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Mikroimunoterapie  
a onkologie

Mikroimunoterapie (označovaná 
též jako low-dose imunoterapie) 
může zaujmout důležitou roli 

v rámci léčebné strategie v onkologii. Její 
léčebný potenciál spočívá v podpoře auto-
regulační síly imunitního systému nasa-
zením nízkých dávek cytokinů a dalších 
imunomodulačních látek. Tato mnoho-
vrstevně orientovaná léčba se opírá o více 
než 40leté empirické poznatky v oboru a je 
s úspěchem používána tisíci lékaři a tera-
peuty po celé Evropě. Velká přednost mik-
roimunoterapie, zejména u onkologických 
pacientů, spočívá v její dobré snášenlivosti 
a kombinovatelnosti s jinou léčbou.

Dříve než se zaměříme na praktické užití 
mikroimunoterapie, je třeba popsat proces 
onkogeneze pomocí takzvaných hallmarks 
of cancer. Navíc se budeme zabývat rolí 
imunitního systému při nádorových one-
mocněních, neboť je důležité mít základ-
ní znalosti v oblasti imunologie, aby bylo 
možné mikroimunoterapii správně pocho-
pit a používat.

Vlastnosti maligních buněk
 Gunter Schlegel (Freiburg, Německo)

„Rakovina“ je souhrnné označení pro 
různá onemocnění, která se vyznačují 
růstem zhoubných nádorů. K tomu, aby 

mohly nádorové buňky přežít, množit se 
a poté se šířit v organismu, musí získat 
určité funkční vlastnosti, jež jsou označo-
vány jako hallmarks of cancer1,2. Tyto cha-
rakteristické znaky jsou krátce popsány 
na obr. 1.

Imunita, zánět a onkologická 
onemocnění 
Dr. med. Pascal Mensah  
(Mallorca, Španělsko)

V současné době je známo, že imunita 
a zánět významně příspívají k ochraně 
hostitelského organismu před vznikem a 
progresí maligních nádorů, zároveň však 
také mohou tomuto onemocnění v kte-
rémkoli stadiu jeho rozvoje napomáhat. 
Spuštění protumorální nebo antitumorál-
ní imunitní odpovědi závisí v první řadě 
na přítomných mediátorech a na míře ak-

tivace určitých buněk imunitního systé-
mu3. Toto komplexní a dynamické vypo-
řádání se imunitního systému s maligími 
buňkami je označováno jako „imunoedi-
ting“ a zahrnuje tři stupně: fázi eliminace, 
ustanovení rovnováhy a únik imunitního 
systému (escape)4,5. 

V první fázi, označované také jako imu-
nitní dohled (angl. immunosurveillan-
ce), rozpoznává imunitní systém maligně 
transformované buňky a eliminuje je dří-
ve, než se objeví klinické změny. Přitom 
hrají buňky imunitního systému, jako na-
příklad zralé dendritické buňky (DC), NK 
buňky (“přirození zabíječi”), makrofágy 
fenotypu M1, CD4+ pomocné T lymfocyty 
typu Th1 (Th1 buňky) a cytotoxické CD8+ T 
lymfocyty (CTL) důležitou roli6 (> Obr. 2). V 
některých případech se však imunitnímu 
systému nedaří odstranit všechny nádoro-
vé buňky, takže nastupuje fáze ustanovení 
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Onkologická onemocnění patří k nejčastějším nepřenosným chronickým chorobám a představují 
v každodenní praxi zvláštní terapeutickou výzvu. Vznik těchto svou podstatou a mnohotvárností 
projevů jedinečných patologických stavů se zakládá na souhře různých faktorů: od genetických 
a epigenetických změn až po mitochondriální poruchy a dysfunkce imunitního systému, jež jsou 
úzce spojeny s výživou, způsobem života a životním prostředím. S přihlédnutím ke své komplexitě 
a diverzitě vyžadují onkologická nemocnění použití multimodálních terapeutických přístupů,  
v jejichž rámci by měl být pacient vnímán ve své celistvosti, individualitě a komplexnosti. Je důležité 
brát ohled také na psychosomatické, psychoonkologické a sociální aspekty.
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Spuštění protumorální nebo antitumorální 
imunitní odpovědi závisí v první řadě na 
přítomných mediátorech a na míře aktivace 
určitých buněk imunitního systému.
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rovnováhy. V této etapě je sice ještě růst 
nádoru udržován imunitním systémem 
pod kontrolou, vznikají však varianty ná-
dorových buněk s různorodými mutace-
mi. Ve fázi escape unikají tyto varianty ná-
dorových buněk útoku imunitních buněk 
a mohou bez zábran proliferovat, takže se 
nádor klinicky manifestuje4,5.

Důležitá role přitom náleží mikro-
prostředí nádoru (angl. tumor microen-
vironment). Výzkum ukázal, že nádorové 

buňky spolu s komponentami stromatu 
obsaženými v tomto prostředí a buňkami 
zánětu a imunitního systému interagují a 
mohou jejich aktivitu „přeprogramovat“ 
ve svůj prospěch. Tímto je podporováno 
vytvoření imunologicky tolerogenního 
a kooperativního nádorového mikro-
prostředí, jež umožňuje nádoru uniknout 
obranyschopnosti organismu. Buňky jako 
myeloidní supresorové buňky (MDSC), 
makrofágy asociované s nádory (TAMs) 

fenotypu M2, CD4+ pomocné T lymfocyty 
typu Th2 (Th2 buňky) a regulační T lymfo-
cyty (Tregs) a takzvané tumory asociující 
fibroblasty (CAF) tak významně příspívají 
k růstu nádoru, k angiogenezi, etablování 
proonkogenního zánětlivého stavu, imu-
nosupresi/imunotoleranci a konečně k 
tvorbě metastáz prostřednictvím epite-
liálně-mezenchymální tranzice (EMT) a 
mezenchymo-epiteliální tranzice (MET)6 
(> Obr. 3).

