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Abstrakt

Zánět je velmi složitá vývojem získaná reakce živého organismu na různé druhy poškození
jeho celistvosti. Je při něm vylučováno mnoho mediátorů, z nichž velmi důležitou roli
představují interleukiny. Aby mohly interleukiny vykonávat své efektorové funkce, je
zapotřebí proteolytické štěpení jejich neaktivních forem - pro-interleukinů. Tuto funkci
zajišťují cystein aspartát-specifické proteázy. První takovou pojmenovanou proteázou byl
enzym ICE, později nazvaný jako kaspáza -1. Nyní je u obratlovců známo již 14 kaspáz.
Některé z nich mají významnou roli při apoptotické smrti buňky, jiné se podílejí na
zánětlivých reakcí. Mezi prozánětlivé kaspázy jsou řazeny kaspáza -1, -4, -5, -11, -12, -14.
Protože jsou kaspázy produkovány buňkou jako katalyticky neaktivní zymogeny, jsou poté
podrobeny proteolytickému štěpení, čímž dojde k jejich aktivaci. Důležitou roli při jejich
aktivaci hrají molekuly NALPs, NAIP a IPAF, členy rodiny NLR, které se podílí na skládání
multiproteinového komplexu, nazývaného inflamasom.
Největší část této práce je věnována prozánětlivým kaspázám, jejich aktivaci, ale také
inhibici. Neopomenula jsem však zmínit ani vnější a vnitřní cestu indukce apoptózy.

Klíčová slova : interleukiny, kaspázy, zánětlivá reakce, apoptóza, inflamasom
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Abstract

Inflammation is very complicated reaction of living organism to various damages of its
integrity. During this process many mediators are secreted and among them interleukins play
a very important role. Proteolytic cleavage of interleukin non-active forms called prointerleukins is required to perform their effectors functions. The proteolytic cleavage is
ensured by cystein aspartate-specific proteases. The first described protease was enzyme ICE,
later called caspase–1. It is already known 14 vertebrate caspases. Some of them have an
important role during apoptosis, while the others play an important role during inflammation.
Inflammatory caspases are caspase-1, -4, -5, -11, -12 and -14. Caspases are produced by cell
as non-active zymogens and later they are proteolyticly cleaved and in this manner activated.
For their activation there are important NALPs, NAIP and IPAF molecules, members of NLR
protein family. NLR proteins form multiprotein complex called inflammasome.
The major part of this work is about inflammatory caspases, their activation and inhibition.
However, I did not forget to mention a few rows about extrinsic and intrinsic pathways of
apoptosis.

Keywords: interleukins, caspases, inflammatory, apoptosis, inflammasome
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Seznam použitých zkratek

AIF

apoptosis inducing factor

Apaf

apoptotic protease activating factor

ATP

adenosintriphosphate

Bcl

B-cell lymphoma

BIR

baculovirus inhibitor-of-apoptosis repeats

CARD

caspase recruitment domain

CPPD

calcium pyrofosfate dihydrate

CrmA

cytokine response modifier A

DD

death domain

DED

death effector domain

DF

death fold

DISC

death inducing signaling komplex

DNA

deoxyribonucleic acid

ER

endoplasmatické retikulum

FADD

Fas associated death domain

FLIP

FLICE-like inhibitory protein

IAP

inhibitor of apoptosis protein

ICE

interleukin -1β- converting enzyme

IFN

interferon

IL

interleukin

LPS

lipopolysacharid

LRR

leucine-rich repeats

MSU

gout-associate monosodium urate

NAIP

neuronal apoptosis inhibitor protein

NF-κB

nuclear factor kappa B

NK

natural killer

NLR

nukleotide binding oligomerization domain-like receptor

NOD

nukleotide binding oligomerization domain

PAMP

pathogen-associate molecular patterns

PIG

p53 induced gene

PYD

pyrin domain
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RIP2

receptor-interacting protein 2

RNA

ribonucleic acid

Th

T-helper cell

TNF

tumor necrosis factor

TRADD

tumor necrosis factor-αR associate death domain
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1. Úvod
Všechny živé organismy neustále reagují na změny v jejich vnitřním i vnějším prostředí.
Jejich buňky jsou proto vybaveny spletí signálních drah schopných převodu podnětu na
buněčnou odpověď. Stejně tak je tomu i u buněk imunitního systému. Buňky přirozené
imunity musí být schopné rychlé reakce a rozlišení vlastních struktur od cizích. Jsou proto na
svém povrchu vybaveny receptory, jež tuto skutečnost zaznamenávají a posílají informace
směrem do buňky. Informace se přenáší přes signální dráhy a buňka je tak schopna
rozhodnout, jakou efektorovou funkci nakonec vykoná.
Množina všech dějů uskutečňujících se v těle jako odpověď na nepříznivé podněty je
označována jako zánětlivá reakce. Je to proces, při němž dochází k metabolickým adaptacím
organismu a přeskupování solubilních faktorů, z nich nejdůležitější úlohu hrají cytokiny.
Cytokiny jsou malé proteiny o mol. hmotnosti 8-80 kDa schopné účinku již při nízkých
koncentracích. Podle hlavního účinku se rozdělující do 5 tříd: interleukiny, interferony,
faktory stimulující kolonie, tumor nekrotizující faktory a chemokiny. Vazbou cytokinu ke
specifickému receptoru se zahájí kaskáda dějů vedoucí buď k aktivaci nebo inhibici řady genů
(Lochmanová, 2006).
Některé z interleukinů, jako např. IL-1, jsou buňkou vytvářeny nejprve v neaktivních
formách. Aby mohly vykonávat své efektorové funkce, musí být nejprve rozštěpeny enzymy,
označovanými jako kaspázy (Timmer and Salvesen, 2007).
Kaspázy jsou intracelulární cystein-aspartát-specifické proteázy, tedy enzymy schopné
štepení substrátů. Prvním objeveným a popsaným členem „kaspázové“ rodiny byla kaspáza-1,
původně pojmenovaná jako interleukin-1β-converting enzyme (ICE). Byla pojmenována
podle své funkce, neboť bylo zjištěno, že hraje roli během maturace IL-1β (Cerretti et al..
1992).
Kaspázy se skládají z různě dlouhé prodomény (podle typu kaspázy), na kterou navazuje
podjednotka p20 a dále podjednotka p10 obsahující část rozpoznávající substrát.
Syntetizovány jsou v neaktivní formě jako tzv. pro-kaspázy. K jejich aktivaci dochází až
následně proteolytickým štěpením (Lamkanfi et al., 2002).
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2. Klasifikace kaspáz
Do dnešní doby bylo u obratlovců popsáno 14 druhů káspáz. Jsou rozděleny do dvou
velkých tříd, metakaspáz a parakaspáz, podle organismu, ve kterém se vyskytují.
Metakaspázy se nalézají pouze u rostlin, hub a prvoků, zatímco parakaspázy se vyskytují u
mnohobuněčných živočichů (Uren et al., 2000).
Kaspázy jsou známé především svou nezastupitelnou funkcí při apoptotické smrti buňky.
Jejich působení je však mnohem větší, účastní se také signalizačních drah, které jsou na
apoptóze nezávislé a některé jsou schopné vykonávat jak apoptotické tak ne-apoptotické
funkce. Proto se mnohem častěji používá rozdělení podle jejich funkce, struktury a specifity
k substrátu.
První skupinu tvoří prozánětlivé kaspázy, a to jednak kaspázy C. elegans ( CED-3, CSP-1,
CSP-2) a ty, které se našly pouze u obratlovců (kaspáza -1, -4, -5, -11, -12, -14 ). Druhou
skupinu představují efektorové kaspázy účastnící se apoptózy (kaspáza -3, -6, -7) a do třetí
skupiny zařazujeme tzv. iniciátory apoptózy (kaspáza -2,– 8, -9, -10) (Shi, 2002; Lamkanfi et
al., 2002).

