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Abstrakt
Proteiny teplotního šoku (heat shock proteins, HSPs) se účastní celé řady obranných
mechanismů, které umožňují přežít buňce zhoršené podmínky. Do skupiny HSPs patří celá
řada proteinů s molekulovou hmotností od 10 do bezmála 200 kDa. V několika posledních
letech jsou tyto proteiny dávány do spojitosti s nádorovým procesem a uvažuje se i jejich
využití v terapii nádorů. Hladina HSPs je zvýšena v mnoha typech nádorů. Bylo prokázáno,
že fragmenty peptidů asociovaných s HSPs a prezentovaných na MHC molekulách na
povrchu stresovaných buněk jsou rozpoznávány dendritickými buňkami (DC). DC poté
mohou v lymfytických uzlinách aktivovat naivní CD4+ i CD8+ T-lymfocyty a vyvolat tak
protinádorovou imunitní reakci.
Naším zvířecím modelem jsou prasata linie MeLiM. MeLiM linie byla vyšlechtěna v
Liběchovském ÚŽFG AV ČR jako model pro studium maligního melanomu. Tento model má
řadu výhod. Prase je člověku mnohem více podobný organismus než např. myši nebo potkani,
i biochemické a histologické chrakteristiky prasečího melanomu jsou obdobné lidské formě
této nemoci. Jedinci v našich chovech nejsou imbreední, takže stejně jako u lidí každý jedinec
má jiné predispozice a aktivitu imunitního systému. Odlišností oproti lidské formě melanomu
je fakt, že u 66-96% selat dochází od třetího až pátého týdne ke spontánní regresi melanomu.
Nevýhodou tohoto modelu, je že na trhu lze sehnat jen omezené množství specifických antiprasečích protilátek i jiného materiálu.
Předpokládáme, že regrese melanomů způsobuje protinádorová imunitní reakce, která
byla vyvolána na základě rozpoznání HSPs na povrchu nádorových buněk nebo
v extracelulárním prostoru. Mým cílem do budoucna tedy je zjistit jaké HSPs a v jakém
množství se exprimují v různých fázích nádoru. A to především na základě
imunohistichemických metod, SDS-PAGE a Western blottingu.
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Úvod
Melanon jako jedna z forem rakoviny je poměrně častou příčinou úmrtí lidí a jeho
výskyt se stále zvyšuje. Proto je pochopitelná snaha co nejvíce pochopit mechanismy jeho
vzniku a také vyvinout postupy jak toto onemocnění co nejefektivněji léčit. Moje práce
zabývá úlohou Heat Shock Proteinů (HSPs) v regresi maligních melanomů u prasat linie
MeLiM. Do skupiny HSPs patří řada proteinů, které se podílí na překonávání stresových
podmínek, jimž jsou buňky vystaveny. Bylo prokázáno, že jejich přítomnost v neoplastických
buňkách může vést i k regresi nádoru. HSPs se dělí a pojmenovávají se podle molekulové
hmotnosti. Zjištění, že HSPs vyvolávají specifickou protinádorovou imunitní reakci je
překvapivé, vzhledem k tomu, že HSPs patří mezi evolučně nejkonzervovanější proteiny u
obratlovců i bezobratlých organismů. Navíc nebyly zjištěny žádné rozdíly v genových
sekvencích mezi HSPs izolovaných z normální a rakovinné tkáně. Nejvíce prozkoumané
HSPs jsou zřejmě Hsp70 a gp96 u nichž bylo v řadě výzkumů prokázáno, že se podílí na
potlačování nádorově transformovaných buněk. Význam HSPs pro imunitní reakci je značný.
Bylo zjištěno, že jsou schopny aktivovat specifickou i vrozenou imunitu.
Naším předpokladem je, že se podílejí na vyvolání protinádorové imunitní reakce tím,
že aktivují nezralé dendritické buňky (DC) v oblasti nádoru. Aktivované DC poté putují do
spádových lymfatických uzlin, kde vyvolají protinádorovou imunitní odpověď a vedoucí k
regresi nádorů. Mým cílem do budoucna je porovnat expresi těchto proteinů v progredujících
a regredujících nádorech.
I Když v této práci je zmíněna celá řada Heat shock proteinů, které jsou řazeny do
proteinových rodin podle jejich molekulové hmotnosti, můj zájem by později měl směřovat
na expresi pouze několika málo zástupců a těmto se pak věnovat mnohem podrobněji.
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1. Heat shock proteiny
1.1.

Co jsou to HSPs

Heat shock proteiny (HSPs), proteiny teplotního šoku jsou evolučně vysoce
konzervované proteiny, které jsou v buňce obsaženy v relativně velkém množství. Jedná se
převážně o stresové proteiny nebo molekulové chaperony, ale všechny jejich funkce nejsou
ještě zcela známy. HSPs byly objeveny v roce 1962 v buňkách larvy Drosophily
melanogaster (Ritossa F. at al; 1662), jako soubor proteinů, jejichž exprese je vyvolána
teplotním šokem a řadou dalších stresů. Později bylo prokázáno, že tyto proteiny působí jako
cytoprotektivní molekuly, které hrají roli v řadě regulačních drah. V buňce je jich za
normálních podmínek poměrně malá koncentrace. Jejich exprese prudce stoupá, když se
buňka dostane do stresových situací. Hrají kritickou roli pro vznik termotolerance a při
ochraně buněk před destrukcí například vlivem ischemie, přítomností cytokinů, těžkých kovů,
alkoholů nebo jiných toxických chemických látek a vyčerpáním energie. Mimo to se tyto
proteiny uplatňují i v řadě pro buňku přirozených podmínek, jako je například tělesná
námaha, hypotermie, oxidativní stres, metabolické procesy nebo stárnutí. Roli hrají také v
reakci na volné radikály, obraně před virovou infekcí, reakci na kyselé prostředí a mnoha
dalších. Jejich přítomnost vede k překonávání stresových situací pro buňku a nastolení
homeostáze organizmu. Mají také svou úlohu v regulaci apoptických procesů. HSPs jsou
přítomny ve všech klíčových buněčných kompartmentech, jako je jádro, mitochondrie a
cytoplasma. Přítomnost těchto proteinů byla prokázána u všech organismů od bakterií a
kvasinek po člověka. HSPs mají mnoho forem a jsou rozděleny do proteinových rodin podle
své molekulové hmotnosti a podle svých vlastností, především antigenní specifitě (tabulka 1.).
Jejich molekulová hmotnost se pohybuje asi od 10 do bezmála 200 kDa.
Je známa řada funkcí HSP, ale jejich přesný mechanismus není ještě zcela znám.
Předpokládá se však, že bude možné využívat tyto proteiny pro účinnější navození tolerance
buněk k různým stresům, což se klinicky uplatní například při léčbě autoimunitních
onemocněních, rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění nebo v boji proti stárnutí. HSP jsou
také potencionálně použitelné jako markery buněčného poškození a pro diagnostické a
terapeutické účely (Kregel K. C., 2002)
Nejlépe prostudované jsou savčí HSPs s molekulovou hmotností 60, 70, 90 a 110 kDa.
Tyto proteiny jsou exprimovány jak v nestresovaných, tak ve stresovaných buňkách a liší se
jak v lokaci, tak ve funkci (viz tabulka 1.). Například „small-molecular-mass proteins“ také
nazývané malé HSP (small HSPs) představují tkáňově specificky exprimované proteiny
zahrnující hemoxygenásu, Hsp32, Hsp27, αB-cristallin a chaperon Hsp20, velké HSPs tolik
zatím prostudovány nejsou.
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Tabulka 1. Stručný přehled savčích HSP
Místo výskytu HSP v savčích buňkách a jejich předpokládaná funkce
Rodina HSP :
zástupci
Rodina malých HSPs
(sHSP):
Hsp25/Hsp27/Hsp28
HSP40

Místo výskytu
v buňce
Cytosol, jádro

HSP60

Cytosol, jádro,
jadérko
mitochondrie

Rodina HSP70:
HSP72 (Hsp70)

Cytosol, jádro

HSP73 (Hsc70)
HSP75 (mHSP70)
HSP78 (GRP78)
HSP90
Rodina HSP110/Sse 1
(HSP105)/Grp170

1.2.

Cytosol, jádro
Mitochondrie
Endoplasmatické
retikulum (ER)
Cytosol, ER, jádro
Cytosol, ER

Předpokládaná Funkce
Stabilizace mikrofilament,
antiapoptická funkce
oprava denaturovaných proteinů v jádře
a jadérku
znovusbalení proteinů a předchází
agregaci denaturovaných proteinů,
proapoptická funkce
Antiapoptická funkce
Sbalování proteinů, ochrana buněk před
různými vlivy
Molekulové chaperony
Molekulové chaperony
Ochrana buněk, molekulové chaperony
Regulace receptorů steroidních
hormonů, translokace proteinů
Sbalování proteinů

Působení HSPs v extracelulární signalizaci

Jednou z mnoha funkcí HSPs je stimulace imunitního systému. Ve stresových
podmínkách dostatečných k vyvolání exprese HSPs, jsou části těchto proteinů vázány na
MHC glykoproteiny I. třídy (MHC I). MHC molekuly nejsou schopny prezentovat HSPs
v celé jejich délce, ale pouze jejich fragmenty. Tyto fragmenty nesou části peptidů, u nichž
plnily HSPs svoji chaperonovou funkci. Antigenní prezentace HSPs na MHC I je umožněna
kotranslační inzercí těžkého řetězce MHC I molekuly do endoplastického retikula (ER). Zde
jsou fragmenty proteinů prostřednictvím série chaperonových kroků, zahrnujících i vazbu
calnexinu a calretikulinu, nekovalentně navázány k non-MHC lehkým řetězcům a peptidům,
které jsou do lumen ER transportovány transportérovým heterodimeren TAP proteinu. Z ER
putují tyto proteiny vesikulárním transportem k buněčnému povrchu, kde mohou interagovat a
být rozpoznány prostřednictvím profesionálních antigen prezentujících buněk (APC). Těžký
řetězec MHC I vytváří ze svých molekul žlábek, který dokáže vázat 9-12 aminokyselin
dlouhých peptidů (viz obrázek 1.). Tento žlábek chrání peptidy, které budou prezentovány na
povrchu, během transportu na buněčnou membránu před intracelulárními proteázami. Epitopy
prezentované na MHC I jsou rozpoznávané buňkami vrozené i adaptivní imunity. Epitopy
pocházející z HSPs jsou rozpoznávány jak cytotoxickými T-lymfocyty, tak NK-buňkami
(například komplex HSP60 s HLA-E vede k aktivaci NK-buněk a následně k lýze postižené
buňky). MHC I jsou výborně adaptované reflektovat změny v proteinovém zastoupení buňky
(proteomu). Ze znalosti procesu vzniku molekul MHC I, který je dramaticky regulován a
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modifikován za stresových podmínek, usuzujeme, že ve stresovaných buňkách může dojít ke
zvýšení prezentace peptidů na MHC I.
Od HSPs odvozená presentace peptidů je zprostředkována u lidí čtyřmi HLA-A, šesti
HLA-B a jednou HLA-C molekulou. Peptidy odvozené od HSPs jsou na buněčném povrchu
presentovány také pomocí dvou neklasických molekul MHC I. HSP-epitopy tedy presentuje
čtrnáct různých alelických forem MHC I. Mnoho MHC molekul váže HSPs, ale druh HSP pro
navázané peptidy není daný specifitou vazby. Bylo zjištěno, že tyto ligandy jsou odvozeny od
sedmi odlišných HSPs. Nejčastěji presentovanými HSPs jsou HSP60 a HSP90. Peptidy
odvozené od těchto dvou HSPs jsou distribuovány prostřednictvím molekul, které indikují, že
celá délka daného HSP je k dispozici k imunitní prezentaci prostřednictvím MHC I molekul.
Odhaduje se, že každá alela MHC I může vázat a presentovat od 5 000 do 10 000
různých peptidů, přičemž některé objevy ukazují, že peptidy odvezené od HSPs jsou na
buněčném povrchu ve větším než náhodném množství.
Obrázek 1. Pohled ze všech stran na model molekuly MHC I s navázaným peptidem
(Obrázek převzat z databáze RCSB PDB protein data bank )
Každá buňka musí na svém povrchu vystavovat
tisíce různých peptidů, přestože umí vytvořit
pouze několik typů MHC molekul. Řešení tohoto
problému je v rané tvorbě MHC I molekul, kdy
se tyto glykoproteiny dostávají do kontaktu
s různými peptidy. Na tomto obrázku je vidět, jak
stejná molekula MHC glykoprotenu váže dva
různé peptidy. Při pohledu na tyto strukturní
modely je vidět (v horní polovině obrázku), že
peptid, který je 9 aminokyselin dlouhý, je držen
v natažené konformaci ve žlábku mezi dvěma
dlouhými alfa helixy. MHC molekuly drží peptidy
na obou koncích a za tyrosinové zbytky uprostřed
molekuly peptidu (vazby MHC glykoproteinu a
peptidu jsou na spodním obrázku vyznačeny
žlutými hvězdičkami. Za povšimnutí stojí, že tyto
tři pozice jsou podobné u obou struktur. Peptidy
jsou ukotveny k MHC molekulám v těchto bodech
zbytek molekuly je však volně pohyblivý, zbylé
aminokyseliny jsou tedy rozvolněné a volně
přístupné a pro receptory na buňkách imunitního
systému.