Obr. 1. Deset charakteristik maligních buněk (10 Hallmarks of Cancer)
 *Sestaveno s odkazem na Hanahan & Weinberg 2011 a Hanahan & Weinberg 2000 

Dělení buněk bez proliferačního signálu 
(angl. sustaining proliferative signaling)

Na rozdíl od zdravých buněk může proliferace maligních buněk probíhat 
i nezávisle na externích, buňkami přijímaných signálech, mj. prostřed-
nictvím vlastního zásobování růstovými faktory (autokrinní stimulace)  
a nadexprese receptorů pro tyto ligandy na jejich buněčném povrchu.

Necitlivost vůči signálům inhibujícím růst
(angl. evading growth suppressors)

Maligní buňky se dělí navzdory antiproliferačním signálům sousedních bu-
něk a pronikají do okolní zdravé tkáně (infiltrace). To lze mj. vysvětlit inak-
tivací antiproliferačních proteinů jako pRb nebo p53.

Tkáňová invaze a metastazování 
(angl. activating invasion and metastasis)

Maligní buňky jsou schopné destruktivně pronikat do okolní zdravé tkáně 
(invaze) a vytvářet dceřiné nádory ve vzdálených částech těla (metastázy) 
prostřednictvím EMT a MET.

Neomezený replikační potenciál 
(angl. resisting cell death)

Maligní buňky se vyhýbají naprogramované buněčné smrti (apoptóza) pro-
střednictvím různých mechanismů, jako např. deregulace signálních cest 
pRb a p53 a mitochondriální dysfunkce.
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Rezistence k apoptóze   
(angl. resisting cell death)

Maligní buňky se vyhýbají naprogramované buněčné smrti (apoptóza) pro-
střednictvím různých mechanismů, jako např. deregulace signálních cest 
pRb a p53 a mitochondriální dysfunkce.

Zamezení eliminace imunitním systémem  
(angl. avoiding immune destruction)

Maligní buňky rozvinuly různé mechanismy úniku před obranyschopností 
organismu (strategie úniku imunitě). Příkladem je inhibice protinádorové 
imunity, jakož i vytvoření imunologicky tolerogenního a kooperativního ná-
dorového mikroprostředí. Přitom hraje důležitou roli sekrece TGF-ß a tvorba 
inhibitorních, kostimulačních ligandů.

Indukce proonkogenního zánětu 
(angl. tumor promoting inflammation)

Chronické a/nebo latentní zánětlivé reakce mj. významně přispívají indukcí ge-
nomové stability a podporou angiogeneze k rozvoji a progresi nádorů.

Stimulace angiogeneze
(angl. inducing angiogenesis)

Tak jako ostatní tkáně jsou i rostoucí nádory odkázány na dostatečné zásobo-
vání kyslíkem a živinami pomocí krevních cév. Maligní buňky jsou schopné 
vyvolat angiogenní „switch“, kdy je podporována tvorba nových krevních cév 
prostřednictvím sekrece růstových faktorů (např. VEGF nebo FGF).

Deregulace buněčné energetické kontroly 
(angl. deregulating cellular energetics)

U mnoha maligních buněk lze zaznamenat mitochondriální dysfunkce a 
změnu metabolismu glukózy, přičemž je energie - i při dostatečném zásobo-
vání kyslíkem - získávána především glykolýzou s následnou fermentací lak-
tátu (Warburgův efekt). Tento efekt významně přispívá k imunosupresorické 
schopnosti nádorových buněk.

Nestabilita genomu a mutace 
(angl. genome instability and mutation)

Mutace onko-supresorových a tumor-supresorových genů a epigenetické al-
terace genomu podporují genetickou nestabilitu a akumulaci dalších geno-
vých mutací, čímž je umožněna transformační schopnost buněk a podporo-
vána onkogeneze. Tento mechanismus je důležitou hnací silou jak při selekci 
rezistentních maligních buněk, tak i v případě rezistence k chemoterapii. 
Kromě toho hraje s největší pravděpodobností důležitou roli při komplemen-
tární biologické léčbě nádorů, když se tato stane neúčinnou.

// imunologie / onkologie
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Obr. 2: Zjednodušené schéma „cross talku“ mezi buňkami s protinádorovým účinkem
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Figure 2: Simplified representation of the crosstalk between cells with anti-tumour action
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Dendritické buňky (DC)
Růstové faktory jako GM-CSF a cytokiny jako IFN-α nebo TNF-α mohou příspívat k tvorbě, event. maturaci 
DC a zesilovat jejich schopnost prezentovat antigen. Jako profesionální antigen prezentující buňky (APC) 
hrají zralé DC důležitou roli v prezentaci nádorových antigenů na T buňkách a při zahájení antitumorální, 
cytotoxické imunitní reakce prostřednictvím produkce cytokinů Th1 jako IL-126,8.

Makrofágy fenotypu M1
Vedle dendritických buněk mohou i makrofágy fungovat jako APC a aktivovat adaptivní imunitní reakci.  
V tomto smyslu hrají zásadní roli v boji proti nádorům zejména makrofágy (fenotyp M1) aktivované cytokiny 
jako IFN-γ a/nebo TNF-α. Tyto makrofágy secernují IL-12 a aktivují tím NK a Th1 buňky, jež uvolňují IFN-γ, 
což vede k pozitivnímu zpětnovazebnímu mechanismu mezi těmito buňkami9. Kromě toho produkují oxid 
dusnatý (NO) a cytokiny jako TNF-α, jež mají přímý cytotoxický účinek na rakovinné buňky.

NK buňky
Aktivované dendritické buňky jako makrofágy M1 uvolňují prozánětlivé cytokiny jako IL-12, čímž jsou mj. 
aktivovány NK buňky a zesilují se jejich cytotoxické funkce. Tyto buňky jsou zodpovědné za ničení nádoro-
vých buněk a za uvolňování cytokinů jako IFN-γ a TNF-α. Tím NK buňky příspívají opět k aktivaci dendritic-
kých buněk a k polarizaci makrofágů M14,5.

Th1 lymfocyty
Naivní T buňky se diferencují pod vlivem IL-12 (mj. exprimované DC a makrofágy M1) na Th1 lymfocyty, po-
kud rozeznají nádorové antigeny prezentované APC. Aktivované Th1 buňky uvolňují IFN-γ, čímž je zesílena 
diferenciace a rekrutace makrofágů M1. Kromě toho jsou zodpovědné za sekreci IL-2 pro aktivaci, event. 
proliferaci dalších buněk imunitního systému, jako cytotoxických CD8+ T buněk a NK buněk5.