3. Zánětlivá reakce
Zánět je lokalizovaná nebo systémová obranná reakce organismu na fyzikální, chemické
nebo biologické poškození buněk a tkání. Je to fylogeneticky i ontogeneticky nejstarší obraný
mechanismus vedoucí k lokalizaci, likvidaci nebo vyloučení škodlivin a poškozené tkáně,
následnému hojení a opětovnému nastolení rovnovážného stavu. Podílí se na ní jednak
buněčné složky imunitního systému jako neutrolily, lymfocyty, endotelové buňky
a trombocyty, dále celá řada složek humorálních zahrnující komplementový, hemokoagulační
a fibrinolytický systém krevní plazmy, proteiny akutní fáze, prozánětlivé cytokiny,
prostaglandiny a další metabolity kyseliny arachidonové (Krejsek, Kopecký, Fixa, 1993 ).
Klasickými projevy místního zánětu jsou zčervenání ( rubor), zvýšení teploty (calor), otok
(tumor) a bolestivost (dolor). Není-li akutní zánět schopen vyrovnat se s danou situací , změní

10

svůj charakter a stává se z něj zánět chronický. Při akutní zánětlivé reakci se do místa zánětu
dostává jako první

neutrofilní leukocyt. Při chronickém zánětu se uplatňují monocyty

a T lymfocyty.
Při aktivaci zánětlivé reakce dojde lokálně k rozšíření a zvýšení propustnosti cév,
rychlejšímu průtoku krve, a tím k zarudnutí a zvýšení teploty. Na endoteliálních buňkách
zanícených kapilár se zvyšuje exprese adhezivních molekul, které zachycují fagocyty
a později i lymfocyty, jež v dalším stádiu pronikají do tkáně a migrují do místa poškození.
Zvýšením propustnosti kapilár se do místa zánětu mohou dostávat i složky komplementu,
proteiny akutní fáze a především také fibrinogen, faktor krevního srážení. Ovlivněním
místních nervových zakončení se postižené místo stává bolestivým (Lochmanová, 2006).
Hlavním úkolem zánětlivých buněk je fagocytóza cizorodého agens. Fagocyty
akumulované v místě poškození
Déletrvající zánět

začnou uvolňovat cytokiny a jiné mediátory zánětu.

je signálem pro aktivaci antigenně specifických složek imunity.

Mikroorganismy uvolňují v místě zánětu antigeny, které jsou poté vystaveny na povrchu
antigen presentujících buněk – buněk dendritických a makrofágů. Společně se tak dostávají do
mízních uzlin, kde stimulují aktivaci a diferenciaci různých typů T lymfocytů a specifických
klonů B lymfocytů. Zralé efektorové Th1 buňky migrují cévami do místa zánětu a tam svými
produkty stimulují makrofágy.
Dojde-li k masivnímu průniku mikroorganismů do krevního oběhu nastává septický šok.
Aktivují-li se zánětlivé elementy intravaskulárně antigenním podnětem neinfekčního
charakteru, mluvíme o anafylaktickém šoku ( Hořejší, Bartůňková, 2005 ).
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4. Prozánětlivé kaspázy
4.1. Příbuzenské vztahy mezi jednotlivými kaspázami

Na rozdíl od kaspáz -8 a -10, u kterých byla nalezena doména DED (death effector
domain), jsou savčí kaspázy-1,-2,-4,-5,-9,-11 a -12 charakteristické tím, že obsahují CARD
(caspase recruiment domain) domény na jejich N-konci ( Shi, 2004).
Po podrobnější analýze CARD domény se předpokládá, že zánětlivé kaspázy jednotlivých
druhů byly v evoluci odděleny z jedné „větve“. Prozánětlivé kaspázy, známé také jako
kaspázy skupiny I, jsou u lidí kódovány 4 hlavními geny (kaspáza-1,-4, -5 a -12) ležícími na
lidském chromosomu 11q22.2-q22.3. U myší se vyskytují na chromosomu 9A1 a kódovány
jsou 3 hlavními geny (kaspáza -1, -11, -12). Z toho je patrné, že kaspázy -1 a -12 byly
nalezeny u obou organismů, zatímco kaspáza -11 se vyskytuje pouze u myší a kaspázy -4 a -5
pouze u lidí (Martinon and Tschopp, 2004).

Na chromosomu jsou geny těchto kaspáz seskupeny směrem od telomery k centromeře
v následujícím pořadí: kaspáza -1, -5, -4 a -12 u lidí a kaspáza -1, -11, -12 u myší.
Jestliže srovnáme amino-kyselinové sekvence pro-kaspáz -4 a -5, nalezneme mezi nimi 77%
homologii. Při srovnání těchto 2 pro-kaspáz s pro-kaspázou -11 nalezneme 59% homologie
(v případě pro-kaspázy -4 a -11) a 54 % homologii (prokasp. -5 a -11) (Lamkanfi et al.,
2002).
Absence kaspáz-4 a -5 u myší a jejich vysoký stupeň homologie s kaspázou-11 naznačuje,
že mohly vzniknout genovou duplikací kaspázy -11. U kaspázy -5 se předpokládá, že vzniká
genovou duplikací kaspázy-4. Z tohoto srovnání je patrné, že jsou si evolučně velmi blízké
(Martinon and Tschopp, 2004 ).
Název „prozánětlivé“ získaly tyto kaspázy proto, že hlavními substráty kapsázy-1 neboli
IL-1β konvertujícího enzymu (ICE) jsou prekurzorové formy dvou příbuzných cytokinů proIL-1β a pro-IL-18, dva příbuzné cytokiny, které hrají důležitou roli při zánětlivých reakcích.
Nejnovější studie však ukazují, že existují ještě další dva cytokiny, IL-32 a IL-33 , které jsou
s největší pravděpodobností také substráty zánětlivých kaspáz (Smitz et al., 2005; Netea et
al.,