U některých HSPs jako jsou například HSP70, HSP90 nebo gp96, bylo dokázáno, že
vážou antigenní peptidy a dopravují je (prostřednictvím receptorem zprostředkované
endocytózy HSPs) do antigen zpracovávajících drah APC pro presentaci na MHC II
molekulách. Pro tyto HSP zapojené dráhy bylo prokázáno, že dokážou vyvolat antivirovou i
protinádorovou imunitní odpověď. Kromě těchto funkcí, mohou být HSPs rozpoznávány
cytotoxickými T-lymfocyty a NK-buňkami, jako kompletní antigeny na stresovaných
buňkách. Tyto proteiny schopné navodit stres, které zahrnují i MHC I podobné molekuly
(např. MICA, MICB) i např. HSP70, mohou aktivovat i makrofágy a cytotoxické T-lymfocyty
prostřednictvím Toll-like receptorů. Je tedy patrné, že HSPs figurují v řadě drah imunitních
reakcí.
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1.3.

Proteinové rodiny HSPs

1.3.1. Rodina proteinů HSP 70:
Proteiny z této proteinové rodiny jsou nejvíce evolučně konzervované a zřejmě také nejvíce
citlivé na zvýšení teploty. Tato skupina také obsahuje nejvíce známých členů (poznámka:
proteiny rodiny Hsp70 jsou nejvíce studovány,
proto se domnívám, že jejich význam ve
Obrázek 2. Krystalová struktura
srovnání s jinými HSPs může být do určité míry
ATPásové domény lidského Hsp70
nadnesen). Jedná se o molekuly s molekulovou
(převzato z databáze RCSB PDB
Hmotnost v rozmezí od 70 do 80 kDa, odtud
protein data bank )
pochází označení HSP70
(http://www.hytest.fi/high_lights9.php).
HSP70 jsou ATP vazebné proteiny,
které jsou u eukaryotických buněk z 60-80%
identické (savčí Hsp70s a jejich homology
s E.coli-DnaK, se shodují v aminokyselinové
struktuře ze 48%. Hsp72, Hsp73, BiP a GRP76
vykazují homologii v 75-85%). U savců jsou
známy čtyři členové této proteinové rodiny:
HSP72, HSP73, HSP75 a HSP78. Kromě těchto
systematických označení má každý z těchto
proteinů i řadu triviálních názvů. Proteiny ze
skupiny HSP70 mají sice společné proteinové
sekvence, ale jsou syntetizovány v reakci na
zcela jiné stimuly. Například protein
s molekulovou hmotností 73 kDa (Hsp72, který
je také nazýván Hsc70) je v cytoplasmě
produkován neustále bez ohledu na podmínky, ve kterých se právě buňka nachází, zatímco
protein o hmotnosti 72 kDa (Hsp72 nebo Hsp70) je syntetizován v závislosti na řadě vlivů.
Gen pro Hsp70 obsahuje 2 440 párů bazí. Exprese Hsp70 je zahájena po navázání
transkripčního faktoru HSF (heat shock trancription factor) na promotor tohoto genu, po
signálu, kterým může být zvýšená teplota nebo jiný stresový faktor. S HSF ještě mohou
reagovat nejméně dva regulační faktory.
Je zde však jistý nesoulad v regulaci Hsp70, který se týká neshody mezi transkripcí a
translací Hsp70. Bylo zjištěno, že aktivace transkripce genu pro Hsp70 je nezávislá na
proteosyntéze. Transkripční i postranskripční regulační kroky jsou závislé na HSP transdukci.
Bylo také dokázáno, že pro syntézu je důležitá i postranskripční regulace. U lidského genu
pro Hsp70 se tak děje prostřednictvím 3‘ nepřekládané oblasti, která je i sama teplotně citlivá.
Tyto skutečnosti vypovídají o odlišnostech produkce Hsp70 za stresových podmínek a změn
ve fyziologii buňky. Detaily postranskripční regulace je však nutné ještě důkladněji
prozkoumat.
Konzervovanost proteinů rodiny HSP70 napříč druhy organizmů ukazuje jejich
význam pro přežití buňky. HSP jsou kriticky důležité pro buněčné funkce v klidovém stavu i
pro překonání stresových situací. Jednou z klíčových vlastností Hsp70 je navození
termotolerance. Termotolerance je definovaná jako schopnost buňky nebo organismu stát se
rezistentní vůči teplotnímu stresu po vystavení teplu, které je blízké letální hodnotě. Nastolení
termotolerance je přirozený proces a závisí především na délce a teplotě prvního teplotního
šoku. Z toho vyplývá, že podle první dávky tepla se odvíjí délka a kvalita termotolerance.
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Hsp70 se také podílí na translaci, translokaci proteinů, proteolýze a sbalování proteinů,
potlačuje agregaci a reaktivnosti denaturovaných proteinů. Aktivita Hsp70 se zdá být
regulovaná kofaktorovým chaperonem.
Detekce Hsp70 v séru pacientů je využívána i v klinické praxi.
Obrázek 2. Fyziologické signály vyvolávající expresi Hsp70
Na obrázku jsou znázorněny hlavní
fyziologické signály, které aktivují
syntézu Hsp70 (nahoře). V dolní
části obrázku je pak předpokládaný mechanismus působení
HSP v intracelulární signalizaci,
která vede ke zvýšení exprese
tohoto proteinu. Heat shock
factors
(HSFs),
které
jsou
přítomné
v cytosolu,
jsou
zachycovány
prostřednictvím
HSPs a udržovány v neaktivním
stavu. Aktivovány jsou na základě
stresových podmínek, které na
buňku působí. Jejich aktivace
spočívá v odštěpení z vazby k HSP.
HSF jsou poté fosforylovány
prostřednictvím protein kináz a v
cytosolu trimerizují. Tyto trimery
vstupují do jádra, kde se váží na
Heat shock elements (HSE)
v promotorové oblasti genu pro
Hsp70. Následuje transkripce do
Hsp70 mRNA, která opouští jádro,
je transportována do cytosolu, kde
je translatována a vzniká tak nový
Hsp70. Ten může zajišťovat folding u nově syntetizovaných proteinů a znovusbalen a opravu u již existujících
poškozených proteinů nebo jiné funkce.
(obrázek převzat z Kregel K. C., 2002)

Zvýšená hladiny Hsp70 v séru u pacientů po úpalu nebo dalších úrazech lze určit lepší
prognózu. Stejně tak je v séru zvýšená hladina Hsp70 u pacientů s nemocemi periferních nebo
ledvinových cév. Jak je uvedeno dále, exprese Hsp70 může být i dobrým prognostickým
markerem u řady druhů nádorových onemocnění.

1.3.2. Rodina malých HSPs (rodina proteinů HSP20):
Asi nejmenším HSP je Hsp10, který se nachází v prokaryotických buňkách i v mitochondriích
eukaryotických buněk, kde se společně s Hsp60 (působí jako jeho ko-chaperonin) podílí na
dvojkrokovém sbalování proteinů. Předpokládá se, že tyto proteiny mají funkci i ve
zprostředkování specifické protinádorové signalizace, ale tato jejich možná role ještě není
dostatečně prozkoumána. Výzkum v posledních letech ukázal, že tyto chaperony jsou ve
zvýšené míře exprimovány v průběhu vzniku nádoru, přesněji řečeno se hromadí
v cytoplasmě dysplastických a neoplastických buněk a míra jejich exprese postupně roste při
přechodu od dysplasie k rakovině. Proto se také uvažuje, že Hsp10 (stejně jako např. Hsp 60)
by bylo možné využít jako diagnostické a prognostické prostředky u některých druhů nádorů.
Nedávno bylo zjištěno, že Hsp10 je selektivně exprimován prekursory myelocytů a
megakaryocytů v normální krevní dřeni. Tato vlastnost se však v průběhu maturace do
různých buněčných linií ztrácí, z čehož se vyvozuje, že Hsp10 by mohl mít v průběhu
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ontogeneze a diferenciace těchto normálních buněčných linií i jinou funkci než jen působit
jako ko-chaperonin. Přesto tato teorie zcela nevysvětluje selektivní expresi Hsp10 ( Cappello
F. et al., 2005)
Představitelem rodiny, jejíž molekulová hmotnost se pohybuje okolo 20 kDa (HSP20),
je mimo jiné Heat Shock Protein 20 (Hsp20). Hsp20 představuje více než 1,3% ze všech
buněčných proteinů v tkáních obratlovců. Zejména ve svalech je jeho koncentrace vysoká,
neboť jeho exprese je spřažena se svalovou kontrakcí, obzvlášť u svalů vytrvalých s pomalou
kontrakcí. Hsp20 může tvořit různé heterokomplexy s jinými heat shock proteiny (například
αB-crystallin nebo Hsp25). Fosforylovaná forma Hsp20 interaguje s monomerním aktinem,
zatímco defosforylovaná forma se váže na polymerní aktinová filamenta. Za normálních
podmínek je Hsp20 přítomen nevázaný v cytosolu, ale při teplotním šoku je translokován do
membránové frakce.
Heat shock proteiny 25/27 (Hsp25/27) také patří mezi malé HSP, tedy do skupiny
homologních proteinů o molekulové hmotnosti 15-30 kDa. (Hsp25 u krys a myší je
homologní z více než 80 % s lidským HSP, který má molekulovou hmotnost 27 kDa, proto se
tento člen rodiny HSP20 označen Hsp25/27). Hsp25/27 je ve významnějším množství
exprimován v různých tkáních a jeho koncentrace se může pohybovat od 20 do 40 mg na
100 g nativní tkáně. Za nestresových podmínek je lokalizován v cytosolu, během stresu je
translokován do jádra.
V živé buňce je Hsp25/27 reprezentováno vyváženou směsí monomerů a oligomerů o
molekulové hmotnosti pohybující se od 140 do 800 kDa. Teplotní šok posouvá tuto
rovnováhu ve prospěch oligomerů, zatímco fosforylací je vyvolána disociace velkých
oligomerů, čímž se snižuje jejich chaperonová aktivita. Hlavní funkce Hsp25/27 zahrnuje
stabilizaci mikrofilament a cytokinovou signální transdukci. Tento protein také interaguje
s prodlužujícím se koncem aktinových filament, a tak funguje jako inhibitor aktinové
polymerace. Z klinických pokusů vyplývá, že u řady nádorových onemocnění se v
neoplastických buňkách vyskytuje zvýšená hladina Hsp27 oproti normálním buňkám.
Dalším zástupcem této proteinové rodiny je Hsp32 (také označován jako HO-1, tedy
hemoxygenáza-1). Tento potein se vyskytuje v cytosolu, mitochondriích a ER a jeho exprese
je vyvolána raktivními kyslíkovými metabolity (reactive oxygen metabolites - ROM). Jeho
funkce spočívá v degradaci hemu, což vede k vytvoření antioxidantu bilirubinu (přičemž také
vzniká volné železo a CO2). Tento protein byl poprvé detekován v buňkách, které byly
vystaveny působení těžkých kovů, nyní je spíše charakterizován jako mikrosomální enzym
hydroxygenáza-1. Izoenzym hemoxygenáza je také indukován reaktivními kyslíkovými
metabolity a katalyzuje degradaci hemu na biliverdin, který je následně převeden na bilirubin,
který má antioxidační účinky. Indukce Hsp32 patrně hraje roli při kontrole vzniku zánětlivé
odpovědi. Byla provedena řada pokusů, kde byl Hsp32 dáván do souvislosti s regulací
gastrointesticiálních zánětů, nejčastěji způsobených infekcí Helicobacter pylori, nebo
exogenními vlivy, vyvolané např. alkoholem nebo nesteroidními protizánětlivými léky.
(Barton, D.S. et al., 2003)

