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Abstrakt
Nádorové buňky mohou unikat imunitní odpovědi různými mechanismy. Interakcí
s imunitním systémem se mění nejen neoplastické buňky, ale i imunitní odpověď. Dochází
k utlumení efektorových buněčných populací, například působením imunoregulačních
buněk, mezi které patří i nezralé myeloidní buňky (IMC), převážně charakterizované u
myší výskytem povrchových molekul CD11b a Gr-1.
Zvýšený výskyt IMC při nádorových onemocněních je indukován různými faktory,
například VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), GM-CSF (Granulocyte
Macrophage Colony Stimulating Factor) nebo také lokálně působící reaktivní kyslíkové
sloučeniny (ROS). Tyto molekuly mohou být produkovány také nádorovými buňkami.
Nezralé myeloidní buňky pak působí jak mezibuněčným kontaktem (jako
nematurované formy APC nemají na svém povrchu kostimulační molekuly důležité pro
aktivaci T lymfocytů, např. CD80 a CD86) tak i parakrinně prostřednictvím ROS, NO a
peroxynitritů. Poslední sloučenina představuje společný efekt dvou enzymů skrze které
IMC mohou tlumit aktivitu specifických T lymfocytů. Jsou to inducibilní syntáza oxidu
dusnatého (iNOS) a argináza (Arg1), jejíž činností dochází ke snížení funkčně důležité
aminokyseliny argininu.
Důkladné poznání mechanismů vzniku a působení IMC je důležité pro navrhování
imunoterapeutických postupů. Je studován potenciál diferenciace IMC za pomoci all-trans
retinové kyseliny. Neobjasněné ale zůstávají například regulace mechanismů působení
(který způsob v daném případě převažuje) anebo vztahy IMC s ostatními
imunoregulačními populacemi (regulační T lymfocyty, NKT buňky).

Klíčová slova: nezralé myeloidní buňky, nádorová imunologie, imunoregulační buněčné
populace
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Abstract
Tumor cells are able to escape the immune responses in different ways. Interaction
with the immune system leads to changes not only in malignant cells but also in the
immune reaction as well. Effector cells may be suppressed, for example by the action of
immunoregulatory cells, including the immature myeloid cells (IMC). Surface molecules
CD11b and Gr-1 are used for the detection of these cells in mice,
Different factors induce accumulation of IMC in cancerous diseases, e.g. VEGF
(Vascular Endothelial Growth Factor), GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony
Stimulating Factor) or ROS (Reactive Oxygen Species) which function locally and could
be produced by tumor cells.
Immature myeloid cells effect through cell-cell contact (as immature APC they
have no costimulatory molecules,such as CD80, CD86, for T cell activation) and through
ROS, NO (nitric oxide) and peroxinitrite production. The last one mediates effects of
inducible nitric oxide synthase (iNOS) and arginase1 (Arg1), causing depletion of an
important amino acid arginine. Together they inhibit T lymphocyte activity.
Deep understanding of origin and action of IMC is important for design of
immunotherapy. The potential of all trans retinoic acid in IMC differentiation is already
being studied. However, regulation of mechanisms or interaction between IMC and other
immunoregulatory cell populations (regulatory T cells, NKT cells) are not well understood.
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Seznam zkratek
AFP – α-feto protein
APC – buňky prezentující antigen (z angl. Antigen Presenting Cells)
APM – proces zpracování antigenu (z angl. Antigen Processing Machinery)
ARG1/2 – izoformy enzymu arginázy
ATRA – all-trans retinová kyselina (z angl. All-Trans Retinoic Acid)
CALLA – leukemický antigen (z angl. Common Acute Lymphoplastic Leukemia Antigen)
CAT2B – transportér pozitivních aminokyselin
(z angl. Cationic Amino acid TransporterB)
COX – cyklooxygenáza
CR – komplementový receptor
CTLA – Cytotoxic T Lymphocyte Antigen
DC – dentritická buňka ( z angl. Dendritic Cell)
EM – extracelulární matrix
GM-CSF – Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor
GP – glykoprotein
HPV – lidský papilloma virus (z angl. Human Papilloma Virus)
ICAM – adhezivní molekula (z angl. InterCellular Adhesion Molecule)
IFN – interferon
iGb3 – glykolipid rozpoznívaný NKT lymfocyty (isoglobotrihexosylceramide)
IL – interleukin
IL-4Rα – α podjednotka společná receptoru pro IL-4 a IL-13
IMC – nezralé myeloidní buňky (z angl. Immature Myeloid Cell)
iMSC – nezralé myeloidní supresorické buňky (z angl. Immature Myeloid Suppressoric
Cell)
JAK – kináza Janusova typu (z angl. Janus Kinase)
L-Arg – arginin
LMP – Low Molecular-weight Protein
M-CSF – faktor stimulující makrofágy (z angl. Macrophage Colony Stimulating Factor)
MHC – hlavní histokompatibilní komplex (z angl. Major Histocompatibility Complex)
MMP – Matrix MetalloProteinases
NFκB – jaderný transkripční faktor κB (z angl. Nuclear Factor κB)
NK – „přirozený“ zabíječ (z angl. Natural Killer)
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NKT – Natural Killer T lymphocyte
NOS – syntáza oxidu dusnatého
PGE- prostaglandin E2
ROS – reaktivní kyslíkové radikály (z angl. Reactive Oxygen Species)
SOCS – supresor cytokinové signalizace (z angl. Suppressor Of Cytokine Signalling)
STAT – transkripční aktivátory (z angl. Signal Transducer and Activator of Transcription)
TAA - antigeny asociované s nádory
TAM – makrofágy asociované s nádory (z angl. Tumor Associated Macrophages)
TAP - transportér peptidů (z angl. Transporter Associated with antigen Processing)
TCR – receptor T lymfocytů
TGF – Transforming Growth Factor
Th – „pomocný“ T lymfocyt (z angl. Helper T lymphocyte)
Treg – regulační T lymfocyt
TSA – antigeny specifické pro nádory
VEGF – endoteliální růstový faktor (z angl. Vascular Endothelial Growth Factor)
α-GalCer – α galaktosylceramid
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Úvod
Tématem teoretické části mé bakalářské práce jsou nezralé myeloidní buňky (IMC)
ve vztahu k „protinádorové“ imunitě. Cílem bylo popsání této heterogenní buněčné
populace, příčin zvýšeného výskytu IMC u nositelů nádorů a mechanismů, kterými mohou
tyto buňky tlumit imunitní reakce.
V praktické části bylo charakterizováno zastoupení nezralých myeloidních buněk u
nádorových linií, lišících se expresí MHC molekul I. třídy. TC-1 (MHC I pozitivní) a TC1/A9 (MHC I negativní) nádorové linie představují model HPV-asociovaných nádorových
onemocnění. U myších nositelů nádorů těchto typů je porovnán výskyt IMC ve slezinách
oproti myším bez nádoru a dále byly popsány změny zastoupení nezralých myeloidních
buněk ve slezinách myší po operaci nádoru TC-1/A9. Na základě výsledků použijeme
model nádorů TC-1 a TC-1/A9 k dalšímu studiu imunosuprese vlivem nezralých
myeloidních buněk a možností terapie minimální residuální choroby.
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1 Teoretická část
1.1 Nádorové buňky a jejich interakce s imunitním systémem
Maligní transformace buňky je několikastupňový proces, na jehož začátku hrají
velkou roli mutace protoonkogenů nebo také tumor-supresivních genů, vedoucí k utlumení
jejich funkce, případně nadměrné aktivaci a následně k patologickým změnám v buněčné
proliferaci (Hursting et al,1999;Munger, 2005).
Přestože nádorové buňky pochází z buněk tělu vlastních, vůči kterým se uplatňuje
imunitní tolerance, mohou pro buňky imunitního systému vykazovat povrchové znaky
odlišující je od okolí, takzvané nádorové antigeny, které se dělí na dvě skupiny: antigeny
specifické pro nádory (TSA) a antigeny asociované s nádory (TAA).
TSA, jak už napovídá název, se na normálních buňkách nevyskytují, příkladem jsou
fragmenty produktů mutovaných genů, proteinů onkogenních virů ale také pro nádory
specifické glykosylace.
Oproti tomu TAA, jsou proteiny, které se na buňkách normálních mohou
vyskytovat, ovšem pouze v určitém množství anebo jsou exprimovány jen v nějakém
období. Mezi tento typ nádorových antigenů patří onkofetální antigeny (v postnatálním
období běžně se nevyskytující;AFP), dále HER2/neu (receptor růstového faktoru pro
epiteliální buňky) a „diferenciační antigeny leukemických buněk“, nacházející se na
vývojových stádiích normálních buněk, z kterých jsou leukemické buňky odvozeny
(CALLA) (Hořejší, Bartůňková-Základy imunologie,2.vydání).