2006). Pro kaspázy -4, -5, -11 a -12 zatím jejich specifické substráty nalezeny nebyly.
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O kaspáze -13 (ERICE) se nejprve předpokládalo, že se vyskytuje u lidí ( Humke et al.,
1998), ale o dva roky později bylo prokázáno, že k expresi dochází pouze v buňkách hovězího
dobytka ( Lin et al. 2000 ). Z tohoto důvodu se o ni již nebudu zmiňovat.

4.2. Substráty kaspáz

Substráty kaspáz se nacházejí jak v cytoplasmě, tak v buněčném jádře. Jsou jimi např.
cytoskeletární struktury, regulační molekuly (kinázy), biomembrány (včetně mitochodriální),
řada transportních proteinů a jaderných enzymů ( Timmer and Salvesen, 2007 ).
Pro správnou katalytickou funkci kaspáz jsou důležité 2 aminokyseliny : cys zbytek
ve struktuře enzymu a asp zbytek na struktuře substrátu. Cys zbytek slouží při hydrolýze
vazby jako nukleofil a je běžný u mnoha druhů proteáz. Primární struktury „kapes“ všech
dosud známých kaspáz jsou téměř identické. Jsou poměrně hluboké, basické a tvarovány tak,
aby se co nejlépe přizpůsobily asp zbytkům na řetězci substrátu (Stennicke et al.,2000).

Protože jsou kaspázy členem velké rodiny strukturně podobných enzymů, cysteinových
proteáz, mají jim

podobné vlastnosti.

Obecně lze říci, že tyto proteázy sdílejí striktní

specifitu pro jeden typ aminokyselinového zbytku v primární (P1) pozici na řetězci substrátu.
Jak již bylo zmíněno výše, lze cysteinové proteázy dělit do několika skupin. Rostlinné
metakaspázy jsou štěpeny na zbytcích arg nebo lys stejně jako bakteriální proteázy clostripain
a gingipain; separázy účastnící se separace sesterských chromatid během mitotického dělení
jsou štěpeny na arg zbytcích a rodina savčích a rostliných proteáz, („legumain family“)
účastnící se zpracování proteinů na jejich aktivní formy, je štěpena na asn zbytcích (Timmer
and Salvesen, 2007).
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4.3. Specifita substrátů

Jednotlivé druhy kaspáz jsou charakteristické svými aktivními kapsami, ve kterých štěpí
substrát, a také svými přírodními substráty, které jsou schopny štěpit. První studie specifity
substrátů byly založeny na syntetických peptidech , pomocí kterých mohly být později
predikovány substráty přírodní ( Talanian et al., 1997) .
To, že různé druhy kaspáz štěpí různé substráty, se uplatňuje např. při studiu inhibitorů
kaspáz, kdy se měří množství substrátu před inhibicí a po inhibici kaspázy. Zbytky
aminokyselin, které vznikají po štěpení vazeb se nazývají P1`. Jako substráty mohou sloužit i
pro-kaspázy. Štěpení pro-kaspáz, např pro-kaspázy -7, která je substrátem kaspáz-8 a -9, na
jejich aktivní formy – kaspázy, se uplatňuje především během signálních drah vedoucích
k apoptóze buňky (Ho and Hawkins, 2005).

4.4. Kaspáza-1 a její substráty IL-1β, IL-18, IL-32 a IL-33

4.4.1. IL -1

V dnešní době jsou známé dva druhy interleukinu -1, a to IL-1α, který je převážně vázán
na buňky a IL-1β, který je spíše sekretován. Obě tyto formy jsou produkované monocyty,
makrofágy a dalšími buňkami imunitního systému. Produkci stimuluje endotoxin, trauma
a také zánět. IL-1 byl popsán jako aktivátor T lymfocytů. Aktivuje také tvorbu jiných
cytokinů a hraje klíčovou roli v akutním i chronickém zánětu. Je-li produkován v nadměrných
množstvích,

účastní

se

patogenese

šoku,

artritidy,

diabetu

1.

typu

a

dalších

imunopatologických reakcí.
V těle převažuje spíše IL-1β. Biologický efekt IL-1 β je sice dobře znám, nicméně záhadou
však stále zůstává, jakým mechanismem je jeho produkce regulována. Aby byl lidský IL-1β
aktivní, musí nejprve dojít v cytoplasmě k proteolytickému štěpení jeho prekurzorové formy
pro- IL-1β mezi Tyr-Val-His-Asp116 a Ala

117

. Z inaktivní formy o molekulové hmotnosti

31 kDa, která je štěpena kaspázou-1, se tak stává forma aktivní o molekulové hmotnosti
17.5 kDa (Hazuda, Lee, Young, 1988; Martinon and Tschopp, 2007 ).
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4.4.2. IL-18

IL-18 stimuluje produkci IFNγ, zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk a společně s IL12 stimuluje diferenciaci Th1 buněk ( Dinarello et al., 2003; Okamura et al., 1998).
V přítomnosti dalších cytokinů, především IL-4, je schopen také
odpovědi. Hraje důležitou

indukce Th2 buněčné

úlohu u celé řady imunopatologických reakcí

směřujících

k poškození tkání a orgánů.
IL-18 byl identifikován v myším séru jako IFNγ indukující faktor, a tak byl nejprve nazván
jako IGIF. Protože se strukturně podobá IL-1β, byl také původně pojmenován jako IL-1γ.
Nebyl však schopen vazby na IL-1R, a tak byl později přejmenován na IL-18. Syntetizován je
podobně jako IL-1 v prekurzorové formě jako tzv. pro-IL-18 a na biologicky aktivní formu je
přeměněn štěpením kaspázou-1 nebo proteinázou-3. (Martinon and Tschopp , 2007).
IL-18 je produkován mnoha typy buněk a to jednak v aktivní formě nebo jako biologicky
neaktivní pro-IL-18. Aktivní formu produkují Kupfflerovi buňky, peritoneální a slezinné
makrofágy, alveolární makrofágy a mikroglie. Neaktivní forma je produkována lidskými
periferními krevními mononukleárními buňkami (Puren, Fantuzzi, Dinarello., 1999).