Cytotoxické CD8+ T lymfocyty (CTL)
Tyto buňky imunitního systému s cytotoxickým potenciálem uvolňují z granul perforiny příp. granzymy, 
čímž je vyvolána lýza nádorových buněk. Kromě toho secernují IFN-γ a tím podporují funkce dalších antitu-
morálních buněk imunitního systému, jako makrofágů M15.
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Obr. 3: Zjednodušené schéma „cross talku“ mezi buňkami s pronádorovým účinkem 
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Myeloidní supresorové buňky (MDSC)
Tyto buňky, jejichž diferenciace a proliferace je zprostředkována mj. cytokiny jako IL-6 a TGF-ß, mají imuno-
supresivní účinek a podílejí se na zánětu podporujícím nádor. MDSC exprimují IL-10 a TGF-ß, čímž je indu-
kována maturace Tregs a funkce antitumorálních efektorových buněk je obecně regulována směrem dolů 
(imunosuprese). Kromě toho jsou zodpovědné za produkci angiogenních a růstových faktorů, čímž dochází 
k zesílení progrese nádoru7,12.

TAMs fenotypu M2
Jedná se o nejpočetnější buňky imunitního systému v mikroprostředí nádoru. Jsou alternativně aktivovány 
cytokiny jako mj. IL-4 nebo IL-10, jež jsou produkovány samotnými nádorovými buňkami a také dalšími buň-
kami imunitního systému jako Th2 lymfocyty, MDSC a regulačními T lymfocyty. Uvolňují cytokiny jako IL-6, 
TGF-ß, IL-10 a růstové faktory jako EGF, VEGF a metaloproteinázy, čímž významně příspívají k udržování 
zánětu podporujícího nádor a také angiogeneze a tím k progresi nádoru10,11.

Tumory asociující fibroblasty (CAF)
Tumory asociující fibroblasty (CAF) tvoří vysoký podíl nádorového stromatu. Jejich diferenciace a aktivace je 
mediována mj. růstovými faktory jako TGF-ß a bFGF, exprimovanými nádorovými buňkami. CAF secernují 
imunosupresivní a prozánětlivé cytokiny (mj. IL-6) a angiogenní faktory (mj. VEGF), čímž podporují zánět, 
angiogenezi, jakož i EMT a tím napomáhají proliferaci nádoru a metastazování13,14.

Regulační T lymfocyty (Tregs)
Tyto buňky jsou aktivovány prostřednictvím samotného TGF-ß nebo ve spojení s IL-10 a secernují TGF-ß, 
čímž dochází k potlačení protinádorové imunitní odpovědi a indukci stavu imunotolerance v mikroprostře-
dí nádoru. Produkcí IL-10 mimo to podporují polarizaci makrofágů na fenotyp M24,6.

Th2 lymfocyty
Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů v Th2 lymfocyty je řízena hlavně prostřednictvím IL-4. Tyto buňky 
secernují cytokiny jako IL-4, které podporují polarizaci makrofágů M2, a IL-10, čímž dochází k pozitivnímu 
ovlivnění imunosuprese v mikroprostředí nádoru4,6.

// imunologie / onkologie
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Příspěvek mikroimunotera-
pie v oblasti onkologie

Gunter Schlegel (Freiburg, Německo)

Jak zdůrazňují Müller-Hübenthal et al. 
2009, v rámci nasazené onkologické léčby 
je důležité nejen přímo zasáhnout zhoubné 
buňky, ale i změnit zánětlivé mikroprostře-
dí nádoru. Cílem je vyvolat účinnou proti-
nádorovou imunitní odpověď a dostat ná-
dorové bujení pod kontrolu15.

To je také výchozím bodem mikroimuno-
terapie v oblasti onkologie. Na základě pod-
pory imunoregulace v souladu s fyziologic-
kými procesy organismu jako celku může 
mít mikroimunoterapie zvláštní důležitost 
v rámci individuálně přizpůsobeného, 
komplexního plánu prevence a léčebného 
plánu. Jako jiné postupy komplementární 
medicíny je mikroimunoterapie v onkolo-
gii nasazována s následujícími cíli:

• Primární prevence maligního bujení
• Zvýšení vnímavosti vůči standardní 

onkologické léčbě a minimalizace 
jejích nežádoucích účinků 

• Prodloužení remise a profylaxe recidiv

• Optimalizace kvality života
• Kontrola kmenových nádorových 

buněk
V další části bude pomocí prezentace pří-

pravku 2LC1-N představeny principy účinku 
mikroimunoterapie v oblasti onkologie.

Důležité upozornění: Mikroimunote-
rapie nemá nahrazovat léčebné postupy 
jako chemoterapie nebo radioterapie, ale 
má pouze tyto postupy synergicky dopl-
ňovat. Standardní onkologická léčba by 
proto neměla být nikdy přerušována.

Mikroimunoterapie: Trvalá, 
jemná imunoregulace

V případě mikroimunoterapie se jedná 
o léčebný přístup, při kterém jsou předává-
ny imunitnímu systému takové informace, 
aby bylo zachováno jeho správné fungová-
ní, příp. byl opět uveden do rovnováhy. Při-
tom jsou používány imunomodulátory jako 
např. cytokiny, chemokiny, transkripční a 
růstové faktory v nízkém dávkování (low & 
ultra-low doses, LD), jež odpovídá fyziologic-
kým koncentracím (v řádových velikostech 
mikrogram [10-6 g], pikogram [10-12 g] příp. 

femtogram [10-15 g]). Látky obsažené v mi-
kroimunoterapeutických přípravcích jsou 
používány v sekvenčním sledu v souladu s 
fyziologickými pochody v organismu (chro-
nobiologie).

Tato léčba je díky svému charakteru dobře 
snášena a může být kombinována synergic-
kým způsobem s jinými formami léčby. 