1.1.1 Teorie imunitního dozoru
Jako první vyslovil názor, že imunitní systém má úlohu v obraně proti nádoru, Paul
Ehrlich (roku 1909). Z existence „nádorových antigenů“ schopných aktivovat imunitní
systém vychází koncept imunitního dozoru, postulovaný v padesátých letech 20.století
Burnetem a Thomasem (Burnet, 1957; Thomas,1959). Imunitní systém podle této hypotézy
rozeznává transformované buňky a následně je i eliminuje (Burnet FM;1970). Rozpoznání
nádorových buněk imunitními buňkami možné je (především u nádorů virové etiologie), ve
většině případů ovšem ke spontánnímu zamezení vzniku nádoru nedojde, neboť rakovinné
buňky používají obranné mechanismy k naplnění své životní strategie.
S tím souvisí i nověji zformulovaná hypotéza, teorie imunitní editace,
zformulovaná za použití geneticky definovaných modelů (například myši deficientní
v genech RAG, které nemají funkční lymfocyty) a nových molekulárně-biologických
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poznatků, jejíž součástí se imunitní dozor stal. Imunitní systém se podílí nejen na ochraně
vůči transformovaným buňkám, ale také na selekci tolerogenních variant, rozpoznání a
následné odstranění maligních buněk není tedy hlavní funkcí imunitního systému. (Dunn et
al, 2002)

1.1.2 Interakce imunitního systému s nádorem, suprese protinádorové
imunity
V místě postupně vznikajícího nádoru se tedy vedle sebe, v EM, vyskytují nejen
maligní buňky, ale také buňky okolní tkáně i imunitního systému, a tyto komponenty mezi
s sebou interagují. Transformované buňky se nekontrolovaně dělí a během progrese nádoru
dochází k selekci variant „neviditelných“ pro imunitní systém. Mohou být zakrývány
charakteristické antigeny - ať už jejich expresí na buňkách uvnitř nádorové masy, tak i, a to
především, změnami v expresi MHC proteinů. Tím sice zabrání diferenciaci a aktivaci
antigenně specifických CD8+ T lymfocytů, ale nedostatečná exprese MHC gp I vede k
aktivaci NK buněk. Ty exprimují jak aktivační, tak i inhibiční receptory, rozpoznávající
MHC gp I a zabraňující cytotoxickému působení NK buněk na buňky organismu vlastní,
které za běžných podmínek mají na svém povrchu komplexy MHC gp I s peptidy.
Kromě toho vydávají nádory signály vedoucí k utlumení aktivovaných nádorověspecifických buněk, například imunosupresivní cytokiny - TGF-β, IL-10 a.j.(Fontana et al,
1989; Yamamura, 1993). O výsledku protinádorové imunitní reakce tedy rozhoduje poměr
stimulačních a inhibičních podnětů v „nádorovém prostředí“ (Weiping Zou , 2005).