4.4.3. IL-33

Blízkým příbuzným těchto dvou cytokinů je nedávno objevený IL-33. Vykazuje podobnou
strukturu jako IL-1 a IL-18 a váže se na IL-1 rodinu receptorů ST2. Zatímco IL-1 a IL-18
směřují buněčnou odpověď směrem k Th1, IL-33 indukuji spíše produkci Th2 asociovaných
cytokinů (Smitz et al., 2005).

4.4.4. IL-32

V nedávné době byl popsán nový cytokin, IL-32. Zdá se , že by i on mohl hrát roli při
zánětlivých reakcích. Jeho produkci indukuje Mycobacterium tuberculosis. Makrofágy
stimulované tímto patogenem produkují IFNγ, jenž IL-32 indukuje. K aktivaci je také
potřebná kaspáza-1, která neaktivní prekurzor rozštěpí ( Netea et al., 2006 ).

15

4.5. Myší kaspáza-11 a lidské kaspázy-4 a -5

Kaspáza-11 není úplně charakteristickým členem rodiny kaspáz-1, je však schopna
kaspázu -1 aktivovat. Narozdíl od kaspázy -1 je exprese kaspázy-11 stimulována pomocí LPS.
Při pokusech na myších, které měly defekt v kaspáze-11 nebo kaspáze-1, selhávala produkce
maturovaného IL-1β a IL-18 ( Wang et al., 1998).
O kaspázách-4 a -5 se zatím ví jen velmi málo. Kaspáza-5 je společně s kaspázou-1
komponentem NALP1 inflamasomu, komplexu aktivujícího kaspázu-1 ( Martinon et al.,
2002). O kaspáze-4 se přepokládá, že by mohla společně s kaspázou-12 hrát roli při ER
stresem indukované apoptóze ( Hitomi et al., 2004 ).

4.6. Kaspáza-12

Studie s kaspázou-12 ukazují, že je tato kaspáza spjata s ER stresem. ER stres je stav
buňky, kdy dochází ke změnám funkce endoplazmatického retikula (ER). . Tento stav vzniká
nahromaděním špatně sbalených proteinů nebo po průniku virových infekcí do buňky. Vznik
ER stresu aktivuje nakonec signální dráhy vedoucí k apoptóze a právě kaspáza-12 by mohla
být iniciátorovou kaspázou této signální dráhy.

Kaspáza-12 se také účastní různých

neurodegenerativních onemocnění, jako je např. Alzheimerova choroba ( Siman et al., 2001 ).
Kaspáza-12 je produkována ve dvou formách. První z nich je zkrácená kaspáza-12
obsahující pouze doménu CARD na N-konci proteinu. Druhou formou je dlouhá varianta –
kaspáza-12L, která je enzymaticky aktivní. Je však méně frekventovanou alelou vyskytující se
především

u Africké populace. Tato dlouhá varianta vzniká substitucí thymidinu v posici

125 za cytosin. Místo stop kodonu se tak vytvoří arginin a syntetizuje se delší forma (Saleh et
al., 2004). Produkce dlouhé formy zmírňuje zánětlivou odpověď, a tak zvyšuje riziko sepse.
Migrací africké populace do Evropy a Asie vzrůstá v těchto oblastech počet infekčních
onemocnění (Saleh et al. 2006).
U pokusech na myších s deficitem kaspázy-12 se prokázalo, že likvidují bakteriální
infekce efektivněji než divoký typ myší. Tímto způsobem bylo zjištěno, že blokuje aktivaci
kaspázy -1, a tedy i produkci IL-1β a IL-18 a výsledkem je tak větší náchylnost myší
k bakteriálním infekcím

a smrti způsobené otravou krve. Kromě zablokování kaspázy-1

inhibuje také aktivaci NF-κB transkripčního faktoru, který tak není schopen zahájit transkripci
prozánětlivých cytokinů (Saleh et al. 2006).
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4.7. Aktivace prozánětlivých kaspáz

Efektorové kaspázy jsou buňkou produkovány jako katalyticky neaktivní zymogeny, a
poté jsou podrobeny proteolytickému štěpení mezi velkou a malou podjednotkou, které
zapříčiní jejich aktivaci. Iniciační kaspázy apopózy, kaspáza -8,-10,-2 a -9, jsou aktivovány
mechanismem závislým na vazbě a sestavení komplexu nazývaného DISC pro kaspázu-8,
PIDDosomu pro kaspázu-2 a apoptosomu pro kaspázu -9, a následnou dimerizací. Nedávné
studie ukazují, že pro aktivaci iniciačních kaspáz je nutná jejich následná dimerizace, avšak
není zapotřebí jejich štěpení (Boatrigh and Salvesen, 2003).
Tyto multiproteinové komplexy obsahují 3 hlavní proteiny, které tvoří centrální lešení pro
následnou vazbu dalších proteinů. První částí komplexu je oblast pro vazbu ligandu, následuje
doména řídící oligomerizaci a doména, která buď přímo nebo za pomoci adaptorových
proteinů váže iniciační kaspázu ( Martinon and Tschopp , 2004).
Doména vážící kaspázu je obecně tvořena jedním zástupcem z rodiny proteinů DF (deathfold), jež jsou charakteristické 6 α-helixy a zahrnují 4 členy: DD (death domain), DED (death
effector domain), CARD a PYD (Pyrin domain) (Fesik et al., 2000).
Za tvorbu dimerů nebo oligomerů jsou zodpovědné motivy NACHT nebo příbuzný NBARC motiv (van der Biezen and Jones, 1998). Centrální rolí těchto motivů je vazba
nukleotidů, a proto jsou

souhrnně nazývány NOD domény (nucleotide binding

oligomerization domain). Třetí součástí komplexu je regulační oblast vážící ligand. Tvoří ji
dlouhé LRR (leucine-rich repeats) nebo repetice WD40 (Martinon and Tschopp , 2004).
Příkladem takového „lešení“ je protein Apaf-1 obsahující CARD doménu pro vazbu
kaspázy-9, NB-ARC doménu pro oligomerizaci a WD repetice uvolňující cytochrom c
z mitochondrií ( Yu et al., 2005) .

Strukturně podobnými intracelulárními receptory je rodina proteinů nazývaných NOD-like
receptory (NLRs). NOD-like receptory jsou intracelulárními senzory patogenů detekující
bakteriální peptidoglykany a aktivující kinázu RIP2 (receptor-interacting protein 2)
a transkripční faktor NF-κB. Tři proteiny z této rodiny se účastní také formace aktivačního
komplexu kaspázy-1. Těmito proteiny jsou NALPs, IPAF a NAIPs (Kobayashi et al.,2002).

