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Abstrakt
Snížení exprese MHC I molekul na nádorových buňkách představuje jeden z hlavních
mechanismů úniku před imunitní odpovědí zprostředkovanou cytotoxickými T lymfocyty
(CTL), které jsou považovány za nejdůležitější obranný mechanismus při rozpoznání a
zničení nádorových buněk, které jsou MHC I positivní. Změny exprese MHC I molekul se
objevují u velkého procenta nádorů (40-90%).
Reversibilní změny jsou způsobeny defekty v expresi složek APM (antigen processing
machinery) a mohou být opraveny pomocí cytokinů IFNγ nebo TNFα. Signalizační dráhy
IFNγ a TNFα vedou k aktivaci transkripčních faktorů STAT1, IRF1, NFκB a AP-1, které
zvyšují transkripci složek APM jako jsou LMP2, LMP7, PA28, TAP1 či TAP2.
Po stimulaci IFNγ a TNFα se totožné signalizační dráhy vedoucí ke stejným
transkripčním faktorům účastní indukce exprese adhesivní molekuly ICAM-1, jejíž snížená
exprese představuje další únikový mechanismus nádorových buněk. Interakce ICAM-1 a
adhesivní molekuly lymfocytů LFA-1 usnadňuje rozpoznání komplexu MHC molekul I. třídy
s receptorem CTL.
Přestože existují mechanismy imunitní odpovědi umožňující rozpoznat a zničit buňky,
které jsou MHC I negativní (NK, γδ T, LAK buňky), nejsou tyto mechanismy tolik účinné
jako je vliv CTL. Zvýšení exprese MHC I molekul pomocí cytokinů IFNγ a TNFα nebo jejich
kombinace tak může zvýšit citlivost nádorových buněk k lýze cytotoxickými T lymfocyty.
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Seznam zkratek
AP-1 – aktivační protein (transcription factor activator protein 1 )
APM – proces vzniku a prezentace antigenu (antigen processing and presentation machinery)
ATF2 – aktivační transkripční faktor 2 (activating transcriptional factor 2)
BCR – receptor B lymfocytů pro antigen
CTL – cytotoxické T lymfocyty
DNA – deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)
Elk-1 – Ets-like protein 1
ER – endoplasmatické retikulum
GAF – gamma-activated factor
GAS – gamma-activated site
HLA – lidský histokompatibilní antigen (human leukocyte antigens)
HPV – lidský papillomavirus (human papillomavirus)
HSP – protein teplotního šoku (heat shock protein)
IFN – interferon
IFNγR – receptor pro IFNγ
ICAM – mezibuněčná adhesivní molekula (intercellular adhesion molecule)
IKK - IκB kinase
IκB – inhibitor NFκB
Il – interleukin
IRE - interferon response element
IRF – interferon regulatory factor
IRSE – interferon response sequence element
JAK – kinasa Janusova typu (Janus kinase)
JNK – Jun N-terminální kinasa
KBF1 - nuclear factor kappa B podjednotka 1
KIR – inhibiční receptor NK buněk (killer inhibitory receptor)
LAK - lymphokine activated killer
LFA – adhesivní molekula lymfocytů (lymphocyte function associated antigen)
LMP – low molecular-weight protein
LOH – ztráta heterozygozity (loss of heterozygosity)
MAPK – mitogeny aktivovaná protein kinasa (mitogen-activated protein kinase)
MECL - multicatalytic endopeptidase complex subunit
MHC – hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex)
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MICA - MHC class I chain-related protein A
MICB - MHC class I chain-related protein B
NFκB – jaderný faktor κ B (nuclear factor κB)
NIK - NFκB-inducing kinase
NK – přirozený zabíječ (natural killer)
PA28 – proteasomální aktivátor
PKC – protein kinasa C
STAT – signal transducer and activator of transcription
TAA – antigeny asociované s nádory
TAP - peptidový transportér (transporter associated with antigen processing)
TCR – receptor T lymfocytů pro antigen
TNF – faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor)
TNFR – receptor pro TNFα
TPA – 12-O-tetradecanoyl phorbol 13-acetát
TRADD – TNF-receptor-1-associated death domain
TRAF – TNF-receptor-associated factor
TRE – TPA-response element
TSA – antigeny specifické pro nádory
VCAM – cévní adhesivní molekula (vascular cell adhesion molecule)
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Úvod
Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout poznatky o reversibilních změnách exprese
MHC I molekul na nádorových buňkách, objasnit příčiny vedoucí ke ztrátám exprese těchto
molekul a srovnat mechanismy účinku cytokinů IFNγ a TNFα na indukci exprese nejen MHC
molekul I. třídy, ale i adhesivní molekuly ICAM-1, u které také dochází k reversibilním
ztrátám exprese. Dalším mým úkolem bylo sledovat dopad změn v expresi MHC I molekul na
účinnost a mechanismy imunitní odpovědi.
Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo vytvořit model pro studium
mechanismů regulace exprese MHC I a sledovat indukci exprese MHC I molekul na myším
modelu pro nádory asociované s infekcí HPV pomocí IFNγ, TNFα a jejich kombinace a
pokusit se objasnit jejich společný účinek.
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I. část – teoretická
I.1 Nádorové buňky, nádorové antigeny a molekuly MHC I
Hlavní odlišností mezi nádorovou buňkou a normální somatickou buňkou je narušení
regulačních mechanismů jejího dělení a diferenciace. K maligní transformaci buňky dochází
mnoha různými způsoby, často jí předchází mutace v protoonkogenech a tumorsupresorových genech. Pro rakovinné buňky je charakteristické, že se rozmnožují i bez
přítomnosti stimulů k dělení a že infiltrují do dalších tkání, kde proliferují za tvorby nového
nádoru.
Rozpoznání nádorových buněk imunitním systémem je umožněno existencí
nádorových antigenů, které lze rozdělit na antigeny specifické pro nádory (TSA) a antigeny
asociované s nádory (TAA). Antigeny specifické pro nádory se na buňkách normálně
nevyskytují, do této skupiny patří komplexy MHC I s fragmenty mutovaných proteinů,
komplexy MHC I s fragmenty proteinů onkogenních virů, abnormální glykosylace
povrchových proteinů nebo zvláštní idiotypy mutovaných receptorů B a T lymfocytů pro
antigen (BCR a TCR) v případě myelomů a lymfomů. Antigeny asociované s nádory se
vyskytují i na některých jiných buňkách, rozdíl je v časově odlišné expresi (např. αfetoprotein), v kvantitě (např. melanomové antigeny jako MAGE-1) nebo v prostorově
odlišné expresi (např. adhesivní molekula EPCAM) (Hořejší, Bartůňková, Základy
imunologie 2. vydání).
MHC (major histocompatibility complex) molekuly I. třídy jsou posttranslačně
glykosylované transmembránové proteiny, které váží peptidové fragmenty o délce 8–10
aminokyselin, vznikající degradací buněčných proteinů v proteasomu. Tyto peptidy slouží
jako antigeny rozeznávané CD8+ cytotoxickými T lymfocyty (CTL). Lidské MHC
glykoproteiny se označují jako HLA (human leukocyte antigens) a dělí se na klasické HLAA, -B, -C antigeny (H-2K, D a L u myší) a neklasické HLA-E, -F, -G antigeny (Qa a Tla
antigeny u myší). MHC molekuly I. třídy vznikají jako heterodimery 45 kDa těžkého
transmembránového řetězce a 12 kDa β2-mikroglobulinového lehkého invariantního řetězce
(Garcia-Lora A. et al., 2003). MHC I molekuly jsou značně polymorfní, Doytchinova I. A. et
al. (2004) uvádí existenci 948 alel pro HLA I. třídy.
I.2 Prezentace antigenu (antigen processing and presentation machinery APM)
Endogenní proteiny určené k degradaci jsou označeny ubiquitinací a rozštěpeny na
peptidy v proteasomu. Proteasom je 26S enzymový komplex tvořený 19S regulační
podjednotkou a 20S katalytickým jádrem s peptidasovou aktivitou (se specifitou trypsinového
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a chymotrypsinového typu) (Hallermalm K. et al., 2001). Konstitutivní proteasomální
podjednotky delta, MB1 a zeta jsou při působení interferonem γ (IFNγ)