Mikroimunoterapie  
u solidních nádorů

Dr. med. Lourdes Reig  
(Mallorca, Španělsko)

Mikroimunoterapeutický přípravek 
2LC1-N, který nachází uplatnění při pod-
poře imunity u solidních nádorů, sestává 
ze specifické kombinace   imunomodulač-
ních účinných látek v nízkém dávkování. 
Tyto aktivní látky a použité koncentrace 
jsou voleny v závislosti na své roli při on-
kologických procesech ( Tabulka 3), jejich 
interakci s dalšími účinnými látkami obsa-
ženými ve formuli a v organismu žádoucí 
reakci podle principů medicíny nízkých 
dávek. Nasazením mikroimunoterapie je 
sledován účinek na celý systém s rozmani-
tými cíli (>Obrázek 4 + Příloha 1).
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5. Micro-immunotherapy for solid tumours
Dr. Lourdes Reig (Mallorca, Spain) 

The micro-immunotherapy formulas C1 and C1-N, which are used for immune support in patients with solid tumours, are 
composed of a specific combination of immunomodulatory substances in low & ultra-low doses (LD & ULD), obtained 
following a specific procedure termed Serial Kinetic Process (SKP). This consists of a dilution process followed by vertical 
shaking, repeated a defined number of times. The selection of the active substances and the corresponding number of times 
the SKP is applied depend on several aspects: their role in oncological processes (> Annex 1 - Table 5a-c), their interaction with 
other active substances included in the formula and the desired response within the organism according to the principles of the 
low dose medicine. Through the use of micro-immunotherapy, an effect on the overall system with multiple targets is pursued                         
(> Figure 4 + Annex 1). 

Podpora maturace DC 
a prezentace antigenu

Podpora protinádorové 
aktivity makrofágů M1

Podpora protinádorové 
aktivity NK buněk

Vyvolání imunitní odpovědi  
zprostředkované CD4+ a CD8+ T lymfocyty

Omezení  invaze nádoru 
a tvorby metastáz

Překonání rezistence k apoptóze 
a nádorové rezistence

I. Protinádorová imunita
Cíl: Podpora protinádorové imunity, zachování 
imunitního dohledu a potlačení imunosuprese 

indukované nádory

II. Progrese tumoru
Cíl: Omezení pronádorových 
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Cíl: Překonání rezistence tumoru 
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Figure 4: Micro-immunotherapy for solid tumours:
Sequential immunoregulatory objectives

Účinné látky obsažené v mikroimunoterapeutických přípravcích cílí na modulaci imunity v organismu.

Obr. 4: Mikroimunoterapie u solidních nádorů: postupné fáze imunoregulace  
s cílem kontroly aktivity kmenových nádorových buněk. 
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Praktické užití mikroimuno-
terapie v oblasti onkologie

Gunter Schlegel (Freiburg, Německo)
Možnosti využití mikroimunoterapie v 

oboru onkologie jsou rozmanité a daleko pře-
kračují oblast onkologické léčby. Lze je shr-
nout následovně:
• Primární profylaxe
• Aktivní dohled (active surveillance)
• Komplementární přístup k onkolo-

gické léčbě
• Následná onkologická péče/profyla-

xe recidiv

Důležité upozornění: Léčebná schéma-
ta prezentovaná v této kapitole se opírají o 
praktické zkušenosti odborníka v oblasti 
mikroimunoterapie Guntera Schlegela a 
slouží pouze k orientaci v každodenní pra-
xi, přičemž dávkování a délka trvání léčby 
musí být vždy přizpůsobena konkrétnímu 
případu.

Primární profylaxe

Mikroimunoterapie může být nasazena 
jako preventivní opatření u osob se zvý-
šeným rizikem maligního onemocnění. 

Cílem je zachovat zdravý a silný imunitní 
systém, který dokáže účinně reagovat na 
škodlivé environmentální faktory anebo 
degenerované nebo transformované buň-
ky. Kromě toho mikroimunoterapie nabízí 
specifické přípravky mj. na podporu imuni-
ty při infekcích způsobených určitými viry, 
jež mají spojitost se vznikem maligního 
onemocnění (>Tabulka 1). Podporou auto-
regulace imunitního systému a jeho osvo-
bozením od případného zatížení přispívá 
mikroimunoterapie podstatnou měrou k 
podpoře zdraví pacienta.

Aktivní dohled  
(active surveillance)

V případě mnoha suspektních nálezů a u ně-
kterých onkologických onemocnění v časných 
stadiích, u nichž je průběh ještě nejistý, bývá 
používána strategie aktivního dohledu (active 
surveillance), tj. pečlivé sledování v podobě 
častých kontrolních vyšetření. Mikroimuno-
terapie však nabízí v těchto případech cenné 
možnosti aktivní podpory protinádorové imu-
nity (>Tabulka 2), v důsledku čehož může do-
jít ke zlepšení laboratorních nálezů, případně 
zpomalení progrese onemocnění. Často se tím 
podpoří odvaha pacientů zvládnout onemoc-
nění a zvyšuje se jejich kvalita života, poněvadž 
se mohou aktivně podílet na procesu zlepšení 
svého zdravotního stavu.

Rizikové faktory Mikroimunoterapeutický 
přípravek Praktické užití

Virus Epstein-Barrové
2LEBV
(při hyporeaktivitě)

1 kapsle/den po dobu 4 až 6 měsíců (minimálně 
4 měsíce)
U akutní mononukleózy: 
2 kapsle/den po dobu 1 až 3 měsíců (v případě 
potřeby i déle)

Humánní papilomaviry 2LPAPI
1 kapsle/den po dobu min. 4 až 6 měsíců (léčba 
partnera) Po normalizaci PAP: event. 10 kapslí/
měsíc po dobu 3 měsíců za účelem stabilizace

Herpes zoster 2LZONA 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Herpes simplex 2LHERP 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Tabulka 1: Mikroimunoterapie a primární profylaxe

// imunologie / onkologie
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Rizikové faktory Mikroimunoterapeutický 
přípravek Praktické užití

Progrese, příp. relaps onkologického onemocnění, nebo nově diagnostikované onkologické onemocnění

Solidní nádory 2LC1-N 1-3 kapsle/den jako dlouhodobá léčba (možná 
také změna formulí)

Maligní neurologické nádory 2LTNM 1-2 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Myeloidní leukémie 2LCLM 1-3 kapsle /den jako dlouhodobá léčba

Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1
+
2LEBV

1-3 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí /měsíc jako dlouhodobá léčba

Non-Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1/2LLNH1
+
2LEBV

1-3 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí /měsíc jako dlouhodobá léčba

Morbus Waldenström 
Morbus Kahler
Plazmocytom
(testy k průkazu EBV)

2LKAH 
+
2LEBV

1-3 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí /měsíc jako dlouhodobá léčba

Rizikové faktory Mikroimunoterapeutický 
přípravek Praktické užití

Cytologicky neurčité gynekologické nálezy 
(PAP III, PAPIIID) 2LPAPI 1 kapsle/den po dobu minimálně 3 měsíců 

příp. až do příští kontroly (léčba partnera)

Neurčité nálezy v prostatě, časný karcinom 
prostaty 2LC1-N 1 kapsle/den až do stabilizace nálezu (např. 