IPAF se skládají z N-terminální CARD domény, centrální NACHT domény a Cterminálního konce obsahujícího leucin-bohaté repetice (LRR). CARD doména asociuje
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přímo a specificky s CARD doménou pro-kaspázy-1. NACHT doména způsobuje
oligomerizaci a LRR váží ligand (Poyet et al., 2001).

NAIP (neuronal apoptosis inhibitor protein) má podobnou sekvenci domén NACHT a
LRR jako IPAF protein. Předpokládá se tedy, že se v evoluci vyvíjely společnou cestou.
Namísto CARD domény, která se u NAIP proteinu nevyskytuje, obsahuje na svém konci Nkonci BIR sekvenci (baculovirus inhibitor-of-apoptosis repeats), která kaspázy inhibuje
(Martinon and Tschopp , 2007).

Rodina NLRs je však nejvíce zastoupena skupinou 14 úzce příbuzných proteinů NALPs
Některé z nich jako NALP-1, NALP-2 a NALP-3 tvoří centrální lešení aktivačního komplexu
kaspázy-1 – inflamasomu (Martinon and Tschopp, 2004). Stejně jako IPAF a NAIP jsou
tvořeny doménami NACHT a LRR, avšak na svém N-terminálním konci mají doménu PYD.
Tato doména se váže na N-terminální doménu PYD adaptorového proteinu ASC a vytváří se
tak vazba PYD-PYD. ASC protein obsahuje na druhém konci, tedy C-konci, doménu CARD,
nezbytnou komponentu při tvorbě inflamasomu. Skrz tuto doménu totiž dochází k interakci
kaspázy-1 a inflamasomu (Martinon and Tschopp , 2007).
Ačkoliv je tato rodina proteinů úzce příbuzná, nacházíme mezi nimi výjimku, a to protein
NALP-1. NALP-1 je výjimečný v tom, že na svém N-konci obsahuje navíc ještě FIIND a
CARD domény. Jeho produkce byla detekována v srdci, thymu, slezině, ledvinách, plicích a
periferních lymfocytech. Přímou asociací s kaspázou-2 a kaspázou-9 nebo nepřímou interakcí
s proteinem Apaf-1 indukuje apoptotickou dráhu.
K inflamasomu tvořeného NALP-3 se podobným způsobem mohou vázat i jiné kaspázy,
např. kaspáza-5, a to interakcí této kaspázy s CARD doménou NALP-1 proteinu. Kaspáza-5
se tak dostane do blízkosti kaspázy-1 a usnadní tím její aktivaci.
Dalším možnou komponentou, ze které může být inflamasom tvořen, je CARDINAL
protein. Tento protein se váže svojí C-terminální CARD doménou k další kaspáze-1, takže
může být v jednom okamžiku na inflamasomu navázáno více kaspáz. Komplex tvořený
NALP-3, ASC, kaspázou-1 a Cardinal však kaspázu-5 neaktivuje (Martinon et al.,2002).
Existencí IPAF, NAIP a 14 NALPs proteinů je repertoár aktivace kaspázy-1 poměrně
velký.
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4.8. Organizace genomu

Všechny geny proteinu NALP mají exon kódující N-terminální PYD doménu následovaný
dlouhým exonem kódujícím doménu NACHT a nakonec několik exonů, které kódují LRR.
Oblast LRR je podrobena alternativnímu sestřihu. Tímto způsoben vznikají nové β-řetězce,
čímž se vytváří variabilita oblastí rozeznávající ligand. Výrazná je také jejich tendence
vznikat genovou duplikací. Repertoár NALP proteinů mezi obratlovci je tak rozsáhlý tím, že
jsou kódovány různými geny a sestříhanými variantami, které odlišují jejich LRR oblasti.
Některé NALP proteiny jsou však vysoce konzervované. Účastní se pravděpodobně
rozpoznávání konzervovaných PAMPs molekul (pathogen-associate molecular patterns) nebo
stresových signálů (Martinon and Tschopp, 2007).

4.9. Aktivace NALP inflamasomu

K aktivaci kaspáz, které jsou buňkou produkovány jako neaktivní zymogeny, je zapotřebí
jejich proteolytické štěpení.
Aktivaci kaspázy-1 zabezpečují především bakteriální produkty (Staphylococcus aureus
a Listeria monocytogenes) , ATP nebo Nigericin. Nigericin je látka narušující intracelulární
iontovou rovnováhu, což způsobí cytosolické okyselení. Nejprve nebylo příliš jasné, jak
k tomuto ději dochází, ale po objevení struktury nazývané inflamasom došlo k objasnění
tohoto děje (Mariathasan et al., 2006). Vazbou ATP, Nigericinu, bakteriálního RNA, MSU
( gout-asoociated monosodium urate) nebo CPPD (calcium pyrofosfate dihydrate)
receptor
(Martinon

NALP-3 (známý také pod názvem cryopyrin)

na

dojde k aktivaci infalmasomu

and Tschopp , 2007). Současně s vazbou extracelulárního ATP jsou společně

s aktivací NALP-3 aktivovány i receptory P2X7 , receptory iontových kanálů, a dojde
ke zvýšení permeability pro draslík a výtok draslíku z buňky (Kahlenberg and Dubyak,
2004 ).
Aktivace kaspázy-1 může však probíhat i nezávisle na NALP3. Makrofágy či dendritické
buňky infikované Salmonella typhimurium a Francisella tularensis aktivují kaspázu -1 přes
jiný protein z rodiny NALPs (tedy ne NALP3). Protein ASC je však pro aktivaci kaspázy-1
nezbytný.

O tomto způsobu aktivace se zatím však mnoho neví (Järveläinen et al., 2003).

Salmonela typhymurium může spouštět také kaskádu přes IPAF protein vedoucí k aktivaci
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kaspázy-1 a k následné apoptóze nebo tvorbě IL-1β. Tato kaskáda je spuštěna vazbou
intracelulárního flagelinu ( Miao et al., 2006).
Aktivace kaspázy -1 je monitorována měřením sekrece IL-1β. O způsobu štěpení kaspázy5 se předpokládá, že je buď štěpena pomocí kaspázy -1 nebo samoštěpením. Kaspáza-4 je
pravděpodobně aktivována pomocí ER stresu a spouští apoptotické děje jako odpověď na
stres způsobený např. neurotoxickým peptidem amyloidem P (Hitomi et al., 2004).

