT01611558), prípravok nivolumab zaznamenal pozitívnu 

odpoveď len u 15% pacientok v rámci štúdia fázy II (UMIN000005714) a avelumab 10.7% 

v rámci klinickej štúdie fázy I (NCT01772004). Z týchto výsledkov vyplýva potreba 

identifikovať vhodné biomarkery pre následnú identifikáciu skupiny pacientok, ktoré budú 

na túto nákladnú terapiu odpovedať a z tejto liečby profitovať (92). Prítomnosť kontrolných 

bodov imunitných reakcií predstavuje u niekterých typov solídnych nádorov veľmi cenné 
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prognostické a prediktívne nástroje pre stratifikáciu pacientov. Ničmenej súčasné znalosti tejto 

problematiky u karcinómu ovária nie sú jednotné a sú cieľom intenzívneho štúdia. 

Cieľom našej štúdie bolo pomocou retrospektívnej imunohistochemickej analýzy hodnotiť 

expresiu jednotlivých kontrolných bodov imunitných reakcií PD-1, PD-L1, CTLA-4 a LAG-3 

v primárnom nádorovom tkanive u pacientok s HGS ovariálnym karcinómom a následne 

korelovať prítomnosť týchto molekúl s mierou infiltrácie nádorového mikroprostredia bunkami 

imunitného systému. V spolupráci s patologickým Fingerlandovým ústavom  sme zostavili 

2 nezávislé retrospektívne kohorty pacientok s HGS ovariálnym karcinómom, pričom prvá 

kohorta zahŕňa pacientky bez neoadjuvantnej chemoterapie (no=40) a druhú kohortu tvoria 

pacientky po aplikácii neoadjuvantnej chemoterapie (no=76). 

Prítomnosť molekuly PD-L1 koreluje s lepšou prognózou ochorenia u pacientok 

bez neoadjuvantnej chemoterapie. Tieto výsledky sú v súlade so štúdiou Webba a kolektívu 

z roku 2016, v ktorej bola popísaná pozitívna prognostická rola molekuly PD-L1 na kohorte 195 

pacientok s HGS ovariálnym karcinómom, zatiaľ čo u pacientok s endometroidným, 

mucinóznym  a svetlobunkovým karcinómom ovária nebola zaznamenaná žiadna signifikantná 

prognostická rola tejto molekuly (75). Výsledky našej štúdie sú naopak v rozpore s prácou 

Hamanishi a kolektívu z roku 2007, kde bola identifikovaná negatívna prognostická rola 

molekuly PD-L1 v skupine 70 pacientok s ovariálnym karcinómom nejasného histologického 

pôvodu (74). Výsledky tejo štúdie sú však predmetom kritiky vzhľadom k použitému 

monoklonálnemu klonu protilátky anti-PD-L1, ktorý sa vyznačuje obmedzenou špecifitou 

a vysokou mierou pozadia pri hodnotení imunohistochemickej analýzy. Jednou z príčin 

rozdielnych výsledkov uvedených štúdií môže byť práve použitie nesprávnych a nefunkčných 

klonov protilátok pre detekciu inhibičných molekúl v nádorovom mikroprostredí. Optimalizácia 

protokolov pre detekciu jednotlivých inhibičných molekúl predstavuje zásadný krok pre ich 

následné skúmanie. Ďalším významným kritériom analýzy je presná identifikácia buniek 

nesúcich hodnotenú molekulu. Z literatúry vyplýva, že napr. expresia molekuly PD-L1 nie je 

čisto obmezená len na populáciu nádorových buniek, ale je vo veľkej miere exprimovaná 

aj na povrchu buniek nádorového imunitného infiltrátu. Z tohoto dôvodu je nutné hodnotiť 

súčasnú prítomnosť buniek ako v nádorovom ložisku tak aj v nádorovej strome a následne 

celkové množstvo pozitívnych bodov vyhodnotiť vo vzťahu k ploche nádorového tkaniva. 

Podobným spôsobom je potrebné pristupovať aj k hodnoteniu ďalších inhibičných molekúl. 
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V našej štúdii sme pre presnú kvantifikáciu plochy a jednotlivých pozitívnych bodov využívali 

obrazovú analýzu v programe Calopix, ktorý predstavuje unikátny systém pre patologické 

analýzy tohoto typu. 

Podobne prítomnosť PD-1+ TILs  v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom signifikantne koreluje s lepšou prognózou a dlhším prežívaním pacientok, 

ako vyplýva z výsledkov našej analýzy. Podobné výsledky priniesla aj štúdia Darb- Esfahani 

a kolektívu, v ktorej bola popísaná pozitívna prognostická rola molekuly  PD-1 a súčasne jej 

ligandu PD-L1 na kohorte 195 pacientok s HGS ovariálnym karcinómom (76). Súčasne štúdia 

Webba a kolektívu z roku 2015 charakterizuje pozitívnu prognostickú rolu PD- 1+ CD103+ TILs 

v nádorovom mikroprostredí pacientok s HGS ovariálnym karcinómom asociovanou 

s efektorovou kapacitou týchto buniek (75).   