Obr.1 : Poměr mezi stimulací a inhibicí imunitní odpovědi rozhoduje o tom, zda výsledná imunitní reakce
bude skutečně proti nádoru. Zánětlivé signály (produkce IL-12) protinádorovou imunitu podporují, produkce
IL-10 a převaha APC buněk exprimujících B7-H1+ (inhibuje efektorové T lymfocyty) naopak imunitní
reakci tlumí. Převzato z Weiping Zou, 2005
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1.2 Imunosupresivní buněčné populace
Dalším způsobem nádorových buněk, jak ovlivnit situaci ve svůj prospěch je
indukce zvýšeného počtu buněk potlačujících imunitní odpověď i vůči nádoru, jako jsou
regulační T lymfocyty nebo nezralé myeloidní buňky (Kim R. et al, 2006) .
Regulační T lymfocyty, tvořící 5-10% CD4+ T lymfocytů, se v organismu běžně
vyskytují a podílejí se na udržování tolerance vůči vlastním buňkám. Ve vyšším množství
se na povrchu těchto buněk vyskytuje kromě CD4, také CD25 molekula (α-podjednotka
receptoru pro IL-2) a CTLA-4 (Jonuleit et al, 2001), ovšem jako specifický znak, odlišující
je od aktivovaných Th lymfocytů, uvádí O´Garra expresi transkripčního faktoru Foxp3
(O´Garra& Paulo Vieira, 2003). Nově byla ukázána opačná korelace mezi Foxp3 a CD127
expresí (Liu W. et al, 2006). Existují dvě subpopulace: takzvané „přirozené“ T lymfocyty
(nTreg) vznikají v thymu, kde úspěšně prochází selekcí. Na antigeny organismu vlastní
totiž nereagují proliferací, ale inhibicí okolních T lymfocytů, případně thymocytů (Itoh M.,
1999). Působením různých faktorů se mohou v periferii vyvinout z naivních T lymfocytů
indukované (adaptivní), antigenně specifické Treg, působící také prostřednictvím produkce
cytokinů (IL-10; TGF-β), na rozdíl od přirozeně se vyskytujících nTreg lymfocytů, které
působí pouze skrze mezibuněčné interakce.
V jistých situacích mohou působit supresivně také NKT lymfocyty. Tato populace
exprimuje jak TCRαβ tak i molekuly typické pro NK buňky ( NK 1.1), a podle typu α
řetězce TCR se dále rozdělují na subpopulace. Co se vývoje i funkce NKT lymfocytů týče,
jsou závislé na CD1d - neklasické MHC gp І molekule, prezentující antigeny
(glyko)lipidové povahy (Terabe M. et al, 2005). Podle reaktivity s α-GalCer (exogenní
glykolipid prezentovaný CD1d molekulou) používá Terabe dělení NKT buněk na dva typy.
Typ I s α-GalCer reaguje a účastní se protinádorových imunitních reakcí. Stimulace tímto
ceramidem vyvolala produkci IFN-γ a následnou aktivaci CD8+ T lymfocytů a NK buněk,
ovšem α-GalCer se zkráceným lipidovým řetězcem vyvolává produkci IL-4 a indukuje
spíše Th2 imunitní odpověď, NKT lymfocyty tedy působí i jako regulátory směru imunitní
reakce. Je možná aktivace NKT lymfocytů endogenním glykolipidem spojeným
s nádorem, již bylo ukázáno, že reakce podobné stimulaci α-GalCer vyvolává i iGb3,
lysosomální endogenní glykolipid prezentovaný aktivovanými dendritickými buňkami při
bakteriální infekci (Zhou et al, 2004), během které jsou NKT buňky aktivovány také skrze
IL-12 (Brigl et al, 2003). Typ II na α-GalCer nereaguje, a může mít roli v potlačení
protinádorové imunity (myši CD1d-deficientní, postrádající tedy obě subpopulace
nevykazovaly imunosupresivní účinky, na rozdíl od myší postrádajících typ I).
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1.3 Nezralé myeloidní buňky
Již v druhé polovině devadesátých let bylo poukázáno na defekty maturace
dendritických buněk (DC) působením nádoru (Gabrilovich et al, 1996). Dendritické buňky
jsou důležité pro aktivaci CD8+ T lymfocytů a vznik antigenně specifické imunitní reakce;
v nematurovaném stádiu, kdy na svém povrchu neexprimují kostimulační molekuly CD80,
CD86 (Chaux et al,1996) a také neprodukují cytokiny nezbytné pro aktivaci T lymfocytů,
spíše vyvolávají anergii nebo toleranci T lymfocytů (Banchereau et al, 2000). Almand
prokázal asociaci sníženého počtu zralých DC s hromaděním buněk nezralého charakteru nezralých myeloidních buněk (IMC) v jedincích postižených rakovinou (Almand et al,
2000). Schopnost IMC inhibovat proliferaci specifických T-lymfocytů a produkci IFNγ již
uvedl Bronte (Bronte et al, 1998), někdy jsou tedy pro toto působení označované také
iMSC. Nezralé myeloidní buňky jsou heterogenní buněčná populace, ze zhruba jedné
třetiny tvořená nezralými makrofágy a DC, zbylou část zastupují myeloidní buňky
v brzkých stádiích diferenciace (Almand et al, 2001). Toto dělení vychází z exprese
povrchových molekul ale i z maturačních experimentů (30% buněk bylo CD115+ - mělo
tedy na svém povrchu receptor pro M-CSF, a v jeho přítomnosti také diferencovalo
v makrofágy a monocyty). I přes různorodost IMC se ukázaly u myší jako charakteristické
znaky molekuly CD11b a Gr-1 (Bronte 1998, 2000; Angulo 2000). CD11b tvoří αM
podjednotku v αM:β2 integrinu také zvaném Mac-1 nebo CR3, což odpovídá jeho funkci vazbě C3bi fragmentu, adhezivní molekuly ICAM-1 a expresi na myeloidních buňkách
(Janeway et al , Immunobiology 5th). Gr-1 (Ly-6G) je protein vázaný GPI kotvou do
membrány granulocytů pouze přechodně během jejich časné diferenciace (Fleming et al ,
1993).
IMC mohou poblíž nádoru přispívat k jeho úniku i diferenciací v TAM (Tumor
Associated Macrophages), které působí také imunosupresivně. (Kusmartsev et al, 2005).

1.3.1 Vznik nezralých myeloidních buněk
Změny, poruchy maturace jsou důsledkem působení různých , mimo jiné také
nádorem produkovaných faktorů. Inhibice diferenciace IMC byla prokázána konkrétně u
VEGF, GM-CSF a ROS.