4.10. Regulace aktivace prozánětlivých kaspáz

I přes to, že IL-1β hraje důležitou roli při infekci a fyziologických pochodech buňky,
nadměrná nadprodukce cytokinu může mít pro organismus škodlivý vliv, a proto musí být
jeho produkce kontrolována.
Aktivita IL-1β je v buňce kontrolována na několika úrovních. Regulačními body jsou:
regulace genové exprese , syntéza, sekrece a receptorová asociace. Syntézu indukují
především endotoxiny a TNF, jež přes signální dráhy aktivují transkripční faktor NF-κB.
Členové IL-1 rodiny cytokinů postrádají signální sekvence a k jejich translaci dochází
v cytoplasmě. Maturované IL-1β byly nalezeny ve váčcích velmi podobných pozdním
endosomům. Po stimulaci extracelulárním ATP dojde k uvolnění těchto mikrovezikulů
obsahujících již aktivní IL-1β (Andrei et al., 1999).
Různé proteiny mohou zasahovat do skládání komplexu inflamasomu

a aktivace

prozánětlivých kaspáz. Podle struktury rozlišujeme 2 typy regulačních molekul. Prvním
typem je CARD doména podobná CARD doméně kaspázy-1. Interakcí CARD-CARD je
pravděpodobně negativně regulováno složení pro-IL-1β zamezením přímé aktivace kaspázy
adaptorovým proteinem ASC nebo IPAF. Další inhibitory inflamasomu jsou charakteristické
přítomností PYD domény a předpokládá se, že vytvářejí PYD-PYD interakce mezi ASC
a NALPs a specificky blokují NALP inflamasom. Mezi PYD regulátory patří Pyrin, POP
(DASC) a virový PYDs (vPYDs) protein.
Protein Pyrin je složen z N-koncové PYD domény spojené s TRIM oblastí, která byla
nalezena u proteinů s různými funkcemi a je charakteristická přítomností B-Boxu a coilcoiled doménou. Následují domény PRY a SPRY nalezené však pouze u lidí, nikoli u myší
(Martinon and Tschopp , 2007).
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5. Efektorové a iniciační kaspázy účastnící se apoptózy

5.1. Definice pojmu apoptóza

Pojem apoptóza (z řeckého apoptosis – opadávání) byla definována jako soubor
specifických morfologických a biochemických změn buňky spojených s atypickou formou
buněčné smrti (pojem poprvé použili: Kerr, Wyllie, Curie, 1972).
Je regulována expresí a vzájemnou interakcí

specifických proteinů . Dochází při ní

k proteolytické degradaci buněčných struktur a její správný průběh je závislý na udržení
kontinuity cytoplasmatické membrány.
Apoptóza však neindukuje destruktivní zánětlivou reakci. K aktivaci apoptotické kaskády
dochází např. při odstraňování starých nepotřebných buněk ve tkáni v průběhu ontogenese
(programovaná buněčná smrt), dále při obraně organismu proti poškozeným nebo nefunkčním
buňkám, např. buňkám napadených virovou infekcí (neprogramovaná buněčná smrt) (Krejsek
and Kopecký, 2004).
Dalším druhem buněčné smrti je nekróza. Jedná se o nefyziologickou buněčnou smrt a je
pro ni charakteristická nespecificita, neorganizovanost
takže dochází v výlevu obsahu buněčného obsahu

a nestabilita buněčné membrány,

do okolí a rozpoutání

destruktivní

zánětové odpovědi. Nekrózou umírají buňky poškozené vlivem fyzikálních, chemických
nebo biologických faktorů, a to včetně zánětu.
V prvních fázích apoptózy dochází ke konformačním změnám povrchových molekul –
apoptotických receptorů a k následné aktivaci jejich nitrobuněčných domén (vnější cesta
indukce apoptózy), případně aktivaci skupiny specifických genů

a expresi příslušných

proteinů s následným poškozením mitochondriálních membrán (vnitřní cesta indukce
apoptózy) (Xu and Shi , 2007).
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5.2. Vnější cesta indukce apoptózy

K aktivaci apoptotické kaskády dějů dochází interakcí povrchových molekul buňky
s příslušnými ligandy nebo přímo průnikem spouštěcích enzymů do cytoplasmy. Perforiny
vytvoří otvory do buňky a do cytoplasmy tak mohou pronikat serinové proteázy nazývané
granzymy (granzym B), jež jsou hlavní složkou granulí NK buněk. Granzymy jsou poté
schopny aktivovat kaspázovou kaskádu dějů aktivací kaspázy-3 a -7 (Krejsek and Kopecký,
2004).
Interakci ligandu s povrchovými receptory nejlépe popisuje cesta aktivace přes receptory
TNFR-1 a Apo/Fas-1 (rodina rec. pro TNFα.). Po navázání ligandu dojde ke konformační
změně C- konců molekul, nazývaných „death domains“ (DD), což vede k oligomerizaci
s cytoplasmatickými adaptorovými proteiny FADD ( Fas Associated

Death Domains)

a TRADD (TNFαR Associated Death Domains) . Protein FADD je díky doméně DED
schopen vázat iniciační kaspázu -8 (FLICE), čímž se zvýší její koncentrace a dojde
k samoštěpení a aktivaci této kaspázy, jež štěpí různé bílkovinné substráty za zbytkem
kyseliny asparagové. Komplex vedoucí k aktivaci kaspázy-8 je nazýván DISC (Death
Inducing Signaling Komplex). Aktivovaná kaspáza-8 aktivuje následně kaspázu -1, čímž se
dále aktivují efektorové kaspázy-3,-6 a -7 (Ho and Hawkins, 2005).
Na aktivaci vnější cesty apoptózy se může podílet i extracelulární matrix prostřednictvím
integrinů, steroidy a také některá farmaka (Krejsek andKopecký, 2004).