1.3.3. Rodina proteinů HSP40:
Rodina proteinů s molekulovou hmotností okolo 40 kDa představuje velkou skupinu proteinů
(u savců známe 44 zástupců, u bakterií 20), které se dále rozdělují na tři subtypy. Mají
podobné funkce jako proteiny rodiny HSP70 a regulují také jejich funkce. Savčí Hsp40 je
základní heat shock protein, který je homologní s bakteriálním heat shock proteinem DnaJ a s
kvasinkovými proteiny, jako jsou například SCJ1, Sec63/Np11, YDJ1 a SIS1. Stejně jako u
mnoha dalších HSPs je jejich aktivita v savčích a ptačích buňkách vyvolaná zvýšením teploty,
těžkými kovy a azetidinovou karboxylovou kyselinou. V HeLa buňkách vystavených
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tepelnému šoku je Hsp40 rychle translokován
z cytoplasmy do jádra a jadérka. Intracelulární
forma je podobná Hsc70/Hsp70, homologům
bakteriálního heat shock proteinu DnaK. To
naznačuje, že Hsp40 se vyskytuje s Hsp70 a
společně opravují denaturované proteiny v jádře
a jadérku u buněk vystavených teplotnímu šoku.
Interakcí mezi jedním Hsp70 a několika Hsp40
se vytvářejí unikátní komplexy, které jsou
v buňce různě lokalizovány a podílí se na
specifických procesech. Hlavní funkcí Hsp40 je
tedy vázat se na ATP vazebnou doménu Hsp70
a tak regulovat jeho funkci. Analogií
je bakteriální komplex DnaJ a DnaK, které byly
pozorovány, jak společně odštěpují komplex
proteinů bakteriofágu lambda a z RepA dimeru
tvoří monomery (Fan Ch.-Y., Lee S., Cyr D.
M., 2003; Zhang Y., Zuiderweg E. R. P., 2004).
.

Obrázek 3. Krystalová struktura
lidského Hsp40 (převzato z databáze
RCSB PDB protein data bank )

1.3.4. Rodina Heat Shock Proteinů 60 (HSP60)
Rodina proteinů HSP60 je skupina proteinů, která zahrnuje molekulární chaperony mnoha
druhů, jako jsou například rostlinný Hsp60 (známý jako Rubisco vazebný protein, GroEL,
Hsp60 u E. coli a 65 kDa velký majoritní antigen mycobateria). U živočichů je Hsp60
lokalizován na mitochondriální matrix, u rostlin
v chloroplastech. Mitochondrie, chloroplasty a
Obrázek 4. Krystalová struktura
bakterie mají podobný původ (společný předek
kvasinkového chaperonu GroEL
těchto proteinů se vyskytoval pravděpodobně
analogního Hsp60
před více než miliardou let) a tento fakt společně
(převzato z databáze RCSB PDB
s vysokým stupněm homologie by mohl
protein data bank )
naznačovat, že tyto proteiny zajišťují primitivní,
ale důležitou funkci, která je podobná pro
všechny druhy. Společné vlastnosti HSP60 u
všech těchto rozličných druhů jsou: velký
nadbytek; využití při stresu z prostředí, jako je
například teplotní šok; homo-oligomerní
struktury sedmi nebo čtrnácti podjednotek, které
reversibilně disociují za navázání Mg2+ a ATP;
mají ATPásovou aktivitu; hrají roli při sbalování
a uvádění proteinů do nativní konformace,
včetně vazby do oligomerů. Tyto podobnosti
jsou
podporovány
současnými
studiemi
jednoduchých
kruhových
lidských
mitochondriálních homologů Hsp60s s jejich kochaperoninem, kterým je Hsp10. Homologním
proteinem k savčímu Hsp60 je prokaryotický
groE. Komplex těchto proteinů izolovaný z extraktu E.coli ukazuje, že groE operon je striktně
regulován a kontrolován. Tento výzkum také naznačuje, že komplex Hsp60-Hsp10 je schopen
provádět všechny esenciální funkce (in vivo), které u kvasinek plní protein GroEL a jeho kochaperonin GroES. V souladu s jejich funkcemi jako chaperonů byly Hsp60 a Hsp10
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navrženy také jako proteiny podílející se na caspásovém zpracování. Výsledky ukazují, že
rekombinantní Hsp60 a Hsp10 urychlují aktivaci prokspásy-3 cytochromem C a dATP
v ATP-dependentní cestě při spouštění apoptózy. Některé současné studie poukazují na
možnost, že proteiny z HSP60 rodiny souvisejí s řadou autoimunitních chorob,
arteriosklerózou a nemocemi vyvolaných chlamydiemi (je zde i možnost, že u některých
pacientů se podílejí na rozvoji hypertenze). Byla prokázána nadprodukce vlastního Hsp60
v kloubní tkáni u pacientů s revmatoidní artritidou a buněčná i humorální odpověď proti
molekulám Hsp60 u těchto pacientů. Jejich role v etiologii onemocnění však teprve čeká na
objasnění. Hsp60 byl v zvýšené míře objeven i u lidí trpících chlamydiovými infekcemi, kde
byla prokázána schopnost Hsp60 vyprovokovat aktivaci makrofágů a některé studie naznačují
korelaci mezi Hsp60 odpovědí a imunopatologickými projevy nemoci lidí. Současná data
ukazují, že imunitní reakce proti Hsp 60 s Hsp10 je prokazatelně spojená s neplodností,
kterou je postižena chlamydiemi ohrožená populace.
Zástupci subrodiny Hsp60 se společně s ostatními Hsp účastní na reaktivaci teplem
denaturovaných proteinů. Ve svalové tkáni Hsp60 usnadňuje sbalení a uspořádání proteinů do
správné konformace, když vstupují do mitochondrie, také stabilizují ještě nesbalené proteiny
ve stresových podmínkách. Hsp60 je exprimován ve svalu v závislosti na množství
mitochondrií a jeho hladina je zvýšená po dlouhotrvající elektrické stimulaci nebo po
dlouhotrvajícím vytrvalostním tréninku, což koresponduje se zvýšením aktivity
mitochodriálních enzymů.
Společně s Hsp10 se patrně také účastní zprostředkování specifické protinádorové
signalizace, proto je možné, že v budoucnu je bude možno použít k diagnostice nádorového
onemocnění a stanovení prognózy jeho vyléčení (Cappello F. et al., 2005);
http://www.hytest.fi/high_lights9.php).
.
1.3.5. Rodina heat shock proteinů 90 (HSP90)
Hsp90 byl objeven v cytosolu, jádře a endoplazmatickém retikulu a jeho přítomnost byla
popsána u řady buněk mnoha tkáňových typů. V některých tkáních, zahrnujících například
hladké svaly, tvoří Hsp90 více než 2% z celkového množství buněčných proteinů. Hsp90
tvoří v aktivním stavu dimery, jako součást
heterodimeru, má ATPvazebnou stranu a
Obrázek 5. Krystalová struktura
nízkou ATPásovou aktivitu. Za určitých
neligované formy lidského gp96
podmínek je tento protein schopný asociovat
(cytoplasmatického Hsp90) (převzato z
s aktinovými filamenty (stejně tak tomu je u
databáze RCSB PDB protein data
HSP100). Další důležitou vlastností Hsp90 je
bank )
schopnost se vázat na neobsazený receptor
steroidních hormonů. Byl charakterizován
jako molekulární chaperon schopný udržovat
cílový protein ve stavu funkčního sbalení. Při
zvýšení teploty má zvýšenou chaperonovou
aktivitu v oligomerní formě. Funkce Hsp90 je
citlivá na koncentraci dvoumocných kationtů.
Může být také uváděn pod označením Hsp82,
Hsp83, nebo Hsp89.
Hsp90 je vysoce konzervován mezi
jednotlivými druhy. Tento protein je ve své
aminokyselinové sekvenci v rámci třídy savců
shodný z 60%. Aminokyselinová skladba
odpovídajícího proteinu kvasinek je z 78%
stejná s tímto proteinem u drosofily.
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Dalším členem této rodiny je glukosu regulující protein, známý jako Grp94 nebo jako
gp96. Je to hojný stresový protein vázaný v lumen ER. Společně s cytosolickým Hsp90, což
je jeho cytoplasmatický analog, patří do rodiny molekulárních chaperonů HSP90. Gp96 a
další rozpustné proteiny v ER (např. Ca2+ vazebné proteiny CaPB1 a CaPB2 nebo calreticulin)
nesou COOH-terminálním tetrapeptid Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL). Ten funguje jako signál pro
sorting a vede k zadržení těchto proteinů v pre-Golgi kompartmentech. Exprese gp96 je
regulovaná stresujícími podmínkami, jakými mohou být hladovění na glukózu nebo teplotní
šok. V těchto situacích gp96 napomáhá sbalení nesbalených proteinů a udržuje jejich
konformaci. Kromě homeostatické role a sbalování a asemblování proteinů, může mít gp96
funkci při transportu peptidů z extracelulárního prostoru na MHC I antigen prezentujících
buněk (APC). Gp96 a Hsp90 sdílí mnoho shodných sekvencí a podle všeho mají identický
adenosin-nukleotid-dependentní model regulace. Dřívější data ukazovala, že Hsp90 a gp96 se
mohou lišit v jejich nukleotid vazebných částech. N-terminální doména eukaryotického
Hsp90 obsahuje konservovanou adenosin nukleotid vazebnou doménu, která také slouží jako
vazebná doména pro Hsp90 inhibitory geldanamycin a redicicol. Nově získaná data
identifikovala regulaci závislou na ligandu prostřednictvím ligand-dependentní konverze
Grp94 (gp96) z neaktivní do aktivní konformace (Binder R. J., Srivastava P. K., 2004)
U gp96 byla jako první rozpoznána funkce HSPs ve vyvolání protinádorové imunity
(obrázek 6.). Gp96 na povrchu nádorové (nebo i jinak stresované) buňky je rozpoznán
dendritickou buňkou (DC), která pod vlivem tohoto stimulu maturuje a muže aktivovat
imunitu. DC může rozpoznávat i solubilní gp96, který se z buňky uvolnil vlivem patologické
smrti buňky v níž byl exprimován (podrobněji viz dále) (Zheng H. et al., 2001).
Obrázek 6. Role heat shock proteinu gp96 v indukci protinádorové imunity
Na obrázku je schematicky vyobrazen
model funkcí gp96 exprimovaného na
buněčném povrchu, které mohou
vyvolávat imunitní reakce. Exprese gp96
na
povrchu
buňky
může
vést
(prostřednictvím obsazení příslušného
receptoru) k maturaci dendritické buňky
(DC). Gp96 však může působit i
v rozpustné formě, která se mimo buňku
uvolňuje po její patologické smrti.
V tomto případě gp96 působí jako
podstatný
endogenní
adjuvant.
Maturované dendritické buňky poté
spouštějí další imunitní reakci.
Obrázek převzat z: Zheng H. et al.(2001)