PSA), následně 10 kapslí/měsíc

Monoklonální gamapatie nejasného  
významu (MGUS) (testy k průkazu EBV)

2LKAH
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Počínající chronická lymfocytární leuké-
mie (CLL)
(testy k průkazu EBV)

2LCL1
+
2LEBV

1 kapsle/den po dobu 2 až 3 měsíců

Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Počínající chronická myeloidní leukémie 
(CML) 2LCLM 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Tabulka 3: Mikroimunoterapie a komplementární přístup jako doplněk k onkologické léčbě 

Tabulka 2: Mikroimunoterapie a aktivní dohled (active surveillance)

Komplementární přístup 
jako doplněk k léčbě onkolo-
gického onemocnění
Na základě svého cíleného a mírného imu-
noregulačního přístupu může mikroimuno-

terapie nabídnout cennou podporu v rámci 
léčebné strategie použité při onkologickém 
onemocnění (>Tabulka 3), přičemž může do-
plnit synergickým způsobem jak standardní 
onkologickou léčbu (operace, chemoterapie a 
radioterapie), tak i všechny ostatní nasazené 

typy terapie. Klinická zkušenost s mikroimu-
noterapií ukazuje, že pacienti v mnoha pří-
padech konvenční onkologickou léčbu lépe 
tolerují, vykazují optimalizovanou imuno-
kompetenci a získávají na kvalitě života.
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Praktický tip: 
Diagnóza onkologického onemocnění, léčba 
a nemoc sama představují pro onkologické 
pacienty významnou fyzickou a psychickou 
zátěž. Mikroimunoterapie nabízí rovněž v 
oblasti podpůrné léčby četné pomůcky pro 
prevenci a léčbu komplikací a nežádoucích 
účinků onkologické léčby (únavový syn-
drom, infekce) a také výskytu fyzických (mj. 

myelosuprese, granulopenie) a psychických 
problémů (mj. deprese), čímž je pozitivně 
ovlivněna zejména kvalita života. 

Následná onkologická péče/
profylaxe recidiv
Programy následné péče navazují na 
vlastní léčbu onkologického onemocně-
ní. Přestože se stav pacienta může zlepšit 

nádorové markery se mohou stabilizovat 
(remise), je důležité včas rozpoznat relaps 
nebo progresi onemocnění a  reagovat 
adekvátní terapií. Mikroimunoterapie se 
může i v této oblasti uplatnit (>Tabulka 4), 
zvláště pokud se týká rekonstituce a trvalé 
podpory funkce imunitního systému po 
nasazení protinádorové terapie. Tím mo-
hou být zmírněny negativní dlouhodobé 
následky a riziko relapsu.

Rizikové faktory Mikroimunoterapeutický 
přípravek Praktické užití

Solidní nádory
V remisi ≤ 1 rok
2LC1-N

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Myeloidní leukémie 2LCLM 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Lymfocytární leukémie
(testy k průkazu EBV)

2LCL1 
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1 
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Non-Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1/2LLNH1
+
2LEBV

1 kapsle /den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Morbus Waldenström 
Morbus Kahler
Plazmocytom
(testy k průkazu EBV)

2LKAH
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

V remisi >1 rok ≤ 5 let

Solidní nádory 2LC1-N  
nebo 2LC2 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Myeloidní leukémie 2LCLM 1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1 nebo 2LCL2
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Non-Hodgkinův lymfom
(testy k průkazu EBV)

2LCL1/2LLNH1 nebo 
2LCL2
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba
10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Morbus Waldenström
Morbus Kahler
Plazmocytom
(testy k průkazu EBV)

2LKAH
+
2LEBV

1 kapsle/den jako dlouhodobá léčba

10 kapslí/měsíc jako dlouhodobá léčba

Tabulka 4: Mikroimunoterapie a následná onkologické péče / profylaxe recidiv

// imunologie / onkologie
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Praktický tip: 

Při probíhající léčbě vedoucí k destrukci ná-
doru a zpravidla i při imunosupresivní léč-
bě není výhodné provádět typizaci lymfocy-
tů, poněvadž výsledky jsou zpravidla touto 
léčbou zkreslené. Po ukončení chemotera-
pie/radioterapie se v každém případě do-
poručuje vyšetřit stav imunity pacienta a 
podpořit tuto imunitu mikroimunoterapií, 
případně jinými léčebnými přístupy, aby 
došlo ke zlepšení imunitní funkce.

Často kladené otázky

Dr. med. Lourdes Reig  
(Mallorca, Španělsko), Gunter  
Schlegel (Freiburg, Německo)

Je mikroimunoterapie kompatibilní  
s jinou léčbou nasazovanou v oblasti 
onkologie?

Díky svým speciálním vlastnostem je 
mikroimunoterapie obecně kompatibilní 

s konvenční onkologickou léčbou (opera-
tivní zákrok, radioterapie a chemoterapie) 
stejně jako s moderní cílenou terapií a dal-
šími postupy. Kromě toho ji lze kombinovat 
synergickým způsobem v oblasti integra-
tivní medicíny s jakoukoli jinou léčbou. 
Jejím cílem je podporovat protinádorovou 
imunitu a působit proti mechanismům 
kancerogeneze. V odborné literatuře jsou 
zdůrazňovány přednosti takových protiná-
dorových léčebných strategií, při nichž je 
léčba zaměřená na ničení maligních buněk 
kombinována s imunomodulační léčbou15.