1.3.1.1 VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
Tento růstový faktor je obecně důležitý při angiogenezi i tvorbě krevních buněk
nejen během embryogeneze, a proto je často využíván ke stavbě cévního zásobení
nádorové masy, kterou je do okolí uvolňován (Zhang et al, 1994). Na hromadění nezralých
12

myeloidních buněk poukazuje Gabrilovich jak in vitro tak i později in vivo – přidání
protilátky neutralizující VEGF k supernatantu nádorových buněk zvrátilo defekt maturace
DC a naopak, injikace rekombinantního VEGF způsobila zvýšené zastoupení nezralých
buněk myeloidního původu ve slezinách i uzlinách myší bez nádoru (Gabrilovich et al,
1996 a 1998). VEGF v těchto buňkách blokuje aktivaci NFκB signalizací přes receptor Flt1(Oyama et al, 1998).

1.3.1.2 GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony stimulating factor)
Účinky GM-CSF na diferenciaci myeloidních buněk mohou být různé, například
v kombinaci s IL-4 se z IMC vyvinuly funkční APC, ovšem sám o sobě GM-CSF,
spontánně produkovaný třetinou lidských nádorů, způsobuje hromadění nezralých
myeloidních buněk inhibujících CD8+ T lymfocyty. Jeho podávání myši bez nádoru se
projevilo vyšším zastoupením IMC. Pozitivní vliv na imunitní odpověď zprostředkovanou
CD8+ T lymfocyty mělo použití γ-ozářené B16 nádorové linie, geneticky modifikované
k produkci GM-CSF. (Bronte et al, 1999).

1.3.1.3 ROS (Reactive oxygen species)
Kusmartsev popsal další negativní regulátor diferenciace nezralých myeloidních
buněk – reaktivní kyslíkové sloučeniny (ROS), především H2O2. Po 4 dnech kultivace
izolovaných IMC v médiu s GM-CSF a katalázou, enzymem neutralizujícím peroxid
vodíku, se jejich procentuální zastoupení snížilo, oproti převaze diferencovaných
makrofágů. Jako možný mechanismus se jeví aktivace NF-κB kyslíkovými radikály.
(Kusmartsev, 2003). Jak již bylo uvedeno, VEGF, který se také podílí na vyšším množství
IMC u myší s nádorem, působí rovněž přes dráhu NF-κB, ovšem jeho inhibici. Z odlišného
působení ROS a VEGF na úrovni NF-κB je tedy možné usoudit na různé zastoupení
nezralých makrofágů a nezralých dendritických buněk v celkové populaci IMC, podle toho
který faktor akumulaci IMC vyvolá.
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1.3.2 Mechanismy působení IMC
Obecně se dá říci, že IMC negativně působí na T lymfocyty, a to především na
CD8+ T lymfocyty (Gabrilovich et al, 2001), což je dáno nízkým zastoupením MHC gp II
na povrchu IMC. Míra inhibice CD4+ T lymfocytární imunitní odpovědi závisí na
zastoupení makrofágů v populaci nezralých myeloidních buněk, lišícím se v jednotlivých
pracích. Proto byla i zmíněna IMC zprostředkovaná inhibice obou subpopulací T
lymfocytů (Kusmartsev et al, 2000). Nezralé myeloidní buňky indukují anergii T
lymfocytů nedostatkem kostimulačních signálů, případně způsobují jejich toleranci vůči
nádoru (Kusmartsev et al, 2005) anebo také ztrátu CD3 ζ řetězce TCR (Otsuji at al, 1996).
Mechanismy mohou být různé, od produkce ROS po zvýšenou aktivitu arginázy, mohou se
prolínat, přičemž společným znakem je nezbytnost přímého kontaktu mezi IMC a T
lymfocyty (Bronte et.al, 1996).

1.3.2.1 ROS (Reactive Oxygen Species)
Nejenže jsou ROS důležité při procesu diferenciace myeloidních buněk, ale také
hrají svou roli v jejich působení na T lymfocyty. Otsuji s kolegy prokázal reversibilní
ztrátu CD3ζ řetězce vlivem kyslíkových radikálů produkovaných IMC a jako možný
mechanismus uvádí inhibici dynamické výměny CD3ζ řetězce asociovaného s TCR a
důležitého pro signalizaci T lymfocytů. Rozpad CD3ζ nebyl spojen se změnou ostatních
součástí TCR komplexu a opětovnou expresi indukoval N-acetylcystein blokující volné
radikály anebo případné odstranění IMC. (Otsuji at al, 1996)

1.3.2.2 Argináza-1
Sníženou stabilitu CD3ζ mRNA zřejmě také způsobuje zvýšená aktivita arginázy
(Arg1) vyskytující se u IMC (Rodriguez et al, 2002). Tento enzym hydrolyzuje L-arginin
na ureu a L-ornitin. Tím nahrává nádorovým buňkám hned dvakrát - jednak deplecí
argininu, aminokyseliny důležité pro funkci nejen imunitního sytému, ale i produkcí Lornitinu, substrátu pro tvorbu polyaminů potřebných pro silnou proliferaci maligních
buněk. Enzym argináza se vyskytuje ve dvou variantách – mitochondriální izoforma Arg2
je konstitutivně exprimována v určitých tkáních (např. ledvinách), exprese cytosolické
Arg1 je indukovatelná v myeloidních buňkách vlivem Th2 cytokinů - IL-4, IL-13. Substrát
je argináze dodáván z extracelulárního prostředí přes transportér aminokyselin CAT2B,
jehož množství na povrchu myeloidních buněk se stimulací těmito buňkami zvyšuje
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(Rodriguez et al 2003). Konkrétní mechanismy zvýšené exprese Arg1 nejsou úplně
objasněny, IL-4 je sice nezbytný pro supresi zprostředkovanou arginázou, ovšem její
exprese byla zaznamenána i u nádorů, které tento cytokin nesekretují. U takových nádorů
Rodriguez ukazuje na možnou indukci Arg1 signalizací přes PGE receptor nacházející se
na povrchu myeloidních supresorických buněk (včetně IMC), a tedy i možnou roli dráhy
cyklooxygenázy2. (Rodriguez et al, 2005).