1.3.6. Rodina heat shock proteinů 110/Sse 1
Do této strukturní rodiny patří největší HSPs Hsp110 (také nazýván Hsp105) a jeho možný
homolog v ER, grp170. Oba tyto proteiny jsou vzdálenými příbuznými proteinům rodiny
HSP70. Na rozdíl od ostatních HSPs, jako jsou HSP70, gp96, HSP40, HSP60 a malé HSPs,
byly tyto stresové proteiny dlouho opomíjeny a ignorovány ve zkoumání, ačkoli byly
objeveny již na počátku výzkumu HSPs. Dodnes není známa jejich krystalová struktura a
sekvence byla určena teprve v nedávné době. Patří mezi hlavní savčí, respektive eukaryotické
HSPs. Funkce HSP110 spočívá jako u mnoha jiných HSPs ve vázání se na nově syntetizované
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proteiny a napomáhání jejich sbalení. Podílí se tak na ochraně buňky před následky teplotního
šoku. Další člen této rodiny, grp170 (glucose-regulated protein170), stejně jako ostatní
chaperony ER (grp78, což je homolog cytoplasmatrického Hsp70, grp94 homolog
cytoplasmatického Hsp90), nereaguje primárně na teplotní šok, ale na změny, které by mohly
narušit funkci ER (například nedostatek glukózy, oxidační stres nebo špatné rozložení
vápenatých iontů) a tím zapříčinit hromadění nesbalených proteinů v lumen ER (Easton D. P.
et al., 2000; Wang X.-Y., Chen X. et al., 2001; Wang X.-Y., Kazim L. et al., 2001)
Ve starších pracích se uvádí, že HSP110 je společně s Hsp70 jedním z nejhojnějších
proteinů v buňce, s tímto tvrzením je však značně v rozporu publikace týmu japonských
vědců z října roku 2005 (Miyazaki M. et al., 2005), ve kterém je uvedeno, že HSP105 se ve
většině tkání nevyskytuje, nebo pouze ve velmi slabých koncentracích, zato se ve velkém
množství vyskytuje v testikulární tkáni, ve zvýšené koncentraci také v Purkyňových buňkách
mozku, ve velmi vysoké koncentraci v nádorech různého typu (prokázáno v karcinomech
tlustého střeva, slinivky břišní, štítné žlázy, jícnu, prsu i melanomech). Předpokládá se, že
tento protein se bude také hojně vyskytovat v zárodečných buňkách (Miyazaki M. et al,
2005). Hsp105 označují za ideální prostředek pro protinádorovou vakcínu, neboť se
nevyskytuje v normálních tkáních (kromě imunitně privilegovaných, jako je tomu u varlat) a
je nadprodukován v nádorových buňkách. Jeví se proto jako ideální s nádorem asociovaný
(TAA, antigen tumor associated antigen), který by mohl být schopen aktivovat CD4+ i CD8+
protinádorovou imunitní odpověď. To by byl rozdíl oproti ostatním HSPs, které vyvolávají
protinádorovou imunitní reakci na základě vazby fragmentů proteinů z nádorových buněk,
které pak exprimují na povrchu nádorové buňky a ne pouhou svou přítomností buňce.
Velkou výhodou se také zdá být schopnost HSP110 během teplotního šoku vázat
proteiny v celé jejich délce, ne pouze jejich fragmenty, jako je tomu u ostatních HSPs a tak
vystavovat delší část proteinu pro APCs po interakci prostřednictvím CD91 receptoru.
Velikostně podobný HSP104 nepatří do této skupiny. Tento protein se pravděpodobně
vyskytuje jen u nižších eukaryot a zřetelně odlišný od ostatních členů rodiny Hsp110/See1.

1.4.

HSPs a imunita

HSPs jsou nejhojnějšími intracelulárními rozpustnými proteiny. Vzhledem k
intracelulární lokalizaci, výskyt v mezibuněčném prostředí vždy signalizuje nějakou
abnormalitu (například neapoptická smrt buňky, poškození tkáně nebo jiné potenciální
poškození organizmu), na kterou může reagovat imunitní systém. Tento způsob je patrně
nejednoduší cestou jak HSPs ovlivňují imunitní systém, proto také mohl být zakonzervován
na všech úrovních evoluce. Některé buňky imunitního systému, jako jsou makrofágy,
dendritické buňky, neutrofily a monocyty rozpoznávají HSPs prostřednictvím specifického
receptoru (CD91). Po rozpoznání HSP tímto receptorem dojde ke spuštění kaskády
intracelulární signalizace.
HSPs neinformují imunitní systém pouze o přítomnosti nebezpečí, ale také poskytují
informaci o jaký druh nebezpečí se přesně jedná (zda jde o patogen, virovou infekci nebo
nádorové zvrhnutí). Tato vlastnost je daná schopností většiny HSPs nekovalentně vázat velký
počet peptidových štěpů, které buňka produkuje štěpením cizorodých proteinů i vlastních
komponent v proteasomech. HSPs takto jasně vymezují prostředí buňky, ve které se
nacházejí. Po rozeznání HSPs dendritickou buňkou následuje aktivace příslušných T-buněk,
které jsou schopny rozlišit, zda jde o cizorodý patogen, nebo o buňce vlastní signál. T-buňky,
jak k tomu byly naprogramovány, zahájí imunologický útok a často tak zdroj nebezpečí
eliminují.
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Komplexy HSPs s peptidy jsou intenzivně zkoumány pro možnost jejich širokého
uplatnění v imunoterapiích rakoviny i různých infekcí. Objevení faktu, že komplexy HSPs
s peptidy zkonstruované jejich fúzí fungují obdobně jako přirozené komplexy HSP-peptid
otevírají cestu do další dimenze pokusů a možnosti jejich klinického uplatnění (Srivastava P.,
2004)

2. Nádory
2.1. Nádorový proces
Každé buňce v těle je prostřednictvím genové regulace určeno, zda a jak se má dělit a
migrovat v těle. Regulaci řídí proteiny kódované skupinou genů nazývaných onkogeny nebo
antionkogeny, které v nemutované formě většinou plní funkci protein-kináz, transkripčních
faktorů, proteinů regulující apoptózu, nebo jiných signálních proteinů. K maligním
transformacím buněk může dojít mnoha způsoby, v důsledku selhání některých mechanizmů
v kontrole buněčného dělení a komunikace buněk v rámci jedné tkáně. Aby se buňka stala
rakovinnou nestačí jí pouze vymknout se kontrole a začít se nekontrolovaně dělit, ale musí se
vymanit z tzv. Heyflickova limitu (lifespan limit), který určuje, kolikrát se normální buňka
rozdělí než odumře programovanou smrtí. Netransformované buňky jsou naprogramované
k určitému počtu buněčných cyklů, které za svůj život provedou. Po provedení tohoto
množství dělení se stávají senescentními (vstupují do G0 fáze, ve které se mohou nacházet
velmi dlouho) nebo odumírají apoptózou. Tento počet se u jednotlivých buněčných typů liší,
stejně jako se liší i rychlost proliferace. K mutačním změnám dochází v našem těle neustále.
Obranou proti těmto nebezpečným změnám jsou především reparační mechanismy v buňce a
kontrola buněčného cyklu. V případě poškození je buněčný cyklus zastaven. Změny na DNA
jsou monitorovány prostřednictvím proteinů jako jsou p53, p21 nebo p27. Když tyto proteiny
rozpoznají nestandardní strukturu DNA, tak se aktivují a spouštějí kaskádu reakcí vedoucí
k zastavení buněčného cyklu nebo i k spuštění apoptické kaskády. Pokud tyto mechanismy
selžou následuje druhá linie obrany – imunitní systém, ten dokáže tyto „nezdravé” buňky
likvidovat. Při poruše obranných mechanizmů nebo při velkém množství narušených buněk,
kdy organizmus likvidaci těchto buněk nezvládne, dochází k jejich dalšímu neřízenému
dělení, tedy nádorovému bujení. Přechod zdravé buňky v buňku transformovanou je
vícestupňový proces, kdy většinou nestačí jedna bodová mutace. Důkazem nutnosti kumulace
několika náhodných změn je např. koincidence vzniku nádoru se stářím organismu (pro
většinu typů nádorů roste pravděpodobnost jeho vzniku s několikátou, většinou třetí až pátou,
mocninou stáří organismu) (Kovář J., 2003). Nádorové buňky se množí bezohledně a
nezávisle na potřebách organizmu. Tyto buňky se více nebo méně liší od buněčného typu, ze
kterého vzešly, proto by teoreticky měly být rozeznávány imunitním systémem a zničeny.
Odlišnosti od normálních buněk jsou však většinou příliš malé, takže jsou imunitním
systémem ignorovány. Navíc nádorové buňky umí imunitní systém oklamat a mohou se pro
něho stát „neviditelnými“, nebo ho dokonce účinně eliminovat.
Aby mohly být nádorové buňky rozpoznány imunitním systémem, musí na svém
povrchu nést nádorově specifické antigeny. Tyto antigeny se podle své specifity dělí do dvou
základních skupin. Jde o antigeny specifické pro nádory (TSA) a antigeny asociované
s nádory (TAA). Do první skupiny antigenů patří proteiny, které se vyskytují pouze na
nádorových buňkách a na normálních nikoli. Jde například o komplexy MHC I s fragmenty
nějak pozměněných proteinů; komplexy MHC I s peptidovými fragmenty onkogenních virů;
odlišné formy glykoproteinů na buněčném povrchu; nebo idiotypy některých nádorových
buněk odvozených od T nebo B-lymfocytů. Naproti tomu antigeny asociované s nádory jsou
16

přítomné i na normálních buňkách, ale na nádorových buňkách se vyskytují větším množství,
nebo jsou exprimovány v tkáni, kde se normálně nevyskytují. Do této skupiny antigenů patří
například antigeny, které jsou exprimovány na melanomových buňkách, v menší koncentraci
pak na normálních melanocytech, onkofetální antigeny, které jsou za normálních podmínek
exprimovány na embryonálních buňkách, kde chrání plod před eliminací imunitním systémem
matky, diferenciační faktory některých leukemických buněk a mnoho dalších.
Maligní buňka sdílí s normální buňkou většinu povrchových antigenů, ke kterým byla
během vývoje ustavena imunitní tolerance. Tento fakt však není jediným mechanizmem,
který zabraňuje imunitnímu systému rozpoznat nebezpečí. Dalšími taktikami nádorových
buněk jsou například: variabilita nádorových buněk (to znamená vznik mutantních forem,
které ztratily nádorový antigen), maskování povrchových antigenů nádoru např.
prostřednictvím sialylace. Nádorové buňky nefungují jako profesinální buňky prezentující
antigen, proto také T-buňky, které na povrchu těchto buněk rozeznají antigen nejsou
aktivovány, ale naopak utlumeny. Některé nádorové buňky jsou schopny produkovat inhibiční
faktory, nebo faktory inaktivující T-lymfocyty. Jiné nádorové buňky jsou schopny pomocí
Fas ligandu, který nesou na svém povrchu indukovat v cytotoxických T-lmfocytech apoptozu.
Podobně jsou schopny také inaktivovat dendritické buňky. Tyto mechanismy se liší u různých
typů nádorů (Hořejší V., Bartůňková J., 2004).
Na základě poznatků o podstatné roli imunitního systému při vzniku nádorového
bujení nechápeme dnes nádor jako onemocnění pouze jednoho orgánu. Posuzujeme jej jako
celkové onemocnění organizmu. Základní vlastnost nádorových buněk – nekontrolované
množení – je pro všechny typy nádorů společná. Další vlastnosti pak nádory dělí do dvou
hlavních skupin. Benigní, tedy nezhoubné nádory množící se tak, že tkáň (nádor) může narůst
i do obrovských rozměrů, až několika kilogramů. Tyto nádory neprorůstají do okolních tkání
a orgánů, na svoje okolí působí pouze tlakem, nešíří se (nemigrují) po těle a kromě výjimek
(např. nádory mozku) nejde o smrtelné onemocnění. Naproti tomu maligní-zhoubné nádory
prorůstají do okolních tkání a orgánů, migrují po těle a způsobují vznik dalších nádorových
ložisek-metastáz. Není-li toto onemocnění včas léčeno, je většinou smrtelné
(www.zdravi21.cz).