5.3. Vnitřní cesta indukce apoptózy

Za aktivaci vnitřní cesty apoptózy jsou zodpovědné signály z vnitřního prostředí buňky
– volné radikály, metabolické změny buňky, působení cytostatik, virů, avšak nejvíce
poškození DNA a následná aktivace proteinu p53.
Aktivace tohoto proteinu probíhá prostřednictvím inhibice MDM2 enzymu a aktivace
kasein-kinázy II a kinázy Chk2 vedoucí k fosforylaci proteinu p53. Aktivovaný protein p53
se váže ve specifických regulačních oblastech na DNA a indukuje transkripci příslušných
genů. Zvýší se tak hladina proteinu p21, který blokuje cyklin dependentní kinázu a brzdí tím
dělení buňky, dále proteinu PIGs (p53 Induced Genes) produkujících v mitochondriích ve
zvýšené míře volné kyslíkové radikály, jež degradují strukturní molekuly a především
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mitochondriální membrány, a také se zvyšuje koncentrace proteinu Bax, jež vytváří kanál
v mitochodriální membráně pro cytochrom c (Apaf-2 ; Apoptotic Protease Activating Factor2). Dochází tedy k úniku dalších složek mitochondriální matrix jako faktoru AIF (Apoptosis
Inducing Factor), jež je spojován s fragmentací DNA a s aktivací kaspáz. Apaf-2 společně
s Apaf-1 proteinem a dATP aktivují kaspázu -9 (Apaf-3) (Li et al., 1997).
K aktivaci kaspázy-9 dochází konformačními změnami

a sestavením multimerního

komplexu, jež se nazývá apoptosóm. Tento komplex je tvořen cytochromem c, Apaf-1
proteinem, dATP a kaspázou -9, která ve své aktivní formě funguje jako iniciační proteináza
vnitřní cesty indukce apoptózy (Zou et al., 1999).

5.4. Regulace apoptózy

Poruchy regulace apoptózy mohou být dvojího druhu. Jednak mohou být buňky schopny
ve zvýšené míře apoptóze odolávat, nebo mohou naopak apoptóze přílišně podléhat. Mezi
faktory regulace můžeme zařadit protein p53, nepřímý regulátor, jež řídí transkripci jiných
bílkovin účastnící se apoptózy, dále protein FLIPs a protein SODD.
FLIPs (FLICE-like inhibitory proteins) jsou vysoce homologií s prokaspázou-8.. Jsou
schopné vazby na aktivní DED doménu proteinu FADD, a tím zabraňují vytváření komplexu
DISC.
Mezi další inhibitory kaspáz, zejména pak kaspázy-3 a -9, patří proteiny c-IAPs (C-IAP1,
c-IAP2 a XIAP) ( Kumar, 2007).
Největším regulátorem apoptózy jsou však proteiny z rodiny Bcl-2 (B-cell lymphoma).
Lokalizovány jsou na vnitřní a vnější membráně mitochondrií, na endoplazmatickém retikulu
a na jaderné membráně. Tato rodina proteinů (proteiny Bcl-2, Bcl-XL a Bcl-W) aktivně brání
rozvoji apoptózy tím, že tvoří nefunkční tetramery s adaptorovými proteiny (Apaf-1,
TRADD, FADD) a

inhibují únik cytochromu c a AIF z mitochondrií. Bcl-2 má také

významnou antioxidační schopnost (Hausmann et al., 2000).
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5.5. Apoptóza a zánětlivá reakce

Jednou ze základních charakteristik apoptózy je absence tvorby destruktivního zánětu
v okolí zdravé tkáně. Apoptotické buňky by měly být z místa poškození odstraněny co
nejdříve, aby se předešlo poškození okolních struktur. To se děje pomocí receptorů
makrofágů, jež rozpoznávají změny na povrchu apoptopických buněk (Savill, 1997). Takovou
změnou je především porušení asymetrie cytoplasmatické membrány vyvolané vyřazením
enzymů translokázy a flipázy z jejich funkce. Translokázy a flipázy drží za normálního stavu
fosfatidylserin pouze na vnitřní straně cytoplasmatické membrány. Fosfatidylserin se tak
dostává na vnější stranu membrány a může interagovat s makrofágy. Dojde-li k rychlému
odstranění apoptotických buněk a nejsou-li v organismu přítomny „nebezpečné signály“,
nedochází ani k presentaci antigenů T lymfocytům a tyto makrofágy dokonce produkují
i protizánětlivé cytokiny TGFβ a IL-10, a tím navozují imunologickou toleranci.
Annexiny V, rodina proteinů vážíci fosfolipidy, jsou
odhalené

fosfatidylseriny

a

mohou

tak

inhibovat

schopné vazby na apoptózou
prozánětlivé

aktivity

buňky

(Reutelingsperger and van Heerde, 1997). Zůstanou-li apoptotická tělíska dlouho
nepovšimnuta, dochází k sekundární nekróze. Postupně se aktivují makrofágy, rozvíjí se
zánětlivá odpověď, dochází k destrukci tkáně

a může dojít i k rozvoji autoimunitní

imunopatologické reakce.
Nejznámějším

autoimunitním

onemocněním

spojovaným

s poruchou

odklízení

apoptotických buněk je systémový lupus erythematodes. Toto onemocnění je charakteristické
přítomností autoprotilátek reagujících se složkami jaderného aparátu. V krvi pacientů s tímto
onemocněním jsou prokazovány cirkulující nukleosomy, jež se uvolňují po rozštěpení DNA
během apoptózy. V krevním oběhu je i výrazně zvýšena koncentrace solubilních forem
proapoptotické molekuly Apo/Fas. Pro systémový lupus erythematodes jsou charakteristické
kožní projevy na tváři a v některých případech může docházet i k manifestaci na ústní sliznici.
Postižení ledvin lze detekovat přítomností buněčných elementů v moči a při postižení
nervového systému dochází k psychotickým událostem nebo křečím (Krejsek and Kopecký,
2004).
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6. Inhibitory kaspáz
Inhibitory jsou obecně molekuly, jež potlačují funkce určitých enzymů, proti kterým jsou
namířené. Tím dochází většinou k útlumu signalizačních kaskád a k následnému potlačení
exprese příslušných proteinů. V případě inhibice kaspáz nedojde následně k štěpení prointerleukinů na interleukiny, a tím dochází k potlačení zánětlivých reakcí, popř. poruchám
apoptotických dějů.

Výzkum mechanismu funkce inhibitorů kaspáz je v posledních letech ve středu zájmu
nejen vědců, ale také mnoha farmaceutických firem.
Syntetické inhibitory kaspáz byly vyrobeny jako nástroj při výzkumu buněčných pochodů,
ale také se předpokládalo, že by mohly být využívány v klinické praxi při onemocněních
a transplantacích, kde je potřeba zabránit buněčné smrti a ztrátě buněk.
V dnešní době se ve velké míře také zkoumá účinek inhibitorů přírodních, jejich vliv na
apoptózu a regulaci zánětlivých reakcí. Virové inhibitory kaspáz se podle struktury dělí na
3 skupiny : serin-proteázové inhibitory CrmA, inhibitory apoptózy IAP vážící se na aktivní
kaspázy a rodinu inhibitorů p35 (Callus and Vaux, 2007).