1.3.2.3 Oxid dusnatý (NO)
Oxid dusnatý působí v živých systémech jako důležitý všestranný mediátor a
myeloidními buňkami je produkován činností iNOS (indukovatelné syntázy NO), také
označované NOS2 (MacMicking et al, 1997). Její exprese je, jak název napovídá,
indukovatelná, a to cytokiny TNFα a zejména IFNγ. TGFβ naopak expresi tohoto enzymu
suprimuje. iNOS, jako jiné izoformy NOS, zprostředkovává přeměnu L-Arg na L-citrulin a
NO, který se v imunitních reakcích účastní cytotoxického působení aktivovaných
makrofágů, ale může mít i účinky opačné – inhibovat proliferaci T lymfocytů (Mazzoni et
al, 2002).
Negativní působení NO je na úrovni signalizace cytokinů působících proliferaci T
lymfocytů – IL-2 a IL-3. Pro správný přenos signálu je totiž klíčová aktivace kináz typu
JAK (s IL-2 receptorem je asociována JAK3 kináza a s IL-3 receptorem kináza JAK2). Ty
jsou nejvíce aktivní při redukované formě cysteinových zbytků, které je možné in vitro
přidáním thiolových oxidantů (například právě NO) reversibilně oxidovat na inaktivní
formu disulfidu. Pokles kinázové aktivity závisel přímo úměrně na množství přidaného NO
a koreloval se sníženou proliferací stimulovaných T lymfocytů. (Duhe et al, 1998)
V signalizační kaskádě tak nedochází k fosforylaci důležitých složek , jako je STAT5,
přestože jsou přítomny, jak dále Mazzoni doplnil (Mazzoni et al, 2002). Jako možnou
hypotézu, toho, že oxid dusnatý inhibuje pouze proliferaci lymfocytů a nikoliv jejich
funkci, navrhuje Duhe pozitivní odpověď jiných proteinových kináz na působení NO.
(Duhe et al, 1998)

1.3.2.4 Peroxinitrit aneb synergismus Arg1 a iNOS
Přestože jsou Arg1 a iNOS indukovány různými cytokiny, mohou v myeloidních
buňkách za určitých podmínek působit současně. Bronte prokázal zvýšení aktivity těchto
enzymů v MSC dlouhodobě vystavených IL-4, který je nezbytný pro aktivitu Arg1 (Bronte
et al, 2003). Jak již bylo zmíněno, supresivní účinky Arg1 spočívají v depleci L-Arg, což
kromě inhibice T lymfocytů také indukuje tvorbu superoxidového radikálu O215

reduktázovou doménou iNOS, reagujícího s NO za vzniku peroxinitritu. Toto oxidační
činidlo má také potenciál modifikovat fenolové zbytky v proteinech – tedy i tyrosinové
zbytky, jejichž fosforylace je důležitá při regulaci mnoha buněčných procesů, jako je
například spouštění obranných reakcí vůči oxidačnímu stresu. Nízké množství oxidantů je
buňkou pufrováno, a realizace patřičných signalizačních drah vede k ochraně (dochází
k fosforylaci tyrosinů). Naopak vysoké koncentrace peroxinitritu, které není možné
kompenzovat pufry, nitritují tyrosiny a blokují tak obranu. To může působit jako
potenciální aktivátor cesty končící apoptozou buňky a následného snížení proliferace T
lymfocytů aktivovaných skrze CD3.(Brito et al, 1999) Peroxinity tedy zesilují působení
obou výše uvedených enzymů.

Obr. 2:Na vzniku nezralých myeloidních buněk (v obrázku MSC) se podílí VEGF a ROS. Buňkypak působí
mezibuněčný kontaktem, skrze produkci ROS, peroxynitritů a aktivitu enzymů iNOS a Arg1. Převzato
z Frey, 2006 a upraveno

1.3.2.5 Vliv cytokinů
Cytokiny hrají, stejně jako v mnoha jiných případech, důležitou úlohu i u nezralých
myeloidních buněk. Přítomnost určitých cytokinů indukuje aktivitu určitých mechanismů
IMC. TGF-β je ale svým způsobem nástrojem jejich působení a také pojí IMC s ostatními
imunosupresivními populacemi.
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Glykolipidy specifické pro nádor, prezentované CD1d molekulou nacházející se na
APC, mohou aktivovat NKT lymfocyty. Aktivované NKT buňky pak uvolňují IL-13, který
v IMC indukuje signalizací přes IL-4Rα produkci TGFβ1 (jedné z isoforem cytokinu
TGFβ). (Terabe et al, 2003)
TGFβ pak působí imunosupresivně přímo – inhibuje cytolytickou aktivitu CD8+ T
lymfocytů i nepřímo - stimuluje proliferaci regulačních T lymfocytů. (Ghirenghelli et al,
2005)

1.3.2.6 Signalizace
1.3.2.6.1 Stat3
Nádorové buňky (lidské i myší) posilují vlastní proliferaci a obranu vůči apoptóze
konstitutivně aktivovanou signalizací přes STAT3 – molekulu účastnící se signalizace
cytokinů a aktivující transkripci. V netransformovaných buňkách je jeho aktivita
udržována jako přechodná – regulací za pomoci supresorů signalizace cytokinů (SOCS). U
buněk neoplastických je možná dlouhodobá aktivita STAT3 v důsledku dysregulace
růstových faktorů.(Bromberg and Darnell, 2000) STAT3 snižuje expresi zánětlivých
cytokinů a naopak stimuluje expresi faktorů majících negativní vliv na diferenciaci a
aktivaci dendritických buněk (VEGF, IL-6). Blokování nebo přerušení signalizační dráhy
se projevilo maturací DC. Možným důvodem je zvýšená stimulace nespecifickým
imunitním systémem (zánětlivé produkty) ale také nižší produkce inhibičních faktorů,
s tím, že určitá nádorová linie má určité spektrum takovýchto faktorů a aktivita STAT3
v nádorových buňkách jejich expresi podporuje. (Wang et al, 2004)
Stimulace je ovšem oboustranná – faktory produkované nádorem jsou zároveň
aktivátory STAT3 v nezralých myeloidních buňkách. Dochází tak k posílení celé
imunosuprese. Tento transkripční aktivátor působí na geny ovládané NF-κB dvojí cestou geny stimulující imunitní reakce (CD80, CD86, MHC gp II) tlumí a geny podporující
vývoj nádoru (COX2, MMPs) ovlivňuje opačně. Zároveň udržuje myeloidní buňky
v nediferencovaném stadiu. ( Yu et al, 2007) Konstituvní aktivace STAT3 v IMC na
faktorech jako je VEGF zřejmě závisí, neboť při diferenciaci lidských monoblastických
buněk kultivovaných v médiu bez takovýchto stimulů, nebyl mezi buňkami nezralými a
diferencovanými v expresi STAT3 signifikantní rozdíl (Dimberg et al, 2006) a to
poukazuje buďto na odlišnost použitých modelů nebo výše uvedenou závislost.
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Úlohu obdobnou STAT3 má i STAT5 , také dlouhodobě aktivní u nádorových
buněk. (Bromberg and Darnell, 2000)