nahrazeny

podjednotkami low molecular-weight protein 2 (LMP2), LMP7 a LMP10 (Hicklin D.J. et al.,
1999), a to u MHC I positivních i MHC I negativních buněk. Tato změna napomáhá produkci
peptidů s bazickým nebo hydrofobním C-koncem, což usnadňuje přenos peptidů do
endoplasmatického retikula (ER) pomocí specializovaného dimerního přenašeče TAP
(transporter associated with antigen processing) (Hallermalm K. et al., 2001) tvořeného
dvěma nekovaletně asociovanými podjednotkami TAP1 a TAP2. Sestavení trimerního
komplexu HLA I. třídy-β2m-peptid probíhá v ER za pomoci chaperonů calnexinu,
calreticulinu, thiol-dependentní reduktasy ERp57 a tapasinu. Calnexin, calreticulin a ERp57
hrají roli při skládání těžkého řetězce, tapasin usnadňuje interakci s TAP a účastní se výběru
peptidu. Vzniklý trimerní komplex je transportován přes Golgiho aparát na plasmatickou
membránu (Obr.1.), kde interaguje s CTL pomocí TCR nebo s NK buňkami (natural killer)
pomocí inhibičních receptorů KIR (killer inhibitory receptors) (Chang C.C. et al., 2003).
Obr.1. Proces vzniku a prezentace antigenu APM