2.2. Melanom
Melanom je maligní nádor kůže způsobený nádorovou transformací melanocytů.
Melanocyty jsou kožní buňky, ve kterých se tvoří kožní barvivo melanin chránící buňky
pokožky před škodlivým vlivem UV záření. Vyskytují se v pokožce - povrchové ochranné
vrstvě kůže (epidermis). Melanomové malignity se přirozeně vyskytují pouze u lidí, psů,
prasat a koní. Výskyt melanomu v lidské populaci je mnohem častější u bělochů. U lidí tmavé
pleti se vyskytuje velmi zřídka. Objevuje se převážně u starších lidí, ale na druhé straně to je
nejčastější druh karcinomu postihující mladší generaci mezi dvaceti a třiceti lety.
Rakovina kůže je jednou z nejběžnějších nádorových onemocnění a představuje asi
polovinu nových výskytů rakovin v západní populaci. Častěji se vyskytuje u lidí se světlejší
pletí, kteří se vystavují nadměrnému slunění. Nejběžnějšími formami rakoviny kůže jsou
Basal Cell Carcinomas a Squamous Cell Carcinoma, které jsou často řazeny do skupiny
„nemelanomových rakovin kůže“. Třetím nejběžnějším typem kožní malignity je právě
maligní melanom. I když melanom představuje pouze asi 4% ze všech rakovin kůže,
zapříčiňuje nejvyšší procento úmrtnosti. Pokud je melanom odhalen v časném stádiu, je velmi
dobře léčitelný. Existuje ještě celá řada dalších forem rakovin kůže, které jsou odvozeny od
jiných buněčných linií v kůži.
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Příčin vzniku melanomu je více. Prokázaným vlivem je nadměrné vystavení pokožky
slunečnímu záření. Při expozici slunečnímu záření produkují melanocyty více melaninu a
kůže tmavne. Melanocyty se shlukují za vzniku barevných skvrn různé velikosti, kterým
říkáme pihy nebo névy (névy jsou velmi běžné a normální změny, které se vytvářejí
s přibývajícím věkem). Lidé obvykle mají 10 až 40 takovýchto skvrn, které mohou být
zbarvené od růžové po tmavě hnědou. Někdy se však vlivem mutagenního účinku UV záření
v melanocytech naruší dvojšroubovice DNA a mutované melanocyty se začnou
nekontrolovaně dělit. Literatura uvádí, že asi jedna polovina melanomů se zvrhne v maligní
formu a jedna polovina zůstává benigními, často vystouplými pigmentovanými névami. Pro
melanomy je typické, že velmi rychle rostou, tmavnou nebo jinak mění barvu, svědí a mohou
i hnisat nebo krvácet, většinou však nebolí. Melanom je nejvážnější forma karcinomu kůže.
Prvním příznakem nádorového bujení je obvykle změna tvaru, velikosti, barvy a povrchu
pihy. Většina melanomů má černé, nebo černo-modré zabarvení (mohou však být zbarveny i
jinak, škálou barev od černé po růžovou) a může vypadat jako abnormální mateřské
znaménko. Mají většinou nepravidelný tvar na rozdíl od běžných, zpravidla kulatých pih, jsou
velmi nepravidelně ohraničené s pigmentem rozmazaným do okolní kůže, poměrně rychle se
také zvětšují.
Obrázek 7.a, 7.b a 7.c Ukázky lidských melanomů

(Obrázky převzaty z: http://matrix.ucdavis.edu/tumors/tradition/melanoma.html a
http://www.skincarephysicians.com/skincancernet/melanoma.html )

Množství diagnostikovaných mealnomů celosvětově vzrůstá. Počet pacientů
postižených touto nemocí stoupá rychleji než pacientů postižených ostatními nádory. Podle
statistik zpracovaných pro populaci v USA (údaje American cancer society) se od roku 1973
počet případů melanomů více než zdvojnásobil z 5,7 tisíc případů ročně na 100 000 obyvatel
na 14,3 tisíce. Jiné zdroje zase udávají, že incidence melanomů vzrůstá každým rokem asi o
3%. Ročně přibude více než 53 tisíc nových případů a více než 7 800 lidí této nemoci
podlehne. Zatímco v roce 1935 byla pravděpodobnost onemocnění 1:1500, v roce 1960 to
bylo již 1:600 a v roce 1985 už dokonce jenom 1:150. Podle ještě nezpracovaných dat se
předpokládá pravděpodobnost onemocnění v roce 2000 1:74. Doba přežití závisí primárně na
včasnosti diagnózy. Je-li melanom diagnostikován v rané fázi je úspěšnost léčby téměř
stoprocentní. Pokud je melanom objeven už v pokročilém stadiu metastáz v mízních uzlinách,
je pravděpodobnost jeho vyléčení v závislosti na rozsahu 20%-65%. Je-li melanom objeven
až ve fázi rozsevu do jiných orgánů, je pravděpodobnost úspěšné léčby okolo 5%. Za
posledních třicet let nebylo dosaženo výraznějšího pokroku v metodách léčby melanomu.
Zaručeně se však zlepšily metody diagnostiky a osvěta, díky níž přibývá lidí, kteří objeví tuto
nemoc v raném stadiu.
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(zdroj: The Melanoma Research Foundation http://www.melanomafoundation.com)
Počáteční stadium onemocnění se nazývá kožní melanom (cutaneous melanoma).
Může také zasahovat oči (oční melanom nebo nitrooční melanom) a zřídka také další místa,
kde jsou přítomny melanocyty (např. v trávicím traktu, v mozku nebo lymfatických uzlinách).
Melanom velmi často metastazuje, a to především do lymfatických uzlin nebo do plic, může
však metastazovat i do jiných orgánů, vzácné nejsou ani metastazy na játrech, slinivce, mozku
a dalších.
U mužů se nejčastěji melanomy vyskytují v oblasti mezi rameny a boky, nebo na
hlavě a krku. U žen je to pak na nižších partiích nohou, ale může také zasahovat lůžka nehtů
nebo chodidla a dlaně.
Na vzniku melanomu se mohou podílet rizikové faktory, které způsobují větší
náchylnost predisponovaných jedinců k tomuto onemocnění. Ne každý nositel těchto
rizikových faktorů však onemocní a mnozí nemocní zase tyto faktory nemají. Jedním z
faktorů je genetický: asi 10 % nemocných melanomem má příbuzné trpící stejnou nemocí.
Dalším faktorem může být přítomnost atypických mateřských znamének (dysplastické névy).
Lidé s oslabeným imunitním systémem (vlivem AIDS, léků podaných po transplantaci orgánu
apod.) také často trpí melanomem. Již zmiňované ultrafialové záření je dalším faktorem. Je
statisticky dokázáno, že melanom se vyskytuje více tam, kde je vysoká míra slunečného
záření (příkladem může být Austrálie, kde se na vysokém výskytu rakovin kůže podílí i
oslabení ozonové vrstvy nad tímto územím). Nebezpečné je zejména spálení kůže do vzniku
puchýřů. Také světlá kůže s nízkou hladinou pigmentu je náchylnější ke spálení a tím i k
poškození a k vývoji melanomu. Onemocnění melanomem přináší vysoké riziko vzniku
nových, oddělených melanomů nebo opakovaného výskytu již odstraněných nádorů. Včasné
objevení problému velice zvýší pravděpodobnost vyléčení. U pacientů, jejichž melanom byl
vyšší a na větší ploše, je riziko znovuobjevení dalšího nádoru větší
Jediná možnost jak melanom spolehlivě diagnostikovat je biopsie. K určení vhodného
léčebného postupu je zapotřebí zjistit stupeň rozšíření nemoci, což obnáší i kontrolu jiných
orgánů, zda nedošlo k rozsevu metastáz. Jako nutná se může ukázat také biopsie lymfatických
uzlin, nebo jejich odstranění jako prevenci rozšíření nemoci. Existuje několik klasických
léčebných metod pro odstranění melanomu (léčebný program je stanoven individuálně podle
celkového zdravotního stavu pacienta a stupně nemoci). Standardní léčebnou metodou je
chirurgické odstranění nádoru. V některých případech může být také použita chemoterapie,
biologická léčba a ozařování a nebo kombinace několika typů léčby. Biologické léčení, také
zvané imunoterapie, představuje systémové léčení, kde jsou podávány imunomodulátory
produkované v těle v malém množství na obranu proti infekci a nemocem. Klasické způsoby
léčby jako je například ozařování sebou vždy nesou nepříjemné vedlejší účinky, jako
důsledek poškození i jiných buněk než těch nádorových. (www.cancer.org;
www.melanoma.com; www.zdravi21.cz)