6.1. CrmA

Jedním z prvních inhibitorů kaspáz byl virový protein CrmA (cytokine response modifier
A), produkt viru kravských neštovic tlumící cytokinovou odpověď tím, že inhibuje kaspázou
– 1 zprostředkované štěpení pro-IL-1β. Inhibice nastává vazbou inhibitoru do katalytického
žlábku kaspázy.
Viry nesoucí geny pro inhibitory kaspáz prošly v evoluci pozitivní selekcí. Inhibicí
kaspázy se tak zabrání tvorbě zánětlivých cytokinů a rozvoji zánětlivé reakce a prodlužuje se
tak doba, po kterou je virus schopen replikace v hostitelské buňce. CrmA také inhibuje
apoptózu spouštěnou pomocí TNF.
Tento protein je však schopen inhibovat i ostatní kaspázy, a některé dokonce ještě lépe než
kaspázu-1. Velmi dobře inhibuje kaspázy-8 a lidskou kaspázu-10, hůře pak kaspázy -3,-6
a -7.
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CrmA patří do rodiny serin-proteáz (serpin rodina), a tak lépe než cysteinové proteázy,
inhibuje proteázy serinové. Nevázaný na kaspázu je poměrně nestabilní. Vazbou na kaspázu
tvoří ireverzibilní komplex (Zhou et al., 1997).

6.2. p35, p49

Dalším virovým produktem jež inhibuje kaspázy je protein p35. Nejedná se
o bakulovirový protein, ale pochází z viru infikujícího Alfalfa looper, virus Autographa
kalifornia. Příbuzným proteinem je p49. Tento protein pochází z viru Spodoptera littoralis.
Oba tyto příbuzné proteiny inhibují široké spektrum kaspáz, kaspázu-1,-3,-6,-7,-8 a -10, a to
nejen hmyzí, ale i lidské. Protein p49 navíc tlumí i kaspázu-9 a DRONC, iniciační kaspázu
Drosophily.
Inhibice je zapříčiněna štěpením reaktivních skupin. Reaktivní polypeptidy však
nedisociují, ale kovalentní thiolovou vazbou se naváží na katalytickou doménu kaspázy
obsahující cystein (Jabbour et al., 2002).

6.3. IAPs

Prvním nalezeným inhibitorem apoptózy je skupina proteinů IAPs (inhibitor of apoptosis
protein ), produkty genů bakuloviru Autographa californica. Jsou charakteristické přítomností
BIR domény ( baculovirus IAP repeat ), schopné vazby na N-konce proteinů. První z této
skupiny byl popsán protein OplAP, který se neváže přímo do katalytické domény kaspázy, ale
zřejmě zabraňuje aktivaci zymogenů kaspáz.
Savčím podtypem této skupiny inhibitorů je protein NAIP ( jeho struktura byla popsána
výše). Spíše než při inhibici apoptózy hraje roli v nespecifické imunitní reakci při infekci
bakteriemi, jako např. Legionella pneumophila. Laboratorní pokusy in vitro jeho funkci
dokazují, ale pozdější studie ukázaly, že se vyskytuje pouze v malých množstvích, a tudíž
není ve svým fyziologických koncentracích schopen kaspázy inhibovat.
Důkladně probádaným proteinem je savčí X-IAP, silný inhibitor apoptózy in vitro.
Vložením BIR2 sekvence do aktivní zóny kaspázy dojde k jejímu zablokování. Takto je
inhibována kaspáza-3 a -7. X-IAP je schopen také inhibovat kaspázu-9, a to tím, že se třetí –
BIR3 sekvence váže na N-konec již zpracované kaspázy-9 a znemožní tak její dimerizaci
nutnou pro aktivní působení.
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Inhibitory podobné proteinu X-IAP jsou cIAP1 a cIAP2. Tyto inhibitory se váží s velmi
nízkou aktivitou, a proto ve fyziologických koncentracích kaspázy neinhibují (Eckelman and
Salvesen, 2006).
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Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo přiblížit a shrnou poznatky týkající se proteolytických
enzymů kaspáz, vysvětlit jejich význam při aktivaci mediátorů zánětu, ale také zmínit jejich
význam při aktivaci apoptotické kaskády dějů končící smrtí buňky.
Již několik let se vědci pokoušejí nalézt inhibitory zánětu a apoptózy. Několik molekul
inhibujících kaspázy, a to především syntetických, bylo již nalezeno. Vědci se však v mnoha
odvětvích snaží využívat zdrojů přírodních a nejinak je tomu i v této oblasti vědy. Objevení
dalších přírodních inhibitorů kaspáz by mohlo přispět k léčení řady onemocnění způsobených
např. dlouhotrvajícím zánětem.
Přínos této práce by měl být v prvé řadě osobní zájem o toto téma. Nastudováním
především zahraniční literatury jsem získala obecný přehled o signálních drahách vedoucích
k aktivaci kaspáz, a tak bych tuto práci, ale také mé poznatky v následujících letech ráda
obohatila o problém opačný tj. o jejich inhibici pomocí přírodních proteinů.
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Přílohy
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č.1 Role kaspáz při ostatních ne-apoptotických dějích
(převzato z Lamkanfi et. al., 2007; Launay et.al., 2005)

Název kaspázy

Funkce

Kaspáza - 1

Maturace cytokinů, prodoménou zprostředkovaná NF-κB aktivace,
migrace buněk

Kaspáza - 2

Přepnutí mezi stresem indukovanou NF-κB aktivací a indukcí
apoptózy, prodoménou zprostředkovaná NF-κB aktivace

Kaspáza – 3

Inhibitor B-buněčné proliferace, inhibitor exprece MHC gp II,
proliferace buněk předního mozku, diferenciace krevních destiček,
erytroblastů, myoblastů, osteoblastů a nervových kmenových buněk

Kaspáza – 4

Dosud nezjištěno

Kaspáza – 5

Maturace prozánětlivých cytokinů

Kaspáza – 6

ProliferaceB-buněk

Kaspáza – 7

Diferenciace erytroblastů

Kaspáza – 8

Proliferace a aktivace T-buněk, proliferace NK buněk a
diferenciace

monocytů

v mikrofágy,

osteoblastů a erytroblastů
Kaspáza – 9

Diferenciační procesy společně s kaspázu - 3

Kaspáza - 10

Dosud nezjištěno

Kaspáza – 11

Maturace prozánětlivých cytokinů

Kaspáza – 12

Tlumení zánětu

Kaspáza - 14

Diferenciace keratinocytů
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diferenciace

B-buněk,
trofoblastů,

č.2 Schéma modelu aktivace kaspázy-1
( převzato z Martinon and Tschopp, 2007)
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č.3 Aktivátory a inhibitory kaspázy-1
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