Garcia-Lora A. et al., Journal of Cellular Physiology 195:346-355 (2003)
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I.3 Teorie imunitního dozoru a únikové mechanismy nádorových buněk
Paul Ehrlich jako první v roce 1909 vyslovil myšlenku, že imunitní systém hraje roli
v obraně proti nádorům. V roce 1957 Macfarlane Burnet a Lewis Thomas zformulovali teorii
imunitního dozoru, představu, že imunitní systém umí rozpoznat a eliminovat nádorové buňky
(Burnet F. M., 1957). Nádorové buňky používají nejrůznější únikové mechanismy, aby
imunitnímu systému unikly. Jako zásadní se jeví změny v expresi molekul MHC I. třídy, které
je chrání před rozpoznáním a zničením pomocí T-buněk. 40-90% nádorů se ukazuje být MHC
I deficientní (Bubeník J., Vonka V., 2003). Další mechanismy úniku před imunitní odpovědí
představují například změny v programu apoptosy nebo exprese inhibičních cytokinů (GarciaLora A. et al., 2003).
I.4 Defekty v MHC I
Zdravé buňky exprimují 6 alel molekul HLA I: 2 HLA-A, 2 HLA-B, 2 HLA-C.
Definováno bylo sedm hlavních změn ve fenotypu molekul HLA I (Obr.2.) (Garcia-Lora A. et
al., 2003):
Fenotyp I: Celková ztráta HLA I. Tento fenotyp je charakterizován absencí exprese všech
HLA I antigenů, příčinou jsou defekty v syntéze β2-mikroglobulinu, ztráty a defekty ve
fungování APM (antigen processing machinery), defekty v transkripčních faktorech nebo
hypermethylace MHC I genů.
Fenotyp II: Ztráta HLA haplotypu. Dochází ke ztrátě jednoho ze dvou HLA haplotypů, bývá
často spojeno se ztrátou heterozygozity (loss of heretozygosity LOH) dalších genů
chromosomu 6.
Fenotyp III: Snížení exprese produktů HLA-A, -B nebo -C lokusů. Fenotyp III se projevuje, jeli exprese obou produktů lokusů HLA-A, -B nebo -C koordinovaně snížena, přičinou jsou
defekty v regulaci transkripce.
Fenotyp IV: Ztráta jedné alely HLA. Příčinou tohoto fenotypu jsou bodové mutace a částečné
delece HLA I genů, chromosomové zlomy a somatické rekombinace uvnitř genů.
Fenotyp V: Složený fenotyp (Compound phenotype). Exprimován je pouze jeden druh HLA
molekul, vznik tohoto fenotypu vyžaduje kombinaci alespoň dvou různých defektů.
Fenotyp VI: Necitlivost k interferonům. Nádory exprimují HLA I molekuly na bazální úrovni,
projevuje se u nich neschopnost zvýšit tuto expresi jako odpověď na působení cytokinů,
včetně IFNγ, což je důsledkem snížení exprese transkripčního faktoru, který se váže na
interferon response sequence element (IRSE).
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Fenotyp VII:

Snížení exprese klasických HLA-A, -B, -C molekul a objevení se HLA-E

molekul. Indukce exprese HLA-E molekul vede k inhibici NK buněk vazbou na inhibiční
receptor CD94/NKG2a.
Obr.2. Změny fenotypu HLA I antigenů

García-Lora A. et al. Tumour immunology, vaccination and escape strategies, European Journal of
Immunogenetics, 2003