Ako vyplýva z publikovanej literatúry, prítomnosť IFN-γ v nádorovom mikroprostredí zvyšuje 

expresiu PD-L1 na povrchu nádorových buniek. Tento mechanizmus bol popísaný 

ako adaptívna imunitná rezistencia a predstavuje jeden z kľúčových mechanizmov úniku 

nádorových buniek pred dohľadom imunitného systému (93). V súlade s týmto tvrdením sú 

aj naše výsledky, ktoré demonštrujú, že behom 24 hodinovej inkubácie primárnych nádorových 

buniek karcinómu ovária s rIFN-γ dochádza ku zvýšenej expresie molekuly  PD-L1. Súčasne 

prítomnosť molekuly PD-L1 signifikantne koreluje s vyšším zastúpením IFN+ CD8+ CD45+ T 

lymfocytov v nádorovom mikroprostredí, ako vyplýva z prospektívnej analýzy nádorového 

tkaniva. Zároveň sme pomocou retrospektívnej analýzy nádorového mikroprostredia 

identifikovali vyššiu hustotu CD8+ T  lymfocytov, CD20+ B lymfocytov a aktivovaných DC 

u pacientov s vyššou expresiou PD-L1 v nádorovom mikroprostredí. Súhrnne sa dá povedať, 

že expresia molekuly PD-L1 koreluje s vyšším zastúpením IFN-γ produkujúcich TILs a celkovo 

s vyššou mierou aktivácie protinádorovej imunitnej odpovede. Tieto závery sú v súlade 

s výsledkami retrospektívnych štúdií u malígneho melanómu a karcinómu hrubého čreva, 

kde expresia molekuly PD-L1 signifikatne koreluje s vyššou mierou infiltrácie nádorového 

mikroprostredia populáciou cytotoxických CD8+ T lymfocytov. Súčasne bola u týchto pacientov 

zaznamenaná lepšia prognóza ochorenia, obmedzená proliferácia nádorových buniek a nižšie 

riziko výskytu metastáz nádorového ochorenia (94, 95).  

Z výsledkov našej štúdie  súčasne vyplýva, že vyššie zastúpenie PD-1+ TILs koreluje s vyššou 

aktivitou protinádorovej imunitnej odpovede, ako vyplýva z výsledkov imunohistochemickej 
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a cytometrickej analýzy. Naše výsledky sú v súlade s literatúrou publikovanou u karcinómu 

hlavy a krku a folikulárneho lymfómu (77, 78). Tieto štúdie identifikujú prítomnosť PD-1+ TILs 

ako pozitívny prognostický faktor asociovaný s vyššou aktiváciou cytotoxickej protinádorovej 

odpovede. Naopak prítomnosť PD-1+ TILs bola identifikovaná ako negatívny prognostický 

faktor asociovaný s vyčerpaním a inhibíciou efektorovej funkcie u pacientov s karcinómom pŕs 

a obličiek (86, 88). Z týchto výsledkov vyplýva, že prognostická rola PD- 1+  TILs v nádorovom 

mikroprostredí je vo veľkej miere asociovaná s typom nádoru. Súčasne je nutné zmieniť, 

že prítomnosť molekuly PD-1 v nádorovom mikroprostredí nemôže byť vnímaná jednoznačne 

ako znak vyčerpania TILs, naopak veľmi často prítomnosť tejto molekuly koreluje s aktivačným 

stavom TILs, ako vyplýva z publikovanej literatúry (96).  

V porovnaní s molekulami PD-1 a PD-L1, ktorých prítomnosť a prognostická rola u karcinómu 

ovária bola intenzívne študovaná, prognostická rola CTLA-4+ a LAG-3+ TILs nebola doteraz 

u týchto pacientok popísaná. Z analýzy prežívania vyplýva, že prítomnosť CTLA-4+ a LAG-3+ 

TILs v nádorovom mikroprostredí koreluje s lepšou prognózou ochorenia pacientok bez neo-

adjuvantnej chemoterapie. Prognostický význam CTLA-4+ a LAG-3+ TILs u malígnych 

ochorení nie je jednotný. Z výsledkov retrospektívnej studie Paulsena a kolektívu na rozsiahlej 

retrospektívnej kohorte pacientok s NSCLC vyplýva, že prítomnosť CTLA-4+ TILs 

v primárnom nádore koreluje s lepšou prognózou ochorenia, zatiaľ čo prítomnosť týchto TILs 

v lymfatických uzlinách je asociovaná s horšou prognózou ochorenia (97).  