Obr. 3:Faktory produkované nádorem inhibují diferenciaci myeloidních buněk. Aktivita STAT3 není
v přítomnosti nádorových buněk tlumena supresorem cytokinové signalizace (SOCS) a proto se zvyšuje
zastoupení nezralých myeloidních buněk (iMC).Převzato z Hua Yu, 2007

1.3.2.6.2 Stat6
Signalizace přes IL-4Rα, společnou podjednotku receptoru cytokinů IL-4 a IL-13,
je spojena se STAT6, jehož exprese je podstatná v nízké imunitní reakci proti nádoru.
Deficience ve STAT6 se projevila jednak zvýšenou rezistencí ke vzniku spontánních
nádorů ale také vyšším procentem přežití po chirurgickém odstranění nádorů spojeným se
snížením zastoupení slezinných IMC, jak uvádí Sinha v jedné své práci. (Sinha et al, 2005)
To naznačuje vliv cytokinu IL-13 a NKT lymfocytů na nezralé myeloidní buňky, stejně
jako výsledky Terabeho s kolegy. (Terabe et al, 2000) Ovšem podle dalších výsledků
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Sinhy uvedených v jiné publikaci téhož roku se u myší deficientních v IL4Rα množství
IMC po odstranění nádoru nesnížilo, což by svědčilo proti roli IL-13, přičemž to, že pokles
IMC nastal u CD1 deficientních myší, je vysvětlováno nepřítomností faktorů indukujích
jejich akumulaci po odstranění nádoru a také následnou aktivitou lymfocytů. (Sinha et al,
2005)
Mechanismy působení nezralých myeloidních buněk uvedené výše jsou spíše
výčtem možných způsobů, jak mohou IMC ovlivňovat imunitní odpověď nejen vůči
nádorovým buňkám, a nejsou uplatňovány zároveň. Například TGFβ sekretovaný do okolí,
může působit autokrinně a tlumit aktivitu iNOS2 v IMC (Rodriguez and Ochoa, 2006).
Možná je i odlišnost způsobů imunosuprese nezralými myeloidními buňkami podle
experimentálního modelu nádorového onemocnění. Ve většině případů se mechanismy
stýkají na úrovni signalizace, která je tedy možným cílem při imunoterapii - ať už deplecí
Stat3 v hematopoetických buňkách (Kortylewski et al, 2005) nebo selektivní inhibicí
JAK2/Stat3 aktivace (Nefedova et al, 2005), obojí v myším experimentálním modelu.

1.4 Možnosti imunoterapie související s IMC
I přes současné možnosti terapie nádorových onemocnění, ať už klasických
(chemo- a radioterapie) či novějších imunoterapiích (vakcíny), dochází často k recidivě.
Svou imunosupresivní úlohu v tom mohou mít i populace buněk udržujících imunitní
odpověď v neškodné míře, včetně nezralých myeloidních buněk. Teoreticky lze
negativnímu vlivu IMC zabránit cestou
o Eliminace
o Diferenciace
o Blokování mechanismů imunosuprese

1.4.1 Eliminace IMC
Tato cesta je v případě IMC riskantní, neboť se jedná o heterogenní populaci bez
specifických molekul, které by se daly použít k cílené eliminaci, což s sebou nese riziko
deplece jiných typů myeloidních buněk - např. CD11b+ makrofágů a dendritických buněk.
Dalším omezením je rozsah eliminace, systémový zásah, ať se jedná o jakoukoliv populaci
„imunosupresivních“ buněk, může vést ke vzniku autoimunity. Proto je důležité omezit
eliminaci na co nejužší spektrum buněk a na místo nádoru a příslušející lymfatické uzliny.
(Lizee et al, 2006)
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1.4.2 Diferenciace IMC
ATRA (all-trans retinová kyselina) je sloučenina schopná indukovat diferenciaci
progenitorových buněk kostní dřeně. (van Bockstaele et al, 1993) Kostní dřeň není ale
jediné místo působení trans izomeru kyseliny retinové. ATRA zvyšuje procento zralých
DC ve slezině beze změny celkového počtu splenocytů, což dokládá diferenciaci nezralých
myeloidních buněk jejím působením. Tím zlepšuje odpověď specifických T lymfocytů a
tedy i zesiluje účinek léčby pomocí vakcín, což bylo prokázáno jak v myším
experimentálním modelu in vitro (Gabrilovich, 2001) i in vivo (Kusmartsev et al, 2003) tak
i u lidí (Mirza et al, 2006).
Monocyty (blastického typu) lze diferenciovat také pomocí vitaminu D3.
Výsledkem je ale populace lišící se od buněk diferenciovaných ATRA expresí
povrchových molekul. Vitamin D3indukuje expresi CD14 (receptoru pro LPS a LBP-LPS
vazebný protein), molekuly nacházející se na monocytech i makrofágách. (Oberg et al,
1993) Potenciální terapeutický efekt se ovšem týká léčby leukémií, kde se vitD3 a jeho
analogy podílejí na diferenciaci maligních buněk, s tím, že použití analogů vitaminu D3
redukuje riziko vzniku hyperkalcemie. (Luong and Koeffler, 2005)