I.4.1 Příčiny ztráty exprese MHC I
Mechanismy, které vedou k částečné nebo úplné ztrátě exprese molekul MHC I,
mohou zasahovat kterýkoliv z kroků nutných během syntézy, skládání, transportu a exprese
MHC I na buněčném povrchu. Jedná se o čtyři hlavní mechanismy: mutace v genech pro
těžký řetězec a β2-mikroglobulin, změny v regulačních faktorech, změny v glykosylaci a
delece spojené se ztrátou heterozygozity (Garcia-Lora A. et al., 2003)
I.4.2 Reversibilní změny MHC I
Změny exprese MHC I molekul na nádorových buňkách lze rozdělit na reversibilní a
ireversibilní. Mutace či delece v genech pro β2-mikroglobulin a pro těžký řetězec MHC
glykoproteinů I. třídy, vedoucí ke ztrátě exprese MHC I molekul, ke ztrátě jedné alely nebo ke
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ztrátě haplotypu, zapřičiňují ireversibilní změny exprese MHC I molekul. Defekty v expresi
složek APM, jako jsou molekuly LMP2, LMP7, proteasomální aktivátory PA28α a β,
transportní proteiny TAP1 a TAP2 nebo tapasin, bývají reversibilní – mohou být opraveny
pomocí cytokinů IFNγ, TNFα (tumor necrosis factor), pomocí HSP 70 (heat shock protein)
nebo demethylací DNA (Seliger B. et al., 2000; Bubeník J., Vonka V., 2003; Bubebník J.,
2004).
I.5 Signalizační dráhy cytokinů IFNγ a TNFα
I.5.1 IFNγ
Interferony jsou důležitou složkou neadaptivní imunitní odpovědi. Interferony typu I
fungují jako odpověď na virovou infekci, patří sem IFNα a IFNβ. Typ II je tvořen pouze
IFNγ, který oproti I. skupině vykazuje nižší protivirovou aktivitu, ale výrazněji se podílí na
regulaci imunitních reakcí (Farrar M. A., Schreiber R. D., 1993). IFNγ je produkován CD4+
pomocnými TH1 lymfocyty a NK buňkami.
IFNγ je u lidí i myší tvořen dvěma polypeptidovými řetězci o 166 a 134
aminokyselinových zbytcích (Boehm U. et al., 1997), které antiparalelně asociují za vzniku
dimeru, který je schopen interagovat s receptory IFNγR a vyvolávat jejich dimerizaci (Farrar
M. A., Schreiber R. D., 1993). Odhaduje se, že IFNγ se podílí na regulaci cca 500 genů, mezi
které patří geny pro MHC I a II, β2-mikroglobulin, TAP nebo adhesivní molekuly ICAM-1 a
VCAM-1 (Boehm U. et al., 1997).
Vazba IFNγ způsobuje dimerizaci dvou molekul IFNγR1, což má za následek
navázání dvou molekul IFNγR2. Molekuly IFNγR1 nesou JAK1 tyrosin kinasy, IFNγR2
nesou JAK2 tyrosin kinasy, které se po dimerizaci receptoru aktivují. Následuje fosforylace
IFNγR1 řetězce JAK kinasami, díky tomu se vytvoří vazebné místo pro STAT1. Fosforylace
STAT1 JAK kinasami způsobí rychlou disociaci receptorového komplexu a vznik STAT1
homodimeru, který je nazýván GAF (gamma activated-factor) a který je translokován do jádra
(Greenlund A. C. et al., 1995). V jádře se GAF váže na GAS motiv (gamma activated site)
v promotorech genů regulovaných IFNγ (primární odpověď), mnoho produktů těchto genů
jsou transkripční faktory (rodina IRF-1 faktorů), které se účastní regulace genů nesoucích
IRSE motiv (interferon responsive sequence element – sekundární odpověď).
I.5.2 TNFα
TNFα (kachektin) je pleiotropní cytokin ze skupiny faktorů nekrotizujících nádory.
Má prozánětlivé účinky, hraje roli v buněčné proliferaci, diferenciaci a apoptose. TNFα je
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produkován monocyty, makrofágy a NK buňkami (Hořejší, Bartůňková, Základy imunologie
2. vydání).
TNFα se váže na dva receptory TNFR1 a TNFR2, exprimované na většině buněk
(Baud A. et al., 2001), a ovlivňuje tři hlavní signalizační dráhy (Obr.3.): 1. dráha vede přes
TRADD (TNF-receptor-1-associated death domain) a aktivaci kaspáz k apoptose. 2. dráha
vede přes TRAF2 (TNF-receptor-associated factor 2) a přes kaskádu mitogenem
aktivovaných protein kinas MAPK (mitogen-activated protein kinase) k aktivaci aktivačního
proteinu AP-1, 3. dráha pomocí NIK (NFκB-inducing kinase) a IKK (IκB kinase) aktivuje
NFκB (nuclear factor κ B) (Eder J., 1997; Naggar E. et al., 2004).
Transkripční faktor AP-1 je heterodimer proteinů c-Jun a c-Fos rodiny, které jsou
transkribovány v důsledku aktivace transkripčních faktorů (např. ATF2 a Elk-1) Jun Nterminální kinasou (JNK) a p38 MAP kinasou. AP-1 rozpoznává TRE (TPA-response
element) sekvenci TGACTCA (Howcroft T. K. et al., 1993)
Jaderný faktor κ B (NFκB) je heterodimer p65 a p50 podjednotky. V buňce se
vyskytuje v cytosolu s navázaným inhibitorem IκB. Po fosfofylaci IκB IKK kinasou dojde
k ubiquitinaci inhibitoru a jeho degradaci v proteasomu, uvolněný NFκB je translokován do
jádra, kde také funguje jako transkripční faktor (Eder J., 1997).
Obr.3. Signalizační dráha TNFα

Upraveno podle Nature Reviews Immunology a Eder J., 1997
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I.6 Vliv IFNγ a TNFα na expresi MHC I
Je popsáno, že oba cytokiny IFNγ a TNFα zvyšují expresi molekul TAP1, TAP2,
LMP2, LMP7, MECL-1 (synonymum pro proteasomální podjednotku LMP10) a proteinů
těžkého řetězce MHC I, a tím i expresi MHC I na buněčném povrchu (Obr. 4.) (Hallermalm
K. et al., 2001).
Obr.4. Vliv IFNγ a TNFα

Hallermalm K. et al., 2001
Vysvětlivky: HC – heavy chain – těžký řetězec MHC I

I.6.1 Regulační oblasti promotoru v genech pro MHC I
Při regulaci transkripce MHC I genů jsou důležité oblasti enhanceru A, IRSE
sekvence, enhanceru B, v oblasti promotoru se také nachází dva CAAT boxy v opačné
orientaci a TATA box (Obr.5.) (Korber B., 1988; Jansa P., Forejt J., 1996).
Obr.5. Promotor MHC I

Korber B. 1988

Enhancer A i B obsahují cílové oblasti pro vazbu AP-1 transkripčního faktoru, součástí
enhanceru A je také vazebná oblast pro NFκB transkripční faktor (Brockmann D. et al.,
1996).