Expresia LAG-3 sa okrem karcinómu ovária prejavila ako pozitívny prognostický biomarker 

aj u pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc ako vyplýva z výsledkov práce Hald 

a kolektívu založenej na štúdii kohorty 633 pacientov s NSCLC (85). Pozitívnu prognostickú 

rolu solubilného LAG-3 u prsného karcinómu identifikoval výskum Triebela na kohorte 246 

pacientov (30). Naopak prítomnosť molekuly LAG-3 v  skvamóznom karcinóme hlavy a krku 

spôsobuje nárast nádoru a navyšuje patologický stupeň (82). Horšia prognóza asociovaná 

s expresiou LAG-3 bola pozorovaná aj vo folikulárnom lymfóme (84). 

Z našich výsledkov vyplýva, že zvýšená expresia molekuly PD-L1 a vyššia hustota PD- 1+ TILs 

v nádorovom mikroprostredí signifikantne koreluje s vyšším zastúpením buniek imunitného 

systému v nádorovom mikroprostredí a súčasne s aktiváciou protinádorovej imunitnej odpovede 

u pacientok s HGSC. Súčasne vyššia expresia PD-L1 a vyššia frekvencia PD-1+, LAG-3+ 

a CTLA- 4+ TILs v nádorovom mikroprostredí koreluje s lepšou prognózou ochorenia. Z tohto 
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dôvodu nám zvýšená expresia všetkých zmienených molekúl napomáha identifikovať skupinu 

pacientek s HGSC ovária s najlepšou prognózou ochorenia.  
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6 Záver 

Karcinóm ovária sa vyznačuje zo všetkých gynekologických zhubných nádorov 

najvyššou mortalitou. Aj napriek dobrej terapeutickej odozve pacientok na štandardnú liečbu 

chemoterapiou na báze platiny a paklitaxelu dochádza u viac ako polovice pacientok k relapsu 

ochorenia, rozvoju chemorezistencie a úmrtiu. Z tohoto dôvodu prebieha neustále hľadanie 

nových diagnostických a liečebných metód. Blokátory kontrolných bodov imunitných reakcíí 

predstavujú nový smer imunoterapeutickej liečby testovanej u širokého spektra nádorových 

malignít. Úspechy tejto liečby dokumentuje taktiež prvý schválený prípravok proti molekule 

CTLA-4, Ipilimumab roku 2011. V súčasnosti sa s úspechom používajú tieto preparáty najmä 

v liečbe pacientov s karcinómom pľúc a malígnym melanómom. Zároveň neustále prebieha rada 

klinických štúdií, ktoré overujú účinnosť inhibitorov v liečbe širokého spektra nádorových 

ochorení. Rola blokátorov inhibičných molekúl v terapii pacientok s karcinómom ovária je 

veľmi obmedzená, ako vyplýva zo záverov klinických štúdií fázy I a II. Z tohoto dôvodu je 

nutné identifikovať vhodné biomarkery, ktoré nám umožnia identifikovať skupinu pacientok, 

ktoré budú na túto nákladnú liečbu odpovedať a profitovať z nej. Prítomnosť kontrolných bodov 

imunitných reakcií a prognostická a prediktívna rola týchto molekúl u karcinómu ovária nie je 

jednotná a je predmetom intenzívneho výskumu. 

Cieľom našej štúdie bolo preto identifikovať prognostickú rolu kontrolných bodov imunitných 

reakcií (PD-1, PD-L1, CTLA-4 a LAG-3) v primárnom nádorovom tkanive pacientok 

s HGS karcinómom ovária a charakterizovať ich vplyv na zloženie imunitného infiltrátu 

v nádorovom mikroprostredí. Prítomnosť jednotlivých kontrolných bodov imunitných reakcií  

sme hodnotili v dvoch nezávislých retrospektívnych kohortách pacientok, s a bez neo-

adjuvantnej chemoterapie. Z našich výsledkov vyplýva že expresia molekuly PD-L1 a zvýšená 

frekvencia PD-1+ TILs, CTLA-4+ TILs a LAG-3+ TILs v nádorovom mikroprostredí je 

signifikantne asociovaná s lepším prežívaním v skupine pacientok s HGS ovariálnym 

karcinómom bez neoadjuvantnej chemoterapie.  Zároveň sme pozorovali, že vyššie zastúpenie 

kontrolných bodov imunitných reakcií je signifikantne asociované s aktiváciou imunitného 

infiltrátu v nádorovom mikroprostredí. Expresia PD-L1 a prítomnosť PD-1+ TILs v nádorovom 

mikroprostredí pacientok významne koreluje so  zastúpením aktivovaných DC, efektorových 

cytotoxických CD8+ lymfocytov a CD20+ B lymfocytov, ako vyplýva z výsledkov 
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retrospektívnej a prospektívnej analýzy. Súhrne sa dá povedať, že súčasná expresia molekuly 

PD-L1 a vyššia frekvencia PD-1+, CTLA-4+, LAG-3+ TILs v nádorovom mikroprostredí 

identifikuje skupinu pacientok s najlepšou prognózou ochorenia. 
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