Jaký je rozdíl mezi přípravky 2LCL1  
a 2LLNH1?

Přípravek 2LCL1 bývá nasazována na pod-
poru imunitního systému u hematologic-
kých neoplazií jako chronické lymfocytární 
leukémie, akutní lymfoblastické leukémie, 
Hodgkinova lymfomu a non-Hodgkinova 
lymfomu (NHL). Přípravek 2LLNH1 na-
chází na základě svého specifického složení 
uplatnění u non-Hodgkinova lymfomu. Z 

praktického hlediska by proto mělo u pa-
cienta, který je postižen NHL, proběhnout 
nové nastavení s přípravkem 2LLNH1. Stá-
vající léčba přípravky 2LCL1 nebo 2LCL2 
by však při stabilním, pozitivním průběhu 
neměla být měněna, ani v případě NHL.

Jaká je souvislost mezi rolí zánětlivé 
reakce v kancerogenezi a využitím mi-
kroimunoterapie v onkologii?

U onkologických onemocnění hraje zá-
nět dvojí roli. Na jedné straně podporuje 
zahájení protinádorové odpovědi a příspívá 
tak k potlačení nádoru. Na druhé straně je 
dáván do souvislosti se vznikem a rozvojem 
nádoru prostřednictvím indukce genetické 
nestability, buněčné proliferace a angioge-
neze3,22. Zánětlivé mikroprostředí je důle-
žitou komponentou všech druhů nádorů, a 
proto bylo popsáno jako jedna ze zvláštních 
charakteristik maligních buněk23. V tomto 
smyslu ovlivňuje cytokinové prostředí a 
aktivace určitých transkripčních faktorů 
samotný průběh onemocnění.

Micro-immunotherapy 
& oncology
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anti-tumour immunity
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Tak byla zejména u pacientů v pokroči-
lém stadiu onemocnění pozorována sou-
časná exprese prozánětlivých cytokinů jako 
IL-6, IL-8 nebo TNF-α a imunosuprimujících 
cytokinů jako TGF-ß a IL-10. Kromě toho 
je zpravidla exprese cytokinů jako IL-12 a 
IFN-γ, jež jsou zodpovědné za indukci a za-
chování Th1 odpovědi, snížená. V důsledku 
toho, navzdory přítomnosti prozánětlivých 
stimulů, nejsou aktivovány efektorové buň-
ky protinádorové imunity, schopné nádor 
rozpoznat a eliminovat, příp. tyto buňky 
vykazují dysfunkci24,25.

Mezi transkripčními faktory, jež se účastní 
onkologických procesů, hraje STAT3 u většiny 
druhů onkologických onemocnění rozhodu-
jící roli. Tato molekula, která je aktivována 
cytokiny jako IL-6 a IL-10, může ve spojitosti 
s NF-kB podporovat pronádorové procesy a 
současně brzdit protinádorovou Th1 imu-

nitní odpověď26. Nejsou-li cytokiny jako IL-1 
nebo IL-12 přítomny v dostatečném množství, 
je pravděpodobnější, že IL-6 bude pozitivně 
ovlivňovat chronický zánět podporující roz-
voj nádoru a angiogenezi, namísto aby účinek 
směřoval k potlačení rozvoje nádoru6.

Vzhledem k těmto v odborné literatuře 
popsaným mechanismům a s přihlédnutím 
k charakteru mikroimunoterapeutických 
přípravků a nashromážděných zkušeností 
s jejím klinickým užitím, lze tyto přípravky 
považovat za bezpečné. Mikroimunotera-
peutické přípravky obsahují nízkodávko-
vané cytokiny a dalších imunomodulační 
látky, jež jsou zvoleny s přihlédnutím k pa-
tofyziologii onkologických onemocnění. 
Tak je zajištěna jejich dobrá snášenlivost. 
Díky tomuto specifickému složení, sek-
venčnímu podávání a synergické souhře 
mezi účinnými látkami se imunitní rovno-

váha posouvá ve prospěch protinádorové 
imunity, zprostředkované především Th1 
lymfocyty a M1 makrofágy, a působí proti 
nádorem indukované imunosupresi.

Může být přípravek 2LINFLAM nasa-
zen u pacientů s onkologickým one-
mocněním?

Jak již bylo uvedeno výše, hraje zánět 
u onkologických onemocnění dvojí roli. 
Proto někteří odborníci používající mikro-
imunoterapii berou v určitých případech, 
zvláště, pokud pacient vykazuje silnou 
zánětlivou komponentu, v úvahu krátko-
dobé použití přípravku 2LINFLAM (ke 
ztlumení zánětlivé reakce) v kombinaci 
se stávajícími onkologickými přípravky. 
Přesto je však důležité u každého onkolo-
gického pacienta pečlivě uvážit možná ri-
zika a výhody užití tohoto přípravku.

Závěr
Gunter Schlegel (Freiburg, Německo)

Mikroimunoterapie (low-dose imunote-
rapie) se osvědčila jako významný prostře-
dek integrativní medicíny v oblasti onko-
logie. Je zaměřena na kontrolu maligního 
procesu na základě podpory protinádorové 
imunity a omezení kancerogenních me-
chanismů a může být použita jako doplněk 
léčby onkologických onemocnění.

Navíc může být používána jako prostře-
dek přispívající k obnově funkce imunit-
ního systému po intenzivní léčbě zaměře-
né na destrukci tumoru. Díky svým výše 
popsaným imunomodulačním účinkům, 
může být mikroimunoterapie použita 
ke korekci imunodeficience, vzniklé v 
průběhu standardní onkologické léčby, 
přičemž dlouhodobým cílem je zlepšení 
prognózy pacientů. 

Příloha 1: Mikroimunoterapie u solidních nádorů: postupné cíle  
imunoregulace

Dr. med. Lourdes Reig 
(Mallorca, Španělsko)

I. Protinádorová imunita 
(Tab. 5a)

Jak bylo představeno v kapitole „Imunita, 
zánět a onkologická onemocnění”, působí 

různé buňky vrozené (dendritické buňky, 
NK buňky, makrofágy) a získané imunitní 
odpovědi (CD4+ T lymfocyty a cytotoxic-
ké CD8+ T lymfocyty) společně, aby elimi-
novaly maligní buňky. U onkologických 
pacientů byla však popsána postupující 
imunodeficience v oblasti buněčné imu-
nity, jakož i opožděné obnovení imunolo-

gické reaktivity po standardní onkologic-
ké léčbě27.