Vazebné

místo

pro

NFκB

představuje
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palindromatická

sekvence

(TGGGGATTCCCCA), kam se váže také konstitutivní transkripční faktor KBF1 (Johnson D.
R., Pober J.S., 1990). Israël A. et al. (1989) tvrdí, že po stimulaci TNFα dochází k indukci
exprese MHC I výměnou faktoru KBF1 faktorem NFκB. Brockmann D. et al. (1996) dále
uvádí, že obě vazebná místa pro AP-1 a NFκB jsou nezbytná pro aktivaci a správnou funkci
promotoru. Přesto není úloha AP-1 v regulaci transkripce zcela jasná, AP-1 může mít
positivní, ale i negativní vliv, Korber B. (1988) předpokládá, že v případě MHC I genů se
jedná o vliv positivní. Howcroft T. K. et al. (1993) poukazuje na to, že ačkoliv byla vazba
AP-1 do regulační oblasti MHC I genu prokázána in vitro, není jisté, že se tam váže i in vivo a
že tedy v tomto případě opravdu funguje jako regulátor exprese.
I.6.2 Regulace dvousměrného promotoru genů TAP1/LMP2
Geny TAP1 a LMP2 (spolu s geny TAP2 a LMP7) leží v oblasti lokusu MHC II. třídy.
TAP1 a LMP2 sdílejí dvousměrný promotor o délce 593 bp. Součástí promotoru je IFN
response element IRSE pro vazbu IRF-1 faktoru, NFκB vazebné místo pro vazbu NFκB a GC
box, kam se váže Sp1 transkripční faktor. NFκB element zprostředkovává indukci transkripce
po stimulaci TNFα (Wright K. L. et al., 1995). Min W. et al. (1996) uvádí, že v oblasti
promotoru existuje i GAS sekvence pro vazbu STAT1, což umožňuje rychlejší aktivaci
interferonem γ.
I.6.3 Regulace pomocí IFNγ a TNFα
O regulaci dalších složek APM bohužel není známo mnoho informací.
Přestože není zcela jasné, jak přesně působí transkripční faktory na indukci exprese
MHC I glykoproteinů a proteinů účastnících se APM, je zřejmé, že cytokiny IFNγ a TNFα
pomocí transkripčních faktorů vznikajících na konci jejich signalizačních drah tuto expresi
významně ovlivňují. Johnson D. R., Pober J. S. (1990) navrhují možnost, že při zvyšování
transkripce MHC I genů působí IFNγ a TNFα synergicky – TNFα přes aktivaci faktorů, které
se váží na AP-1 vazebné sekvence a IFNγ pomocí faktorů vázající se na IRSE sekvence.
Ganster R.W. et al. (2005) upozorňuje na možný rozdílný účinek na regulaci transkripce při
současném působení IFNγ a TNFα, způsobený NFκB/STAT1 protein-protein interakcí.
Hallermalm K. et al. (2001) prokázal, že účinek TNFα není zprostředkován indukcí
IFNγ a také, že kromě indukce exprese složek APM dochází k prodloužení poločasu rozpadu
MHC I glykoproteinů na povrchu buňky. Použití TNFα může být výhodné při ztrátě
schopnosti reagovat na IFNγ, což bylo prokázáno u mnoha lidských nádorů, a tato ztráta
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pravděpodobně představuje další z mechanismů úniku nádorových buněk před rozpoznáním
imunitním systémem (Hallermalm K. et al., 2001; Dominiecki M. E. et al., 2005).
I.7 Adhesivní molekula ICAM-1
ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1, CD54) je další povrchovou molekulou, u
které dochází k reversibilním ztrátám exprese na nádorových buňkách, a stejně jako u
molekul MHC I je možné znovu indukovat její expresi cytokiny IFNγ a TNFα pomocí
totožných signalizačních drah (van de Stolpe A., van der Saag P. T., 1996).
ICAM-1 je 80-110 kDa transmembránový glykoprotein, adhesivní molekula
exprimovaná na všech jaderných buňkách. Svou vazbou na adhesivní molekuly lymfocytů
LFA-1 (lymphocyte function associated antigen-1; CD11a/CD18) zprostředkovává interakce
s CD8+ T buňkami (Madhavan M. et al., 2002; Lebedeva T. et al., 2005). Kromě integrinu
CD11a/CD18 váže ICAM-1 i integriny CD11b/CD18 a CD11c/CD18. Interakce mezi ICAM1 a LFA-1 je prvním krokem při rozpoznávávní antigenu CTL buňkami a usnadňuje interakci
mezi TCR a komplexem MHC I-peptid (Spits H. et al., 1986). Nepřekvapuje proto, že se
nádorové buňky zbavují adhesivních molekul, aby unikly imunitní odpovědi a zároveň tím
snižují pravděpodobnost, že se při infiltraci nových tkání adherují na endoteliální buňky
(Madhavan M. et al., 2002). Nízké hladiny exprese ICAM-1 byly skutečně pozorovány
v souvislosti se zhoubnými nádory (Liu K. et al., 2005).
Exprese ICAM-1 je regulována pomocí čtyř hlavních signalizačních drah – pomocí
protein kinasy C (PKC), NFB, JAK/STAT a MAP Kinasy/AP-1. Indukce exprese ICAM-1
se nejčastěji děje pomocí NFB, který je aktivován NIK a IKK kinasami po stimulaci
prozánětlivými cytokiny jako je TNFα (Shrikant P. et al., 1994). TNFα ovlivňuje i další dráhu
směřující přes MAPK kaskádu k aktivaci transkripčního faktrou AP-1, který zde funguje jako
positivní regulátor transkripce (Davidson College). IFNγ ovlivňuje transkripci pomocí
JAK/STAT dráhy, kdy se přímo STAT1 homodimer účastní vazby na IRE (interferon
response element) a indukuje expresi ICAM-1 (Davidson College).
I.8 Imunitní odpověď proti nádorům
Na začátku vývoje primárního nádoru jsou buňky neinvazivní a nemetastazující.
Během vývoje nádoru dochází ke změnám některých genů, ke změnám jejich regulace a
k selekci takových buněk, které nebudou imunitním systémem rozeznávané jako nežádoucí
(Obr.6.) (Algarra I. et al., 2004). Částečné nebo úplné ztráty exprese MHC I antigenů vedou
ke snížené citlivosti buněk k lýze cytotoxickými T lymfocyty. Selekce takových nádorových
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buněk je možným vysvětlením pro rychlý rozvoj a špatnou prognózu nádorů se sníženou
expresí MHC I (Hicklin D. J. et al., 1999).
Obr.6. Vývoj nádoru