3. MeLiM prasata
Linie miniaturních prasat MeLiM (Melanoma-bearing Libechov Minipigs) byla
vyšlechtěna v ÚŽFG AV ČR jako model pro studium maligního melanomu. Nádory jsou
dědičného původu a objevují se při narození nebo krátce po něm asi u 60% zvířat. Nádory
jsou obvykle mnohočetné, nodulární a biochemicky a histologicky se tyto novotvary do
značné míry podobají lidskému malignímu melanomu (Borovansky et al., 2003; VincentNaulleau et al., 2004). Na rozdíl od lidských pacientů, kde je incidence spontánní regrese
kolem 1% (Wang et al., 1998), u MeLiM prasat dochází ke spontánní regresi u 66–96%
postižených zvířat (Horák et al. 1999; Vincent-Naulleau et al., 2004). Zbytek postižených
zvířat hyne v důsledku progrese nádoru. Regrese nádorů počíná kolem 3-5 týdnů věku a
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regredující nádory jsou hojně infiltrovány lymfocyty (TIL – tumour infiltrated lymphocytes)
Dříve k tomu nedochází patrně z důvodu málo vyvinutého imunitního systému. Stupeň
postižení u jednotlivých selat se značně liší. U starších zvířat je patrná již výrazná regrese a
nedochází k opětovné progresi nádoru. U starších prasat melanomy většinou zvazivovatí a
jsou prakticky neaktivní. Příčina spontánních regresí není známa. Na základě dosud získaných
nepřímých důkazů se lze domnívat, že rozpadající se nádorové buňky aktivují dendritické
buňky (DC) zodpovědné za buněčnou imunitu. Ty jsou pak schopné vyvolat specifickou
odpověď vedoucí ke generalizovanému zániku všech nádorových buněk v organizmu.
Fenotypová analýza TIL průtokovou cytometrií ukázala, že se jedná o dvě subpopulace
TCRαβ+ T lymfocytů: TC (CD3+ CD4- CD8+) TDP (CD3+ CD4+ CD8+) (Horák et al.,
2003). Naopak rostoucí nádory jsou jen slabě infitrovány TC, ale TDP v nich zcela chybí. Díky
tomu jsou MeLiM prasata vynikajícím zvířecím modelem nejen pro výzkum protinádorové
imunity, ale i sledování ontogenetického vývoje a úlohy unikátních TDP lymfocytů.
Nespornou výhodou tohoto zvířecího modelu je, že jedinci v našich chovech nejsou
imbreední, jsou tedy geneticky odlišní, takže je situace obdobná jako u lidí, kde také každý
má jiné predispozice a aktivitu imunitního systému. MeLiM miniprasata jsou také
fyziologicky mnohem více podobná člověku než například myši nebo potkani. Prasata obecně
jako modelový organismus se na poli vědy těší stále větší oblibě a počet laboratoří, které
používají tento model stále roste. Využití tohoto modelu však nese i komplikace v podobě
omezeného množství specifických prasečích protilátek na trhu. Jako největší problém u
MeLiM je asi chápána odlišnost v chování melanomů u těchto zvířat, kdy velmi často dochází
ke spontánním regresím. Nelze tedy se stoprocentní jistotou určit zda k regresi nádoru dochází
po vnějším zásahu, nebo zda by nádory začali stejně regredovat i bez jakéhokoli vnějšího
faktoru. Zde lze argumentovat tím, že i u člověka teoreticky může během života vznikat
mnoho maligních melanomů, které však mohou bez povšimnutí regredovat. I když tento názor
je dosti kontroverzní, nikdo ještě stoprocentně nevyloučil, že by tomu tak mohlo být.
Na tomto modelu je v naší laboratoři studována spontánní regrese a prováděna
devitalizace melanomů (tedy zbavení cévního zásobení nádoru). Předpokládáme, že regrese
nádoru po devitalizaci probíhá stejným mechanismem, jako spontánní regrese.
Obrázek 8. Prase MeLiM vyšlechtěné v ÚŽFG v Liběchově, pro větší ilustrativnost
ukázána méně obvyklá světlá forma
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4. HSPs a nádory
4.1. Exprese HSPs v nádorech
Hladina HSPs je zvýšena v mnoha typech nádorů. Nadprodukce těchto proteinů je
spojená s ději jako je například proliferace nádorových buněk, jejich diferenciace, invazivita
nádoru nebo tvorba metastáz. Za následek však mají i rozeznání těchto buněk imunitním
systémem a buněčnou smrt těchto buněk. Proto mohou být HSPs dobrými biomarkery
karcinogenese a ukazatelem stupně diferenciace a agresivity u některých nádorů. Další
pozitivní vlastností HSPs pro klinickou praxi je možnost podle některých z nich určovat
prognózu u několika typů rakovin. Zde se nejvíce hovoří o Hsp27, u kterého bylo prokázáno,
že jeho zvýšená produkce koreluje se špatnou prognózou u rakoviny žaludku, jater, prostaty a
osteosarkomu. Také vysoká exprese Hsp70 znamená špatné vyhlídky pro vývoj rakoviny
prsu, dělohy a děložního čípku a rakoviny močového měchýře. Oproti tomu vyšší exprese
Hsp70 v osteosarkomu a u renálních nádorů koreluje sice také se zhoubností, ale jeho exprese
je paradoxně spojena s lepší prognózou vývoje. Zvýšená exprese HSPs může také naznačovat
špatnou odpověď na protinádorovou léčbu. Zde bylo prokázáno, že zvýšená hladina Hsp27 a
Hsp70 je zodpovědná například za špatný výsledek chemoterapie u pacientů nemocných
rakovinou prsu, vysoké hodnoty Hsp27 znamenají nízkou úspěšnost chemoterapie u pacientů
s některými typy leukemií, zatímco exprese Hsp70 predikuje vyšší úspěšnost chemoterapie u
osteosarkomu. Hsp10 v komplexu s Hsp60 jsou spojovány s postupem karcenogeneze u
rakoviny děložního čípku a rakoviny tlustého střeva. Exprese Hsp90 a Hsp60 je také zvýšená
u rakoviny prsu, plic, leukémií a Hodgkinově chorobě. Molekulární podstata pro zvýšení
exprese HSPs v nádorových buňkách není ještě zcela známa a může mít u jednotlivých HSPs
jiný původ. Například zvýšenou expresi můžeme očekávat v téměř ideálním buněčném
prostředí v chudě vaskularizovaného hypoxického nádoru nebo v na prostor chudém prostředí
pro růst pevného nádoru.
Zvýšená exprese některých HSPs v maligních buňkách hraje klíčovou roli v ochraně
těchto buněk před spontánní apoptózou, která by za normálních podmínek musela nastat.
Stejně tak brání apoptóze, která by měla být vyvolána prostřednictvím léčby. Tato vlastnost
HSPs napomáhá progresivnímu chování nádoru a vyvolává resistenci k léčbě. Jak už bylo
dříve řečeno, transkripce HSPs je podmíněna aktivací haet shock transcription faktoru 1
(HSF1), který je sám o sobě v nádorových buňkách značně nadprodukován a hraje
významnou roli v invazivitě nádoru a k tvorbě metastáz. Nicméně molekulární mechanizmus,
který vede ke zvýšení exprese HSPs i HSF1 není doposud znám. Je zřejmé, že ke zvýšení
exprese HSPs dochází ve stresových podmínkách, není však stále ještě známé, co indukuje
nadprodukci těchto proteinů v nádorových buňkách. Jednou z hypotéz je, že v nádorových
buňkách dojde k nastolení takových intarcelulárních podmínek (jako je například nízká
hladina glukózy, nízké pH nebo hypoxie), které odpovídají podmínkám, ve kterých jsou HSPs
exprimovány za běžných fyziologických podmínek. Jestli je tato hypotéza pravdivá, zatím
nevíme.
Exprese Hsp70 se nepodílí pouze na prosté diferenciaci nádorových buněk, ale také
nárůstu proliferace buněk, schopnosti metastazovat do lymfatických uzlin, zvětšování
velikosti nádoru a na postupu do vyšších klinických stadiích (u rakovin tlustého střeva,
nádorů v orální oblasti a melanomů).
Je také zajímavé, že Hsp27, který byl dříve pojmenován jako estrogenem řízený
protein (estrogen regulated protein), se ve velkém exprimuje na estrogenovém receptoru α
v nádorech dělohy a prsu, orgánech silně regulovaných právě estrogenem a progesteronem.
Hsp70 byl popsán jako molekula důležitá při kompletování a transportu steroidních receptorů
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a i tento protein byl nalezen ve zvýšené míře na estrogenovém receptoru α v nádorech prsu u
žen (Ciocca1 D. R., Calderwood S. K., 2005)
V mnoha případech byla pozorována zvýšená produkce HSP70 i HSP90 v nádorových
buňkách. Tento fakt byl vysvětlen zjištěním, že HSPs regulují apoptosu. Hsp27 a HSP70 mají
antiapoptickou funkci. To bylo potvrzeno v pokusech na myším modelu, kde dokud se
nezvýšila koncentrace HSP70 a HSP27, nezvyšoval se tumorogenní potenciál. Oproti tomu
HSP60 a HSP10 jsou proapoptické. Schopnost HSPs ochraňovat buňky před nádorovým
zvrhnutím, byla prokázána přítomností zvýšené koncentrace jednoho nebo více druhů HSPs.
HSPs hrají roli i při tumorogenezi. Přispění HSPs při vzniku nádorů může být dáno jejich
multifunkčností a schopností působit jako molekulové chaperony, které umožňují nádorovým
buňkám přežít nestandardní proteinové aktivity (například kinásové a jiné pochody důležité
pro růst nádoru), které by za normálních podmínek zastavily buněčný cyklus.
Nekrotická smrt buňky vede k uvolnění HSPs, zatímco u apoptické smrti tomu tak
není. Stejně tak nekrotické, ale ne apoptitické buňky aktivují translokaci NFκB do jádra
antigen prezentující buňky. Protože HSPs jsou intracelulární, velmi hojné a rozpustné, jejich
prezentace v mezibuněčném prostředí a z tohoto faktu vyplývající aktivace APC, je velmi
dobrým signálem pro navození protinádorové imunity.

4.2. HSP specifická protinádorová imunita
Pro efektivní imunitní odpověď je důležitá kooperace mezi vrozenou a získanou
imunitou. U protinádorové imunity je jako první aktivovaná vrozená imunita, která je
zastoupena NK-buňkami. NK-buňky ovlivní nádorové buňky natolik, že dojde k jejich lýze
nebo mohou vést ke křížové prezentaci antigenu dendritickou buňkou, což vede k T-buněčné
adaptivní reakci. Aktivované T-buňky mohou
následně produkovat cytokiny nebo
mohou na svém buněčném povrchu exprimovat
CD40 ligand.
Obrázek 9. Struktura MHC II
Pro vytvoření imunitní odpovědi proti
molekuly s kovalentně vázanými
nádoru, alotransplantátu nebo jinému tělu
fragmenty HSP70 peptidů (převzato z
vlastnímu antigenu jsou třeba endogenní
databáze RCSB PDB protein data
nemikrobiální molekuly, které aktivují DC.
bank )
Bylo zjištěno, že purifikovaný komplex
peptidu s gp96, který je prezentován na
povrchu buňky je vázán na společný receptor
pro HSPs, CD91, který se nachází na APC.
Prostřednictvím tohoto receptoru je komplex
gp96-peptid internalizován, poté je zpracován
prostřednictvím gp96 chaperonů a následně je
prezentován prostřednictvím MHC I a MHC II
molekul. MHC peptidové komplexy zde
fungují jako první signál pro CD4+ a CD8+ Tbuňky. Interakce gp96 s APC vede také
k aktivaci a maturaci dendritických buněk,
které sekretují prozánětlivé cytokiny a
produkují kostimulační signály pro naivní
efektorové T-buňky. To je podporováno
zjištěním, že nádorové buňky na jejichž
povrchu se exprimoval gp96 vedou k maturaci dendritických buněk a infiltraci nádorové
tkáně nádorově specifickými T-buňkami (viz obrázek 6. strana 14).
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Celkově lze úlohu HSPs v imunitních reakcích lze shrnout takto:
- HSPs působí jako důležité molekulové chaperony pro imunologicky důležité molekuly,
jako jsou například MHC I, imunoglobuliny, receptory T-buněk a Toll Like receptory;
- dohlíží a navazují buňce vlastní peptidy; extracelulární HSPs slouží jako signály k aktivaci
pro přirozené APC díky své specifitě na receptory APC;
- HSPs mohou také přemísťovat peptidy z buňky, která neprezentuje antigen na MHC
molekuly buňky prezentující antigen;
- v závislosti na způsobu poškození tkáně, které vyvolalo expresi HSPs, mohou způsobovat
různou imunologickou reakci v organizmu.

4.3. Specifické nádorové antigeny
Bylo zjištěno, že nádorové buňky jsou u syngenních jedinců (např. imbreedních myší)
imunogenní, jak u nádorů vyvolaných chemickými podněty tak i UV zářením (Srivastava P.
K., Old L. J., 1988). Zároveň se také zjistilo, že protinádorová imunita je specifická proti
jednotlivým typům rakoviny. Proto při imunizaci myší rakovinnými buňkami z jiného jedince
došlo k reakci pouze šlo-li o stejný typ rakovinných buněk. Tato dvě zjištění vedla k pátrání
po specifických nádorových antigenech. Bylo objeveno několik málo antigenů, které se lišily
od antigenů buněk, ze kterých se nádorové buňky vyvinuly. Většina těchto antigenů byla však
s antigeny na normálních buňkách natolik podobná, že nevyvolávala odpověď T-lymfocytů.
Fakt, že přenos nádorových buněk mezi syngenními zvířaty je schopen vyvolat
protinádorovou imunitní reakci není dán specifickými povrchovými antigeny, ale přítomností
HSPs na povrchu nádorových buněk (Basu S., Srivastava P. K., 2000).
Protinádorové účinky (schopnost vyvolat imunitní reakci namířenou proti nádorovým
buňkám) však nemají HSPs samy o sobě, ale jak se zdá tak za tuto vlastnost odpovídají látky
s velmi malou molekulovou hmotností, které jsou s HSPs asociovány, ale nejsou
detekovatelné na polyakrylamidovém gelu při elektroforéze. Proto se také mnoho světových
laboratoří pokouší zjistit přesná vazebná místa, vazebnou aktivitu a mechanismus navázání
těchto proteinů na HSPs.
Imunitní reakci prostřednictvím CD8+ cytotoxických T-lymfocytů vyvolalo přenesení
HSPs purifikovaných z nádorových i virem infikovaných buněk, ale i buněk, které
exprimovaly nezralé MHC komplexy.
Množství antigenních peptidů, které jsou v komplexu s HSPs (pokusy byly prováděny
s gp96) schopny vyvolat imunitní odpověď je extrémně malá (přibližně 1 až 2 ng). Bylo také
zjištěno, že stejné HSPs nejsou imunogenní, pokud jsou spřaženy s jinými proteiny, které
vážou peptidy (např. sérum albumin).
Nádorově specifické antigeny (unikátní pro nádorové buňky), které jsou vázány na
HSPs, tedy mají schopnost vyvolat obrannou imunitní reakci. To vede k pokusům o imunizaci
nádorovými proteiny zhomogenizovaných nádorů rozdělených na různé proteinové části na
základě analýzy konvenčními chroamatografickými metodami. Takto získané proteiny, stejně
jako proteiny izolované z molekul MHC I, jsou však velmi podobné proteinům z normální
tkáně a není tedy možné rozlišit nádorově specifické antigeny oproti normálním proteinům.
Ukázalo se také, že za imunogenicitu nádoru neodpovídá pouze jeden nebo několik málo
nádorově specifických peptidů, ale velké a komplexní seskupení těchto peptidů. Tyto
nádorově specifické antigeny se hromadí jako důsledek náhodných mutací při neustálém
dělení a nestabilnímu genomu v rakovinných buňkách. Mutované peptidy se stávají
antigenními díky síle jejich prezentace na MHC molekulách nádoru. Maligní zvrhnutí u
různých buněčných linií vede ke specifitám pro jednotlivé druhy rakovin, tvoří něco jako
individuální „antigenní otisk prstu“ pro danou malignitu. Repertoár mutací, který přináší