Mikroimunoterapie sleduje na této 
úrovni následující cíl: podporu protiná-
dorové imunity, zachování imunitního 
dohledu a potlačení imunosuprese indu-
kované nádory. 

// imunologie / onkologie
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Annex 1: Micro-immunotherapy for solid tumours:  
Sequential immunoregulatory objectives

Dr. Lourdes Reig (Mallorca, Spain) 

▶ I. Anti-tumour immunity

As outlined in the section "Immunity, inflammation and cancer", different cells of the innate (dendritic cells, NK cells, macro-
phages) and acquired immune response (CD4+ T lymphocytes and cytotoxic CD8+ T lymphocytes) act together to eliminate 
cancer cells. In cancer patients, however, progressive cellular immunodeficiency as well as a delayed restoration of immuno-
logical reactivity after standard oncological therapies has been observed.27

Table 5a: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various im-
munomodulating substances in the context of oncological processes
 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses  Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin Fyziologická/patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

GM-CSF 
↑ Tvorba DC88

TNF-α


↑ Tvorba DC88

↑ Maturace DC a prezentace antigenu6

↑ Aktivace makrofágů s protinádorovým fenotypem (M1)
↑ Aktivace a rekrutace NK buněk, CD4+ a CD8+ T lymfocytů6 

↑ Buňkami zprostředkovaná cytotoxicita6

IL-12 


↑ Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů v Th1 buňkách9

↑ Maturace DC a prezentace antigenu6

↑ Produkce IFN-γ různými buňkami9

↑ Proliferace NK buněk28

↑ Aktivita CTL28

↑ Polarizace makrofágů (Switch) z fenotypu M2 na fenotyp M129

IFN-α 
↑ Tvorba DC30

↑ Maturace DC a prezentace antigenu 28 

↑ Aktivace NK buněk a CTL28

IL-2 ↑ Aktivace a proliferace T lymfocytů a NK buněk31

Micro-immunotherapy has the following objectives at this level:  

▶ Promote anti-tumour immunity, maintain immune surveillance and counteract tumour-induced
immunosuppression
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IL-1


↑ Prezentace antigenu prostřednictvím DC6
↑ Proliferace CD4+ a CD8+ T lymfocytů6

↑ Aktivace MDSC32
↑ Angiogenez32

IL-6


↑ Protinádorová aktivita CD4+ a CD8+ T lymfocytů6,33

↑ Aktivace MDSC6,12
↓ Maturace DC6 
↑ Angiogeneze33

IL-4


↑ Sekrece IFN-γ buňkami NK a NKT závislá na STAT634

↑ Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů v �2 buňky35
↑ Alternativní aktivace makrofágů s protumorálním fenotypem (M2)36

IFN-γ


↑ Aktivace makrofágů s antitumorálním fenotypem (M1)11
↑ Prezentace antigenu prostřednictvím DC28
↑ Cytotoxická funkce NK buněk a CTL36


↑ Imunosuprese37

TGF-β

↑ Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů v Tregs38 
↑ Diferenciace a aktivace CA13,14
↑ Imunotolerance/imunosuprese38,39

IL-10

↑ Alternativní aktivace makrofágů s pronádorovým fenotypem (M2)11
 ↑ Imunotolerance/imunosuprese40

▶ II. Tumour progression
In some cases, despite immunosurveillance processes, cancer cells manage to bypass these defences. This way they can multiply 
in an uncontrolled manner and develop the ability to invade surrounding normal tissue beyond the borders of the primary tu-
mour and develop new tumours - so-called metastases. In particular, epithelial-mesenchymal transition (EMT) and angiogene-
sis - two closely related mechanisms41 - promote tumour growth and metastasis. EMT is mainly mediated by TGF-β and other 
growth factors such as EGF, FGF and IGF as well as extracellular matrix components.42 In contrast, angiogenesis is mediated by 
substances such as VEGF, bFGF and TGF-β.43 

Micro-immunotherapy has the following objective at this level: 

▶ Limit pro-tumour processes

Tabulka 5a: Údaje z odborné literatury k fyziologické/patofyziologické aktivitě různých 
imunomodulačně působících cytokinů v rámci procesů onkogeneze

↑Podpora mechanismu ↓Potlačení mechanismu   Aktivita příznivá pro průběh onkologického onemocnění 
 Aktivita nepříznivá pro průběh onkologického onemocnění



48  //  Biotherapeutics 2019

II. Progrese tumoru (Tab. 5b)

V některých případech se maligním buň-
kám daří, navzdory procesům imunitního 
dohledu, tyto obranné mechanismy překo-
nat. Tímto způsobem se mohou nekontro-

lovaně množit a rozvíjet schopnost pronikat 
přes hranice primárního nádoru do okolní 
zdravé tkáně a tam vytvářet metastázy. V 
tomto smyslu podporují zejména epiteliál-
ně-mezenchymální tranzice (EMT) a také 
angiogeneze - dva spolu úzce spojené me-
chanismy41 - růst nádoru a tvorbu metastáz. 

EMT je řízena především TGF-ß a dalšími 
růstovými faktory jako EGF, FGF a IGF, jakož 
i komponentami extracelulární matrix42. 
Angiogeneze je oproti tomu zprostředková-
na molekulami jako VEGF, bFGF a TGF-ß43.  
Mikroimunoterapie na této úrovni sle-
duje tento cíl: omezení progrese tumoru. 