Algarra I. et al., 2004

Rozezná-li cytotoxický T lymfocyt po interakci TCR s komplexem MHC I-peptid
buňku jako abnormální, má k dispozici tři druhy cytotoxických mechanismů. Jedná se o
cytotoxická granula obsahující perforin a proteasy granzymy, membránový protein Fas-ligand
(Fas-L) vázající apoptotický receptor Fas na povrchu cílových buněk nebo sekreci produktů
jako je cytokin lymfotoxin (Hořejší, Bartůňková, Základy imunologie 2. vydání).
Buňky, které snižují expresi MHC I, sice unikají rozpoznání CTL, stávají se ale
náchylnější k degradaci pomocí NK buněk, které lyzují buňky neexprimující jednu nebo více
alel MHC I. NK buňky exprimují dva druhy receptorů pro MHC I antigeny. Receptory
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imunoglobulinové skupiny se nazývají KIR (killer inhibitory receptors; jsou známy pouze na
lidských NK buňkách) a specificky rozeznávají skupiny HLA-A, -B nebo -C alel. Receptory
C-lektinové skupiny jsou heterodimery CD94 a NKG2 podjednotek. Receptor CD94/NKG2
rozeznává neklasické HLA-E antigeny (Hicklin D. J. et al., 1999).
Vazba KIR na MHC I antigen má za následek inhibici NK buněk (Obr.7.), k aktivaci
NK buněk dochází v případě, kdy jsou cílové buňky MHC I negativní (Garcia-Lora A. et al.,
2003) Základním cytotoxickým mechanismem NK buněk je opět využití cytotoxických granul
s perforinem a granzymy (Hořejší, Bartůňková, Základy imunologie 2. vydání).
Obr.7. Positivní a negativní cytotoxicita

Garcia-Lora A. et al., Journal of Cellular Physiology 195:346-355 (2003)