23

imunogenicitu je nezávislý na transformačním procesu, tudíž transformační procesy
v signálních molekulách jako je Ras, p53 a podobné (které vyplývají z dalších nesouvisejících
mutací) nepřispívají nijak prokazatelně k imunogenicitě rakovinných buněk.
Tyto hypotézy, které objasňují jednotlivé odlišnosti v antigenicitě u nádorových buněk
a komplexů peptidů s HSPs od nich odvozených, jsou patrně v rozporu s novými studiemi
epitopů pro cytotoxické lymfocyty na lidský melanomových buňkách. U těchto epitopů se
zjistilo, že jsou jak na melanomech, tak na normálních buňkách zdravé tkáně. Bližší zkoumání
problému odhalí, že tento nesoulad není dán druhově specifickými rozdílnostmi, ale
způsobem používání vzorků k rozpoznání antigenů (tyto pokusy byly založeny na in vivo
rejekci myších nádorových buněk, zatímco u lidských melanomových buněk bylo nutné tyto
pokusy provádět na základě analýzy cytotoxických T-lymfocytů in vitro, kde kvůli nedostatku
regulačních mechanizmů (nebo nedokonalosti technik) není možné rozlišit aktivní a neaktivní
odpověď, jako je tomu při in vivo testech. Když antigeny z myších nádorů byly podrobeny
stejnému testování pomocí cytotoxických T-lymfocytů in vitro jako u lidských
melanomových buněk, byly detekovány stejné epitopy jako na lidských melanomech.
Nicméně existuje zde důkaz, že známé nemutované epitopy lidských nádorů pro cytotoxické
T-lymfocyty jsou imunoprotektivní. Studium těchto epitopů u myších nádorů ukázalo, že ty
stejné epitopy také vyvolávají CD8+ odpověď cytotoxických T-lymfocytů stejně jako bylo
zjištěno v in vitro testech. Imunizace prostřednictvím peptidů, které odpovídají těmto
epitopům nevede k ochraně před rozvojem nádoru in vivo (Basu S., Srivastava P. K., 2000).
Mutované epitopy rozpoznávané cytotoxickými T-lymfocyty byly identifikovány také
na lidských nádorech a předpokládá se, že by mohly vyvolat imunitní reakci proti nádorům.
Tyto epitopy jsou exprimovány specificky na jednotlivých druzích nádorů a pouze u malé
skupiny nádorů jsou tyto epitopy společné. Také identifikace mutovaných epitopů u
jednotlivých lidských nádorů je složitá a nepraktická, proto nejsou příliš vhodné pro širší
použití v léčbě. Použitím z nádorů vyizolovaných komplexů HSP-peptid by se v principu
měla vyvolat imunitní reakce proti celému souboru mutovaných epitopů, které obsahoval
daný nádor. Tyto komplexy narozdíl od samotných epitopů lze z nádoru poměrně snadno
vyizolovat, i bez nutnosti předem identifikovat epitopy jednotlivých nádorů. Tato metoda se
zdá být zatím úspěšná při léčbě.
Již v klinických testech byla zkoušena například vakcína založena na haet shock
proteinu gp96, kde asi u poloviny pacientů se značně pokročilým nádorovým onemocněním
jater byla zaznamenána CD8+ specifická odpověď, u některých pacientů došlo ke stabilizaci
jejich nemoci a dokonce znekrotizování velké části nádoru. S poměrně dobrými výsledky byla
tato vakcína testována i u pacientů s renálním karcinomem a s melanomem, kde se u 75%
pacientů značně prodloužila doba přežití. U pacientů, kteří obdrželi tuto vakcínu, nebyla
sledována žádná autoimunitní reakce nebo signifikantní toxicita vyvolaná HSP vakcínou.
V roce 1991 přišli Srivastava a Maki (Srivastava P. K., Maki R. G., 1991)
s myšlenkou, že jestliže HSPs působící jako chaperony jsou podstatnou složkou antigenního
repertoáru, pak imunizace prostřednictvím komplexů HSP-peptid získaných z buněk
infikovaných nebo transformovaných virem může vést k navozeni protivirové imunity. Bylo
dokázáno, že HSPs izolované z virem nakažené buňky jsou schopny vyvolat specifickou
odpověď cytotoxických T-lymfocytů (Maki R. G. et al., 1990).
HSPs jsou nepolymorfní, to znamená, že jednotlivé geny pro určité HSPs nemají více
než jednu alelu. Díky tomuto faktu se předpokládá, že HSPs připravené izolací z buněk
infikovaných virem může obsahovat určitý repertoár peptidů bez ohledu na MHC haplotyp
dané buňky. Z tohoto důvodu mohou HSPs připravené izolací z virem infikované buňky
jednoho haplotypu vyvolat antivirovou odpověď u jedince jiného haplotypu. Tento fenomén
byl nazván „cross-priming“. Tato schopnost komplexů Hsp-peptid je velmi důležitou pro
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jejich potenciální využití jako vakcíny proti intarcelulárním infekcím, kde by CD8+ odpověď
měla ochranný význam.
Prvním krokem k odhalení mechanizmu, jakým funguje antigenně specifická reakce
CD8+ T-buněk vyvolaná prostřednictvím komplexů HSPs-peptid, byly studie, které ukázaly,
že imunitní odpověď na komplexy HSPs-peptid vůbec nevyžaduje CD4+ T-buňky, ale je
extrémně citlivá na vyřazení fagocytujících buněk. To koresponduje se zjištěním, že extrémně
malé množství komplexů HSPs-peptid je schopno vyvolat specifickou imunitní odpověď. Ta
vede k předpokladu, že APC mají receptory, které specificky vážou komplexy HSPs a
peptidů. Makrofágy (narozdíl od B-buněk nebo fibroblastů) vážou komplexy gp96 s peptidy a
prezentují peptidy vázané peptidy na MHC molekuly I. třídy, které se nacházejí na jejich
povrchu. Tento děj se neodehrává přenosem peptidů z molekuly gp96 na MHC I molekulu
přímo na povrchu buňky, ale přenos zahrnuje transport těchto peptidů skrze nekyselé
kompartmenty buňky. Detaily mechanizmu, jako je přesný oddíl makrofágu, kam se přenáší
komplexy HSPs-peptid, mechanizmus, jakým se komplex HSP-peptid dostává do
endoplasmatického retikula, vztah k proteasomu a přesná znalost transportéru, který je
zodpovědný za antigenní rozpoznání pro zpracování a transport peptidu i samotný zánik gp96
jsou prozatím neznámé. Stejně tak mechanizmus imunogenicity komplexů dalších HSPs
(např. Hsp90 a Hsp70) s peptidy není ještě znám, i když se zdá, že je velmi podobný jako je
tomu u gp96 (viz obrázek 10.).
Obrázek 10. Mechanismus aktivace protinádorové imunity pomocí HSPs

CD 80/86
CD 80/86

CD 80/86

Exprese HSPs (na obrázku na
příkladu
gp96)
na
povrchu
stresované buňky, nebo jeho uvolnění do extracelulárního prostoru
může navodit prozánětlivou imunitní
reakci. V prvním kroku je pomocí
specifického receptoru (např. CD91)
na APC HSP rozpoznán. Následně
dojde ke křížové prezentaci MHC I
molekul a zvýšení prezentace
kostimulačních
molekul
(např.
CD80/86). Takto aktivované profesionální APC putují do spádových
lymfatických uzlin, kde aktivují naivní
T-buňky (CD4+ i CD8+). CD4+ Tlymfocyty
napomáhají
aktivovat
CD8+ cytotoxické T-lymfocyty, které
následně opouštějí lymfatickou uzlinu
a putují do periferních orgánů, kde
mohou potlačovat nádorové buňky.
Obrázek převzat z Liu B. et al., 2002

Během zkoumání způsobu prezentace komplexů HSPs s peptidy na povrchu APCs
vyšly najevo i další interakce mezi APC a HSPs. Tak například APCs, které prezentují na
svém povrchu fragmenty komplexů gp96, Hsp70 nebo Hsp90 s peptidy, jsou schopny
stimulovat makrofágy a dendritické buňky k sekreci cytokinů a k rychlému vytvoření MHC
molekul a kostimulačních molekul bez ohledu na peptidy, které jsou s nimi asociovány.
Překvapivě bylo zjištěno, že při interakci gp96 a APC dochází k translokaci NFκB do jádra
antigen presentující buňky, což je jeden z nejvíce konzervovaných signálů transdukční dráhy
imunitního systému. Nově byla také objevena podskupina těchto částic, které mají vztah k
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molekulám Hsp70. Makrofágy a dendritické buňky jsou klíčovými komponentami antigenně
spececifické i vrozené imunitní odpovědi. Rozlišení endogenního signálu, který následně
aktivuje APCs je kritickým bodem imunitní reakce. Zjištění, že HSPs, nejběžnější a
nejkonzervovanější savčí molekuly působí jako vnitřní rozhodující průsečík vrozené a získané
imunity bylo proto dosti překvapivé. Role HSPs ve vrozené imunitě je také konsistentní s
dřívějším zjištěním, že imunizace pomocí komplexů HSPs s peptidy vyizolovaných z nádorů
vyvolá kromě CD4+ a CD8+ T-lymfocytární odpovědi i odpověď NK buněk, což je klíčové
pro vyvolání ochranné imunity. Za mnohonásobné zvětšení populace NK buněk je
pravděpodobně zodpovědný interleukin 12, který je produkován jako důsledek interakce HSP
a APC (tyto závěry byly potvrzeny i klinickými zkouškami, při kterých byl pacientům podán
gp96) (Liu B. et al., 2002).
Obrázek 11. Interakce mezi proteiny teplotního šoku a antigen presentujícími buňkami
Dva možné výsledky interakce mezi
HSPs a APC. Na horním obrázku je
znázorněno navázání komplexu HSP a
peptidu na CD91 gp96 receptor,
následná absorpce do buňky a skrze
endoplasmatické
retukulum
representace HSP-upraveného peptidu
na molekulách MHC I APC. Komplexy
MHC I molekul a peptidu stimulují
příslušné CD8+ T-lymfocyty. Toto
schéma bylo navrženo na základě
mnoha studií (Suto, Srivastava P. K.,
1995; Binder et al., 2000). Spodní
obrázek znázorňuje interakci HSPs a
APCs (makrofágy nebo dendritické
buňky), která vede k translokaci
molekuly NFκB do jádra, která vyvolá
sekreci řady prozánětlivých cytokinů a
expresi antigen presentujících a
kostimulačních molekul. Toto schéma
role HSPs ve vrozené imunitní
odpovědi bylo sestaveno na základě
řady studií, které probíhají dodnes.
Obrázek převzat z Basu S., Srivastava
P. K. (2000)

HSPs se řadí mezi jedny z nejprimitivnějších proteinů v živém systému a makrofágům
podobné buňky jsou přítomny už u nejranějších mnohobuněčných organizmů. Je tedy možné,
že v éře, kdy ještě organizmy nebyly tolik geneticky odlišné a když adaptivní imunitní
odpověď byla pouze vzdálenou evoluční budoucností, byly interakce mezi HSPs a
makrofágům podobnými buňkami primitivním přirozeným imunitním obranným
mechanizmem. Tato interakce mohla probíhat například na základě stimulace makrofágu
podobné buňky interakcí s HSP, což vyvolalo sekreci interleukinu 1 (IL-1) nebo jiné signální
molekuly. Jelikož jsou HSPs nejhojnějšími rozpustnými molekulami v buňce, je zde reálná
26

možnost, že působí jako posli buněčné smrti, která vychází ze situace, že je organismus
stresován. Tento sled událostí může být vysvětlen i za standartních podmínek nenormální
antigenní prezentací na povrchových receptorech pro HSPs. V tomto pohledu mohly být
HSPs transformovány z ochránce buňky proti buněčnému stresu u jednobuněčných organizmů
na posly stresu a ochránce proti stresu v mnohobuněčných organizmech, alespoň u těch
organizmů, u kterých se vyvinuly makrofágům podobné buňky. V každém případě k tomu
došlo v časných obdobích evoluce, dříve než ostnokožci, měkkýši, kroužkovci nebo pláštěnci
získali schopnost sekretovat molekuly podobné IL-1. Lze si snadno přestavit, že tyto
primitivní pochody byly později během evoluce začleněny do vyvíjejících se obranných
mechanizmů organizmu ještě před vyvinutím specifické imunity HSPs zde zřejmě působily
jako prostředník v antigenní presentaci prostřednictvím MHC molekul.
Nedávno bylo také zjištěno, že HSPs se uvolňují při nekrotické buněčné smrti, zatímco
u apoptotické smrti tomu tak není. Nekrotické buňky navíc oproti apoptickým aktivují
translokaci NFκB do jádra APCs. Přítomnost HSPs v extracelulárním prostředí a následná
aktivace APCs umožňuje jednotný mechanizmus odpovědi na vnitřní nebo externí stimul
(Basu S., Srivastava P. K., 2000).