III. Rezistence tumoru (Tab. 5c)

V mnoha případech onkologická léčba 
ztroskotá, protože nádorové buňky vytvá-
řejí rezistenční mechanismy, čímž se zvy-
šuje riziko recidivy a mortality. V solidních 
nádorech je hypoxie v mikroprostředí ná-
doru podstatným faktorem jak pro postup 
onemocnění, tak i pro rozvoj nádorové 

rezistence. Hypoxické podmínky podpo-
rují mj. genetickou nestabilitu a potlačují 
schopnost apoptózy buněk46. Velká množ-
ství oxidu dusnatého (NO) produkovaná 
aktivovanými makrofágy jsou nezbytná k 
tomu, aby indukovala cytotoxicitu a apo-
ptózu nádorových buněk47,48. NO je mimo 
to spojován se senzibilizací vůči standardní 
léčbě, jako mj. radioterapii49. Prozánětlivé 

cytokiny jako TNF-α nebo IFN-γ mohou ak-
tivovat tělu vlastní enzym inducibilní NO 
syntázu (iNOS) a zahájit tvorbu dostatečně 
endogenního NO, aby tak bylo dosaženo ra-
diosenzibility nádorových buněk50. 

Mikroimunoterapie na této úrovni 
sleduje tento cíl: snížení rezistence na 
léčbu. 
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Table 5b: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various 
immunomodulating substances in the context of oncological processes  

 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin Fyziologická/ patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

TGF-β

↑ EMT42

↑ Angiogeneze

EGF

↑ EMT42

IGF

↑ EMT44

bFGF

↑ Angiogenese 43

DMSO

↓ Množství proangiogeních faktorů 45

▶ III. Tumour resistance
In many cases, oncological therapies fail because the tumour cells develop resistance mechanisms, thereby increasing the risk 
of recurrence and mortality. In solid tumours, hypoxia in the tumour microenvironment is a determining factor in both the 
progression of the disease and the development of tumour resistance. A hypoxic environment promotes, among other things, 
genetic instability and reduces the apoptotic capacity of cells.46 High levels of nitric oxide (NO) produced by activated macro-
phages are necessary to induce cytotoxicity and apoptosis of tumour cells.47,48 In addition, NO is associated with sensitisation 
to standard therapies, including radiotherapy.49

radiosensitisation.50

Micro-immunotherapy has the following objective at this level: 

▶ Avoid tumour resistance to therapy

Table 5c: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various im-
munomodulating substances in the context of oncological processes  

 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin
Fyziologická/ patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

TNF-α 
↑ Produkce NO v makrofázích51

IFN-γ



↑ Produkce TNF-α a NO v makrofázích51



↑ Imunosuprese37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DocOnco_2020_vFinale_web (1)_âást21.pdf   1   20.05.2020   16:04

  |  21

Table 5b: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various 
immunomodulating substances in the context of oncological processes  

 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin Fyziologická/ patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

TGF-β

↑ EMT42

↑ Angiogeneze

EGF

↑ EMT42

IGF

↑ EMT44

bFGF

↑ Angiogenese 43

DMSO

↓ Množství proangiogeních faktorů 45

▶ III. Tumour resistance
In many cases, oncological therapies fail because the tumour cells develop resistance mechanisms, thereby increasing the risk 
of recurrence and mortality. In solid tumours, hypoxia in the tumour microenvironment is a determining factor in both the 
progression of the disease and the development of tumour resistance. A hypoxic environment promotes, among other things, 
genetic instability and reduces the apoptotic capacity of cells.46 High levels of nitric oxide (NO) produced by activated macro-
phages are necessary to induce cytotoxicity and apoptosis of tumour cells.47,48 In addition, NO is associated with sensitisation 
to standard therapies, including radiotherapy.49

radiosensitisation.50

Micro-immunotherapy has the following objective at this level: 

▶ Avoid tumour resistance to therapy

Table 5c: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various im-
munomodulating substances in the context of oncological processes  

 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin
Fyziologická/ patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

TNF-α 
↑ Produkce NO v makrofázích51

IFN-γ



↑ Produkce TNF-α a NO v makrofázích51



↑ Imunosuprese37

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DocOnco_2020_vFinale_web (1)_âást21.pdf   1   20.05.2020   16:04

Tabulka 5b: Údaje z odborné literatury k fyziologické/patofyziologické aktivitě různých 
imunomodulačně působících cytokinů v rámci procesů onkogeneze

↑Podpora mechanismu ↓Potlačení mechanismu   Aktivita příznivá pro průběh onkologického onemocnění 
 Aktivita nepříznivá pro průběh onkologického onemocnění
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Annex 1: Micro-immunotherapy for solid tumours:  
Sequential immunoregulatory objectives

Dr. Lourdes Reig (Mallorca, Spain) 

▶ I. Anti-tumour immunity

As outlined in the section "Immunity, inflammation and cancer", different cells of the innate (dendritic cells, NK cells, macro-
phages) and acquired immune response (CD4+ T lymphocytes and cytotoxic CD8+ T lymphocytes) act together to eliminate 
cancer cells. In cancer patients, however, progressive cellular immunodeficiency as well as a delayed restoration of immuno-
logical reactivity after standard oncological therapies has been observed.27

Table 5a: Literature research on the physiological / pathophysiological activity of various im-
munomodulating substances in the context of oncological processes
 Promotion of a mechanism  Suppression of a mechanism  Favourable activity in the context of oncological pro-
cesses  Unfavourable activity in the context of oncological processes

Cytokin Fyziologická/patofyziologická aktivita 
cytokinu v rámci procesů onkogeneze

GM-CSF 
↑ Tvorba DC88

TNF-α


↑ Tvorba DC88

↑ Maturace DC a prezentace antigenu6

↑ Aktivace makrofágů s protinádorovým fenotypem (M1)
↑ Aktivace a rekrutace NK buněk, CD4+ a CD8+ T lymfocytů6 

↑ Buňkami zprostředkovaná cytotoxicita6

IL-12 


↑ Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů v Th1 buňkách9

↑ Maturace DC a prezentace antigenu6

↑ Produkce IFN-γ různými buňkami9

↑ Proliferace NK buněk28

↑ Aktivita CTL28

↑ Polarizace makrofágů (Switch) z fenotypu M2 na fenotyp M129

IFN-α 
↑ Tvorba DC30

↑ Maturace DC a prezentace antigenu 28 

↑ Aktivace NK buněk a CTL28

IL-2 ↑ Aktivace a proliferace T lymfocytů a NK buněk31

Micro-immunotherapy has the following objectives at this level:  

▶ Promote anti-tumour immunity, maintain immune surveillance and counteract tumour-induced
immunosuppression
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