Přes dohled NK buněk nad MHC I negativními buňkami dochází k rozvoji a šíření
MHC I negativních nádorů (Garrido F. et al., 1997). Vysvětlení není zcela jasné, zdá se, že
účinky NK buněk jsou méně efektivní než účinky CTL. Dalším možným vysvětlením je, že
NK buňky nejsou aktivovány anebo že je jejich účinek inhibován. Pro aktivaci NK buněk jsou
důležité stimulační faktory jako jsou interleukin 12 (Il-12), Il-2, Il-15 nebo interferony typu I,
které v mikroprostředí nádoru nemusí být dostupné (Khong H. T., Restifo N. P., 2002).
Inhibice NK buněk může být také způsobena interakcí neklasických HLA-E a HLA-G
antigenů s inhibičními receptory NK buněk (Seliger B. et al., 2000). HLA-E se vážou na
receptor CD94/NKG2, rozpoznávání HLA-G antigenů není dosud úplně jasné (Hicklin D. J.
et al., 1999). NK buňky dále exprimují aktivační receptor NKG2D, na který se váží solubilní
MICA a MICB (major histocompatibility complex class I chain-related gene A a B). Snížení
exprese těchto molekul může představovat další únikový mechanismus nádorových buněk
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před odpovědí NK buněk (Khong H. T., Restifo N. P., 2002; Busche A. et al., 2006).
Interakce NK buněk s MHC I negativními nádory může indukovat produkci IFNγ NK
buňkami, a díky tomu i reexpresi MHC I molekul na nádorových buňkách, které se tak opět
stávají citlivé k účinku cytotoxických T lymfocytů (Indrová M. et al., 2002).
Imunitní odpověď proti buňkám se sníženou expresí samozřejmě zahrnuje celou řadu
dalších mechanismů. Nesporný vliv mají CD4+ pomocné T buňky při aktivaci CTL. Pardoll
D. M., Topalian S. L. (1998) uvádějí možnou existenci CD4+ T buněk, které jsou nádorově
specifické, ale MHC nerestringované. Roli při MHC I nerestringované odpovědi mohou hrát
γδ T buňky (Khong H. T., Restifo N. P., 2002) a LAK (lymphokine activated killer) buňky.
LAK buňky představují směs NK buněk a MHC I nerestringovaných CTL buněk, u kterých
byla sledována schopnost lyzovat MHC I negativní buňky (Falk C. S. et al., 2002).
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II.část - praktická
Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo vytvořit model pro studium
mechanismů a regulace reversibilních změn exprese MHC I na nádorových buňkách. Byla
dokázána indukce exprese MHC I a CD54 molekul na myším modelu nádorových buněk
asociovaných s infekcí HPV (human papilloma virus) za použití buněčných linií TC-1/A9,
TC-1/P3C10 a MK16/1/IIIABC, a to po stimulaci cytokiny IFNγ, TNFα a jejich kombinací
pomocí průtokové cytofluorometrie. Nejprve byly buňky TC-1/A9 kultivovány s různými
koncentracemi IFNγ (0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2,5, 5; 25 a 50 U IFNγ/ml média) a byla
sledována závislost míry exprese molekul MHC I a CD54 na koncentraci IFNγ. Schopnost
IFNγ zvyšovat expresi MHC I molekul je obecně známa, stejně tak i závislost míry exprese na
koncentraci IFNγ (Mikyšková R. et al., 2005). V dalších pokusech byly buňky TC-1/P3C10 a
MK16/1/IIIABC kultivovány s IFNγ, TNFα a jejich kombinací pro možnost srovnání účinku
jednotlivých cytokinů a také jejich společného vlivu.
II.1. HPV model
Lidské papillomaviry (HPV) jsou DNA viry s dvouřetězcovým genomem patřící do
rodiny Papovaviridae. Je známo více než 90 serotypů HPV (Seliger B. et al., 2006). „Lowrisk“ serotypy (HPV6, 11) jsou příčinou nezhoubných genitálních bradavic (Georgopoulos N.
T. et al., 2000). „High-risk“ serotypy (HPV16, 18, 31, 33, 45, 56) jsou příčinou vzniku
karcinomů děložního krčku, což je celosvětově třetí nejčastější typ rakoviny u žen s 50%
úmrtností (Bubeník J., 2001).
Časné virové nestrukturní proteiny E6 a E7 jsou jediné HPV proteiny exprimované
v karcinomech děložníku krčku a jsou spojovány s maligní transformací buňky. Protein E6
váže nádorový supresor p53, který v kontrolních bodech G1 a G2 reguluje buněčný cyklus.
Protein E7 váže další nádorový supresor – protein retinoblastoma (Bubeník J., 2001). Nees M.
et al. (2001) prokázal, že E6 snižuje expresi STAT1 proteinu a také jeho vazbu na IRSE.
HPV16 E7 snižuje aktivitu promotoru H-2Kb, HPV18 E7 se podílí na snížení aktivity i
promotoru pro TAP1 a LMP2 a také snižuje expresi těžkých řetězců MHC I (Georgopoulos
N. T. et al., 2000). E7 je také spojován se sníženou expresí genů stimulovaných faktorem AP1, a to proto, že AP-1 komplex je aktivovaný proteinem retinoblastoma (Seliger B. et al.,
2005). Georgopoulos N. T. et al. (2000) uvádí, že vliv E7 na buněčné procesy může být
důsledkem represe buněčných transkripčních faktorů jako jsou NFκB a AP-1. Všechny tyto
skutečnosti jsou možným vysvětlením, jakým způsobem se virové onkogeny E6 a E7 podílejí
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na maligní transformaci a snížení exprese molekul MHC I a zároveň nastiňují možný
mechanismus, jak působí IFNγ a TNFα na reexpresi MHC I molekul.
II.2. Buněčné linie
Buněčné linie TC-1/A9 a TC-1/P3C10 pocházejí z linie TC-1, která vznikla kotransfekcí myších plicních buněk plasmidy s aktivovaným H-ras onkogenem a HPV16 E6/E7
onkogeny. TC-1/P3C10 vykazuje sníženou expresi MHC I oproti MHC I positivní TC-1 linii,
TC-1/A9 je MHC I negativní. Buněčná linie MK16/1/IIIABC vznikla ko-transfekcí myších
ledvinných buněk plasmidy s aktivovaným H-ras onkogenem, HPV16 E6/E7 DNA a genem
pro neomycinovou rezistenci, linie MK16/1/IIIABC je také MHC I negativní (Mikyšková R.
et al., 2005).
II.3. Kultivace buněk
Buňky byly kultivovány v kompletním RPMI médiu s 10% FCS, pro indukci exprese
MHC I a CD54 molekul byly buňky kultivovány 72 hodin s 50 U IFNγ/ml média nebo s 20
ng TNFα/ml média.
II.4. Průtoková cytofluorometrie
Exprese MHC I a CD54 molekul na povrchu buněk byla určena pomocí průtokové
cytofluorometrie za použití FITC-značených anti-mouse H-2Kb, H-2Db monoklonálních
protilátek a FITC-značených CD54 protilátek. Měření bylo provedeno na přístroj FACSorter
(Becton Dickinson).
II.5 Diskuze
Výsledky pokusu s buňkami TC-1/A9 (Tabulka 1) potvrzují, že míra exprese MHC I
molekul je závislá na množství přidaného IFNγ, stejný závěr lze učinit i pro expresi molekul
CD54.
Pokusy s buňkami MK16/1/IIIABC a TC-1/P3C10 (Tabulka 2 a 3) ukazují, že IFNγ,
TNFα i jejich kombinace indukují expresi molekul MHC I. Je zřejmé, že IFNγ je mnohem
účinnější než TNFα. Nejasný zatím zůstává společný vliv IFNγ a TNFα, z prozatím získaných
výsledků nelze prokázat synergistický účinek těchto dvou cytokinů. Experimenty budou
opakovány s nižšími koncentracemi IFNγ, protože již samotný vliv IFNγ v koncentraci
použité v těchto experimentech může indukovat expresi molekul MHC I na maximální
hodnoty a případný synergistický účinek se již nemusí projevit.
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Tabulka 2 a 3 dokládají vliv IFNγ, TNFα a jejich kombinace na indukci exprese
CD54. Stejně jako v případě MHC I molekul je IFNγ účinnější než TNFα. Alespoň v případě
experimentu s buňkami P3C10 (Tabulka 3) se synergistický účinek IFNγ a TNFα jeví jako
jednoznačný, exprese CD54 je výrazně větší při společném působení obou cytokinů než při
působení jednotlivých cytokinů. K indukci exprese molekul CD54 u buněk MK16/1/IIIABC
(Tabulka 2) pomocí cytokinů IFNγ a TNFα nedochází, což ukazuje odlišnost této buněčné
linie od linie TC-1.
Kromě dalších pokusů s kombinací IFNγ/TNFα, které by měly přinést jasnější
odpověď na otázku, jaký vliv na indukci exprese má společné působení těchto cytokinů,
budou dále probíhat i experimenty za využití izolace RNA, PCR a elektroforézy, které by
měly ukázat, u kterých složek APM dochází vlivem působení jednotlivých cytokinů ke
zvyšování transkripce, a které se tedy v případě myšího modelu pro nádory asociované
s infekcí HPV podílejí na zvýšení exprese MHC I molekul po stimulaci IFNγ a TNFα.
Byl vytvořen model pro studium mechanismů regulace exprese MHC I a dalších
imunoaktivních molekul na nádorových buňkách pomocí různých cytokinů. Tento model
bude v laboratoři dále využíván i v experimentech analyzujících rozdíly v imunitní odpovědi
proti nádorům s různou expresí MHC I.
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Tabulka 1. Vliv IFNγ na expresi MHC I a CD54 u TC-1/A9