4.4. Imunoterapie nádorových onemocnění
Ačkoli již desetiletí známe molekulární podstatu nádorových antigenů a poměrně
dobře známe i zákonitosti základní protinádorové imunity, nejsme stále ještě schopni těmito
způsoby rakovinu dostatečně efektivně léčit, nebo vytvořit dostatečně účinnou protinádorovou
vakcínu, která by spolehlivě způsobovala přímo destrukci nádoru nebo zlepšovala přežití
pacientů. Přesto byl v těchto směrech učiněn velký pokrok. Nyní již existují nezvratné důkazy
o tom, že frekvence nádorově specifických T-lymfocytů se může zvýšit imunizací za pomoci
mnoha různých antigenů, zahrnující jak antigeny, které jsou nemutované a tělu vlastní, tak i
různé unikátní antigeny (náhodné mutace v nádorových buňkách způsobují vznik unikátních
antigenů, což může být důležité při tvorbě léčebné imunitní reakce). Nárůst protinádorových
T-lymfocytů po vakcinaci byl přesvědčivě dokázán jak u myší tak i u lidí. Problémem však je,
že studie s protinádorovými vakcínami vykazují mnohem lepší výsledky v laboratorních
podmínkách než v klinických testech. To může být způsobeno tím, že pokusná zvířata byla
vystavena menší nádorové zátěži. Zásadní je také skutečnost, že testované myši jsou
imbreední a na začátku pokusu jsou ve velmi dobré kondici. U lidí je také velmi těžké
statisticky vyhodnotit a interpretovat výsledky měření, protože skupina pacientů je vždy velmi
různorodá. Použití HSPs jako prostředku v imunologickém boji proti rakovině se ukázalo být
reálným po zjištění, že HSPs vyizolované z nádorových buněk jsou schopny imunizovat tělo
proti nádorům, ačkoli nejsou strukturně odlišné od HSPs ze zdravé tkáně. HSPs mají totiž dvě
důležité imunologické vlastnosti. Jednou je schopnost asociovat s antigenními peptidy buňky
a prezentovat je prostřednictvím MHC. Druhou unikátní vlastností je schopnost aktivovat
dendritické buňky (DC), které jsou nejúčinnějšími antigen prezentujícími buňkami. Tyto
vlastnosti jsou v současné době v centru zájmu vědců pro možné využití v imunoterapii
nádorů, např. ve formě vakcín. Protože dendritické buňky ovlivňují jak vrozený tak získaný
imunitní systém, jejich ovlivnění prostřednictvím HSP může být klíčové pro nový typ léčby.
Prostřednictvím HSPs by bylo tedy možné i regulovat toleranci k antigenům asociovaným
s nádory (tumor asssociated antigens), které hrají hlavní roli pro rozpoznání nádoru
prostřednictvím T-buněk a nastolení protinádorové imunity.
Souvislost mezi HSPs a nádorovou imunitou byla popsána v osmdesátých letech
minulého století. Bylo zjištěno, že strukturně nezměněné HSP izolované z nádorových buněk,
mohou imunizovat zvířata a vyvolat v nich nádorově specifickou imunitní odpověď, zatímco
stejné izolování těchto proteinů ze zdravé tkáně tento efekt nemá. Tyto pokusy byly
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prováděny s HSP endoplazmatického retikula gp96 (Udono H., Srivastava P.K., 1994), ale
stejné výsledky byly později dosaženy s Hsp70, Hsp90, Hsp110, calretikulinem a grp170. Zdá
se, že imunogenicita z nádoru izolovaných HSP je závislá na peptidech asociovaných s HSP
nikoli HSP samotných.
Výhodou vakcíny založené na HSP je odpadnutí nutnosti zjistit identitu nádorově
specifických proteinů. HSP vakcíny navíc umožňují rozběhnout komplexní imunitní reakci,
ne pouze dílčí jako tomu bylo u předchozích imunoterapií. Ukazuje se také, že tato metoda
není účinná pouze jako prevence, ale i jako prostředek pro léčbu již vzniklého nádoru. Velkou
nevýhodou však je, že pro každého pacienta by bylo třeba udělat terapie na míru (i když se
také se ukazuje možnost vyrábět vakcíny pro širší skupiny lidí s podobnými MHC
molekulami), což je finančně velmi náročné.
HSPs byly využity skupinou vědců z USA a UK k navržení systému k překonání
imunitní tolerance nádorů byl. Je to velmi nápaditý postup, kdy využili poznatku, že často při
odbourání imunitní tolerance proti melanomu se na kůži objevují světlé-depigmentované
skvrny (vitiligo). Mnohé s nádorem asociované antigeny melanomu jsou totiž nezměněné
proteiny melanogenese. Při odbourání nádorové tolerance jsou T-lymfocyty aktivovány tělu
vlastními antigeny, proto mohou zabíjet melanomové buňky i normální melanocyty. Proto je
také při imunologické léčbě melanomu nebezpečí vzniku vitiliga. Tohoto faktu bylo využito
při navržení způsobu léčby opačným způsobem, nejdříve bylo vyvoláno patologické zabíjení
normálních melanocytů, které následně vyvolalo imunitní reakci proti nádorovým buňkám
melanomu.
Prostřednictvím intardermální injekce s DNA plasmidem, který nesl transkripčně
zacílený cytotoxický gen, společně s Hsp70 bylo navozeno přímé zabíjení normálních
melanocytů in vivo. Toto vysoce specifické zabíjení zdravých buněk napomáhalo k prolomení
imunitní tolerance pro tělu vlastní antigeny, které jsou však přítomné i na nádorových
buňkách, což vedlo k potlačení již vytvořených a rozšířených nádorů. Tyto studie, stejně jako
mnohé jiné ukázaly, že imunogenní likvidace nádorových buněk je spojena s indukcí Hsp70,
který může sloužit jako efektivní přepínač pro změnu tolerogenní presentace vlastních
antigenů dendritickým buňkám na vysoce imunostimulační presentaci, která je důležitá pro
prolomení imunitní tolerance. Nicméně odpověď T-buněk, které rozeznávají vlastní antigeny,
je in vivo rychle utlumena, pravděpodobně jako ochrana před rozvojem autoimunitních
chorob. Na utlumení autoreaktivních T-lymfocytů se pravděpodobně z velké části podílí
regulační (supresorové) T-lymfocyty (Treg)(Daniels G., A. et al., 2004).
Studium imunoterapie založené na HSPs bylo na lidském modelu zahájeno v roce
1995 v Berlíně a poté v roce 1997 v New Yorku. Do roku 2003 bylo tímto pokusným
způsoben léčeno více než 500 pacientů s osmi různými nádorovými onemocněními.
Protože HSPs fungují jako chaperony a účastní se transportu peptidů v buňce, navrhli
Amato et al. (2000), že HSPs izolované z nádorových buněk obsahují antigenní komplexy
peptidů o malé molekulové hmotnosti, které způsobují ochranou imunitu proti rakovině.
Během těchto pokusů se podařilo i izolovat a identifikovat některé antigenní peptidy očištěné
od HSPs, jejichž komplexy byly vyizolovány z nádorových buněk. Tyto peptidy se ukázaly
být velmi variabilní a zahrnovaly i epitopy cytotoxických protinádorových T-lymfocytů. To
byl další důkaz toho, že samotné HSPs izolované z nádorových buněk očištěné od navázaných
peptidů nejsou imunogenní. Specifická imunitní protinádorová reakce je vyvolána unikátním
repertoárem antigenních peptidů, které se vyskytují v různých typech nádorů. Tento unikátní
repertoár peptidů je výsledkem buněčných mutací, které způsobily nekontrolované dělení a
stejně jako tyto mutace vznikly náhodně i tento repertoár. Je pravděpodobně vysoce unikátní
pro každý druh rakoviny a pravděpodobně i pro každého jedince. Proto komplexy peptidů
s HSPs dokázaly vyvolat protinádorovou imunitu pouze u nádorů, ze kterých byly izolovány.
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Bylo dokázáno, že HSPs aktivují CD4+ i CD8+ lymfocyty, vyvolávají vrozenou
imunitní odpověď, která zahrnuje i aktivaci NK-buněk a sekreci cytokinů, a vyvolávají
maturaci dendritických buněk. Tyto vlastnosti jsou patrně důležité při imunitním odhojení
nádoru.
Imunitní odmítnutí nádoru se zdá být závislé na několika odlišných HSPs u různých
rakovinných modelů. Když byly myši s velkými metastázami léčeny pomocí HSPs, typicky
byla pozorována zpomalení růstu nádoru nebo stabilizace této nemoci. Obecně ale platí, že
k úplné regresi nádorů došlo pouze u malé části testovaného vzorku zvířat. Oproti tomu léčba
pomocí HSPs prováděná na myších, kterým byly resekovány primární nádory nebo těch
pouze s minimální residuální nemocí, byla nastolena dlouhodobá ochrana proti návratu
nádoru a valná většina těchto myší se dožila normální délky života.

Závěr
Publikované výsledky zatím nedávají přesný obrázek o expresi HSPs v progredujících
a regredujících nádorech. Je však zřejmé, že tyto proteiny hrají významnou roli pro
rozpoznání nádorových buněk a při jejich eliminaci. Proto se řada vědeckých týmů po celém
světě snaží uplatnit tyto proteiny v boji proti rakovině. Naším předpokladem je, že HSPs jsou
zodpovědné za rozpoznání nádorů imunitním systémem a způsobují tak jejich následnou
regresi. Proto se budu snažit porovnat jejich expresi v rostoucích melanomech a
v melanomech regradujících (ať už bude regrese spontánní, nebo vyvolaná devitalizací).
Předpokládáme, že indukce spontánní regrese funguje na stejném principu jako odhojení
nádoru po jeho devitalizaci, tedy, že se jí účastní HSPs. Mým cílem do budoucna tedy je
zjistit jaké HSPs a v jakém množství se exprimují v různých fázích růstu a regrese nádoru.
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Seznam zkratek
APC – antigen presenting cell (antigen presentující buňka)
DC – Dendritic cell (dendritická buňka)
ER – Endoplasmatic reticulum (endoplasmatické retikulum)
GM-CSF – granulocyte macrophage colony stimulating factor (granulocytární makrofág
kolonie stimulující faktor)
HSP (HSPs) – Heat Shock Protein (protein teplotního šoku)
HSPs- heat shock proteiny v množném čísle
/Hsp – zástupci jednotlivých rodin HSPs, např. Hsp27 patří do rodiny HSP20/
IL – interleukin
MHC – major histocompatibility complex
NFκB – nuclear factor κB (jaderný faktor κB)
NK – natural killers
TAA – tumor associated antigen (s nádorem asociovaný antigen)
TNF – tumor necrosis factor (faktor nekrotizující nádory)
TSA – tumor specific antigen (antigeny specifické pro nádory)
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