1.4.3 Blokování imunosuprese
Negativnímu vlivu nezralých myeloidních buněk na imunitní odpověď vůči nádoru
lze zamezit v zásadě dvěma způsoby. Neutralizací molekul, jejichž prostřednictvím
dochází ke zvýšenému výskytu IMC – například anti-VEGF protilátky ale také inhibicí
mechanismů působení IMC, jako jsou enzymy Arg1 a iNOS. (Lizee et al, 2006) Tato
oblast ale není detailně prostudována.
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2 Praktická část
V praktické části mé bakalářské práce byla studována problematika IMC na myším
modelu nádorů TC-1 a TC-1/A9, používaných naší laboratoří. Tyto linie se liší povrchovou
expresí MHC I molekul, TC-1 buňky jsou MHC I pozitivní, buňky TC-1/A9 naopak.
Zvýšený výskyt nezralých myeloidních buněk při nádorovém onemocnění již byl popsán
jak u myší (Bronte et al, 2000) tak i u lidí (Almand et al, 2000), použité nádory ale nebyly
charakterizovány z hlediska exprese MHC I gp. Naším cílem tedy bylo srovnání
zastoupení nezralých myeloidních buněk v populaci splenocytů získaných z myší
nesoucích nádory lišící se expresí MHC molekul I. třídy.
U nositelů nádorů obou typů (MHC I + i -) se zastoupení nezralých myeloidních
buněk ve slezině zvyšuje.Krátce po operaci nádoru TC-1/A9 dochází ke snížení počtu
IMC, ovšem sedmý den po operaci bylo u některých myší zjištěno více IMC a u jiných se
hladina IMC vrátila k původním hodnotám. Také bylo zjišťováno zastoupení regulačních
T lymfocytů (Treg) v lymfatických uzlinách myší s nádorem TC-1, podle výsledků
množství Treg nezávisí na přítomnosti nádoru typu TC-1. Model nádorů TC-1 a TC-1/A9
lze podle získaných výsledků použít k dalšímu studiu nezralých myeloidních buněk a jejich
působení i k analýze možností imunoterapie minimální residuální choroby (SMRTD).

2.1 Model nádorů asociovaných infekcí HPV16
HPV16 je jeden z mnoha typů lidských papillomavirů (viry obsahující genom
v podobě dvouvláknové DNA). Stejně jako v případě HPV18 a dalších tzv.high-risk typů
je perzistentní infekce HPV16 asociovaná s výskytem karcinomu děložního čípku (HPV16
byl prokázán ve více než polovině případů).
Za maligní transformaci buněk zodpovídají proteiny E6 a E7. Ty jsou v případě
cervikálního karcinomu exprimovány jako jediné(Bubenik, 2001).
E7 onkoprotein snižuje expresi těžkého řetězce MHC I molekuly a u viru HPV18 i
expresi genů pro TAP1 a LMP2 (proteiny účastnící se vystavování MHC I- peptid
komplexů na povrchu buněk, tzv. APM-Antigen Processing Machinery). Druhý
onkoprotein, E6, interaguje mimo jiné s nádorovým supresorem p53 a zprostředkovává tak
jeho ubiquitinylaci a degradaci. Tím dochází k dysregulaci buněčného cyklu a prevenci
apoptózy. (Kanodia et al, 2007)
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2.2 Materiály a metodika
2.2.1 Buněčné linie
Nádorová linie TC-1 byla připravena transfekcí myších plicních buněk plazmidy,
které obsahovaly DNA pro E6/E7 onkogeny a zároveň i aktivovaný Ras protein- také
onkogen. (Lin et al, 1996) Z TC-1 pochází MHC I deficientní varianta TC-1/A9, získaná
z nádorů vyvinutých u myší předem imunizovaných plazmidem s E7 genem. (Šmahel et al,
2003)

2.2.2 Experimentální model in vivo
V experimentech byly použity C57BL/6 syngenní myši mužského pohlaví a stáří
v rozmezí 3-7 měsíců. Myší nositelé nádorů byli získány inokulací TC-1, resp. TC-1/A9
buněk subkutánně. Pro sledování změn v zastoupení IMC po operaci byly myším s nádory
TC-1/A9 různých velikostí tyto nádory odstraněny, a 3., 6. a 11. den byla provedena
analýza výskytu IMC ve slezinách. V dalším experimentu byly myši operovány a hodnoty
IMC stanoveny 7. den po operaci.

2.2.3 Průtoková cytometrie
Příprava suspenze splenocytů: Myší sleziny (získané z usmrcených myší) byly
homogenizovány v RPMI médiu s 2-ME (2-merkaptoetanolem).Po centrifugaci byla
v sedimentu buněk provedena lýza erythrocytů pomocí 0,3% TRIS pufru
U takto upravené buněčné suspenze byla analyzována přítomnost CD45 (30-F11),
CD4 (GK 1.5), CD8 (53-6.7) a CD11b (M1/70)/Gr-1 (RB6-8C5) pozitivních buněčných
populací pomocí FITC- a PE-značených monoklonálních protilátek, zakoupených u BD
Pharmingen.Měření byla prováděna na přístroji FACSorter a LSRII (Becton Dickinson).
Procentuální zastoupení CD4+/CD25+ buněk bylo měřeno v buněčné suspenzi
získané homogenizací myších lymfatických uzlin.