CD 54

Kontrola

0,01 U IFNγ/ml

0,05 U IFNγ/ml

MHC I

2,46/4,45

2,46/3,99

2,92/2,96

2,92/2,71

2,12/2,31

2,12/2,85

2,43/2,49

2,43/4,80

3,66/4,91

3,66/49,96

0,1 U IFNγ/ml

0,5 U IFNγ/ml
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CD 54

MHC I

3,83/5,69

3,83/189,04

4,53/16,84

4,53/707,84

5,13/10,57

5,13/462,92

4,15/13,34

4,15/482,96

1 U IFNγ/ml

2,5 U IFNγ/ml

5 U IFNγ/ml

25 U IFNγ/ml

50 U IFNγ/ml

4,27/352,15

4,27/11,36
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Tabulka 2. Vliv TNF, IFN, TNF/ IFN na expresi CD54 a MHC I u MK16/1/IIIABC

CD 54

MHC I

10,56/11,81

5,08/5,43
Kontrola

5,80/5,20

10,08/40,20

5,80/5,70

11,41/216,27

TNF

IFN

TNF/ IFN

10,69/266,36

5,43/8,45
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Tabulka 3. Vliv TNF, IFN, TNF/ IFN na expresi CD54 a MHC I u P3C10
CD 54

D+K

4.57/8.59

4.57/354.56

Kontrola

5.41/24.18

5.41/156.84

TNF

5.63/37.09

5.63/1060.92

IFN

12.98/722.48
IFN/ TNF

12.98/152.31
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Závěr
Informace získané rešerší stejně jako vlastní výsledky pocházející z in vitro
experimentů na myším modelu nádorových buněk asociovaných s infekcí HPV jednoznačně
dokládají schopnost cytokinů IFNγ a TNFα indukovat expresi MHC I glykoproteinů na
nádorových buňkách, u kterých kvůli snaze uniknout imunitní odpovědi cytotoxických T
lymfocytů dochází ke změnám exprese těchto molekul. Signalizační dráha IFNγ vedoucí
k indukci exprese nejenom molekul MHC I, ale i ICAM-1 vede přes aktivaci transkripčních
faktorů STAT1 a IRF1. Signalizační dráha TNFα vede k aktivaci dvou transkripčních faktorů
AP-1 a NFκB. Díky těmto faktorům dochází ke zvýšení exprese jednotlivých složek APM
(např. LMP2, LMP7, PA28α a β, TAP1 či TAP2).
Zvýšení exprese MHC I molekul je žádoucí při použití terapeutických vakcín
směřujících k aktivaci CTL imunitní odpovědi, která je mnohem účinnější než vliv NK buněk
a dalších složek MHC I nerestringované odpovědi (γδ T nebo LAK buňky). Znalost
mechanismů, které se na indukci exprese podílejí, stejně jako znalost alternativních postupů,
které rovněž vedou ke zvýšení exprese MHC I molekul tvoří důležitý základ pro vytvoření
účinných vakcín a zároveň přinášejí nové informace o vlastnostech nádorových buněk.
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