2.3 Výsledky a diskuze
Obrázek 1 znázorňuje zastoupení nezralých myeloidních buněk (CD11b+/Gr-1+
buněk) ve slezinách u kontrolní myši (tj. bez nádoru) a myši s nádorem typu TC-1 anebo
TC-1/A9. Oproti kontrolám došlo u myší s nádorem obou typů ke zvýšenému výskytu IMC
(viz Tab1 a Graf1, hodnoty z jednotlivých myší). Spojnice trendu, zobrazené v grafech,
ilustrují zvyšování IMC s velikostí nádoru, které je patrnější u nádorů TC-1, množství IMC
ve slezinách myší s nádorem TC-1/A9 kolísá.
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Dále jsme zjišťovali, zda se počet IMC mění po operaci. Třetí den po operaci
nádoru TC-1/A9 hodnoty IMC klesly (výsledky vždy ze dvou myší). Myši měřené 6. den
po operaci měly procento IMC vyšší v porovnání s kontrolou i hodnotami ze 3.dne po
operaci ale zároveň nižší než myši nesoucí nádor. (Obr.2) V následujícím experimentu
byly proto stanovovány IMC ve slezinách jednotlivých myší 7. den po operaci nádoru TC1/A9. (Obr.3) Některé měly IMC více vzhledem k průměrné hodnotě zastoupení IMC u
kontrolních myší, u jiných myší 7.den po operaci množsví IMC odpovídalo hodnotám
naměřeným u myší bez nádoru. Možným důvodem jsou individuální rozdíly v regresi
anebo progresi nádorů po operaci jednotlivců.
Pro možnost studia vztahů IMC s ostatními populacemi imunoregulačních buněk
jsme porovnávali výskyt regulačních T lymfocytů v lymfatických uzlinách u myší bez a
s nádorem, zatím pouze u linie TC-1 (Obr.4). S ohledem na používanou metodiku
„dvoubarevného“ značení buněk pouze na povrchu, byly Treg zjišťovány v rámci
CD4+/CD25+ populace, zahrnující i aktivované CD4+ Th („pomocné T“) lymfocyty.
Protože se množství CD4+/CD25+ buněk u myši kontrolní a myší s nádory nelišilo, lze
z toho usoudit, že ani ve výskytu Treg není rozdíl mezi myší bez nádoru a s nádorem TC-1.
Tento výsledek je odlišný od výsledků jiných skupin, v jejichž modelu se zastoupení
regulačních T lymfocytů u myší s nádorem zvyšuje. Nejen pro určení důvodu rozdílných
výsledků provedeme analýzu Treg v případě TC-1/A9 nádorové choroby, tedy modelu
MHC I negativního nádoru.
Podle výsledků je možné model nádorových linií TC-1 a TC-1/A9 využít jak ke
studiu imunosuprese prostřednictvím nezralých myeloidních buněk tak i možností terapie
ovlivňující IMC po chirurgickém odstranění nádoru (tzv. SMRTD - Surgical Minimal
Residual Tumor Disease). Další experiment doplní výskyt Treg v lymfatických uzlinách
myší s nádorem TC-1/A9, a poté bude sledováno, zda deplece Treg, která má právě při
SMRTD podpůrný vliv na léčbu (Šímová et al,2006), vyvolává změny v zastoupení IMC.
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Obrázek 1: Výskyt IMC ve slezinách kontrolních myší a myší s nádorem TC-1, resp. TC1/A9

Kontrola

TC-1/A9

TC-1

2,2%

8,9%

13,2%

CD11b

Gr-1

Uvedené obrázky ilustrují zvýšené množství nezralých myeloidních buněk ve slezinách myší s
nádorem.Údaj u kontrolní myši představuje reprezentativní výsledek z devíti pokusů, hodnota zastoupení
IMC ve slezině jedné myši odpovídá u TC-1/A9 velikosti nádoru 1,1 cm2 a u TC-1 1,96cm2

Graf a Tabulka 1:
a) TC-1/A9
velikost
nádoru
Množství
TC-1 CD11b+/Gr/A9
1+ buněk
2
(%)
(cm )
0
3,625*
0,5
4,9
0,64
12,5
1,1
8,9
1,2
8,1
1,5
12,5

množství
CD11b+/Gr-1+
buněk

Zastoupení CD11b+/Gr-1+ buněk při různých
velikostech nádoru TC-1/A9
15
10
5
0
0

0,5

1

1,5

2

velikost nádoru (cm 2)

b) TC-1

množství CD11b+/Gr1+ buněk

Zastoupení CD11b+/Gr-1+ buněk při různých velikostech
nádoru TC-1
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4
2

velikost nádoru (cm )

5

velikost
nádoru
TC-1
2
(cm )

Množství
CD11b+/Gr1+ buněk
(%)

0

3,625*

0,05
0,16
0,96
1
1,96
3,96

2,4
4,8
6,4
4
13,2
26

Na grafech jsou vyneseny hodnoty IMC ve slezinách myší s nádorem TC-1/A9 (a) a TC-1 (b) pro
jednotlivé velikosti nádoru. Z proložených spojnic trendu je patrné zvyšování zastoupení IMC u obou
typů nádoru, u TC-1/A9 hodnoty více kolísají než u TC-1.
*Hodnoty u myší bez nádoru jsou průměry z osmi hodnot, směrodatná odchylka je 1,575.
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Obrázek 2: Množství IMC ve slezinách myší po operaci nádoru TC-1/A9
kontrola
CD11b

4%

myš s nádorem

11,7%

Gr-1
3.den po
operaci

5,7% 6. den po op.

11. den
po op.

5,5%

7,9%

Po operaci nádoru TC-1/A9 dochází k poklesu zastoupení IMC ve slezinách, míra poklesu je
individuální-hodnoty IMCu myši 6.den po operaci jsou vyšší než u myši 3. a 11. den po operaci ale
zároveň nižší než u myši s nádorem. Měření bylo provedeno ze slezin jednotlivých myší.
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Obrázek 3: Hodnoty IMC ve slezinách myší 7 dní po operaci nádoru TC-1/A9
kontrola

2,2%

CD11b

Gr-1
po operaci

5,6%

3,2%

10,6%

5%

4,9%

2,9%

1,1%

Sedmý den po operaci nádoru TC-1/A9 se zastoupení IMC liší u jednotlivců, zřejmě v závislosti na
potenciální regresi či progresi nádoru po operaci. Průměrná hodnota IMC ve slezinách myší 7.den po
operaci je 4,44 se směrodatnou odchylkou 2,74. Měření byla provedena opět u jednotlivých myší.
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Obrázek 4: Zastoupení CD4+/CD25+ buněk v lymfatických uzlinách myší bez a
s nádorem TC-1 o různé velikosti
kontrola

2,5%

CD4

CD25
nádor o velikosti
0,05 cm2

1,1%

0,96 cm2

1,6%

1,0 cm2

2,8%

1,96 cm2

1,9%

V lymfatických uzlinách myší s nádorem TC-1 se zastoupení regulačních T lymfocytů oproti
kontrolní myší nemění, uvedené hodnoty pocházejí z lymfatických uzlin jednotlivých myši.
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