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Apoptóza, jeÏ pfiedstavuje specifickou formu programové bunûãné smrti, patfií 

k základním fyziologick˘m procesÛm. Je velmi dÛleÏitá pro v˘voj organismu i pro 

udrÏení tkáÀové homeostasy. Jedná se o vysoce regulovan˘ proces, k jehoÏ spu‰tûní

dochází vÏdy na základû urãitého signálu. Ten aktivuje specifické apoptické dráhy, sled

mechanismÛ, které postupnû vedou k bunûãnému zániku. 

Dysregulace apoptózy je spojena s fiadou patologick˘ch stavÛ jako jsou nádorová

onemocnûní, nûkteré poruchy imunitního systému, kardiovaskulárního systému ãi 

neurologická onemocnûní. Mezi poslední jmenované patfií neurodegenerativní choroby

charakteristické zánikem selektivních neuronálních populací. Konkrétním pfiíkladem

jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba. PfiestoÏe patogeneze tûchto onemocnûní

není doposud plnû objasnûna, fiada studií naznaãuje, Ïe by ztráta neuronÛ mohla úzce

souviset s nadmûrnou apoptickou aktivitou. I pfies urãité nesrovnalosti se proto pfiedpo-

kládá, Ïe by apoptóza mohla b˘t v˘znamnou souãástí patogeneze tûchto onemocnûní.

Alzheimerova a Parkinsonova choroba patfií k nejzávaÏnûj‰ím zdravotním problémÛm

souãasné doby. Zatímco v˘skyt tûchto onemocnûní znaãnû narÛstá, efektivní terapie

stále neexistuje. Probíhá proto intenzivní v˘zkum nov˘ch terapeutick˘ch moÏností. 

Jednou z v˘znamn˘ch oblastí tohoto v˘zkumu je i studium potenciální antiapoptické

terapie. PfiestoÏe v tomto smûru nebyl doposud pfiekroãen práh klinického hodnocení,

role apoptózy jako moÏného terapeutického cíle u tûchto onemocnûní nab˘vá na v˘znamu.
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Apoptosis, which represents a specific form of programmed cell death, is an essential

physiological process. It is very important for the organism’s developement and for the

maintenance of tissue homeostasis. It is a highly regulated process that is always 

triggered by a definite signal. This signal activates specific apoptotic pathways, a series

of mechanisms that subsequently lead to cellular decline.

The dysregulation of apoptosis is associated with a variety of pathological conditions

such as cancer, some disorders of the immunty system or of the cardiovascular system,

or neurological diseases. To the last mentioned belong neurodegenerative disorders that

are characteristic of the decline of selective neuronal populations. Examples of these are

Alzheimer’s and Parkinson’s disease. Although its pathogenesis is still not fully 

elucidated, many studies indicate that the loss of neurons could be tightly related to

excessive apoptotic activity. In spite of some discrepancies apoptosis can therefore be

expected to an important part of the pathogenesis of these illnesses.

Nowadays, Alzheimer’s and Parkinson’s disease are some of the major medical 

problems. While the incidence of these disorders is considerably growing, no effective 

treatement exists yet. For that reason, intensive research of new therapeutic 

possibilities is done. One of the important areas of such resaerch is the study of 

potential antiapoptotic therapy. Although the treshold of clinical evaluation in this 

respect has not been exceeded yet, the importance of the role of apoptosis as a potential

therapeutic target for these diseases is growing.
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Úvod

JiÏ v 19. století byla anatomy a embryology popsána bunûãná smrt, jako pfiirozenû

probíhající dûj u mnohobunûãn˘ch organismÛ. (Fadeel a Orrenius 2005). Postupnû pak

bylo vypozorováno, Ïe smrt buÀky hraje znaãnou roli v prÛbûhu fyziologick˘ch procesÛ

a to pfiedev‰ím bûhem embryogeneze a metamorfózy (Gewies 2003, Fadeel a Orrenius

2005). Zaãal se tak utváfiet koncept tzv. „fyziologické bunûãné smrti“ (Kerr et al. 1972),

naznaãující existenci specifické formy zániku buÀky odli‰né od nekrózy, patologického

procesu, pfii kterém buÀka umírá v dÛsledku nevratného po‰kození nûkteré ze základních

bunûãn˘ch funkcí vnûj‰ími vlivy (Trojan 2003a).

Roku 1964 byl poté Lockshinem et al. prvnû uÏit termín „programová bunûãná

smrt“. Vûdci tímto pojmem oznaãili model smrti specifick˘ch bunûk bûhem v˘voje

hmyzu. ZároveÀ tak naznaãili, Ïe bunûãná smrt v prÛbûhu v˘voje není pouze nahodilou

událostí, ale sérií fiízen˘ch krokÛ vedoucích k lokálnû a ãasovû vymezené sebedestrukci

(Gewies 2003, Bredesen et. al. 2006).

Urãit˘m mezníkem se posléze stal rok 1972, kdy vûdci Kerr, Wyllie a Currie publi-

kovali studii, ve které popsali morfologické znaky procesu vedoucího ke kontrolovanému

bunûãnému zániku a prvnû jej nazvali apoptózou (Kerr et al. 1972). Pojem vychází 

z fieckého „apoptosis“ (v pfiekladu „padání“) pouÏívaného k popisu opadávání okvûtních

lístkÛ kvûtin ãi listí ze stromÛ (Gewies 2003, Fadeel a Orrenius 2005).

Kerr et al. (1972) dále ve své práci vyzvedli v˘znamnost této kontrolované bunûãné

smrti. Uvedli o ní, Ïe se spoleãnû s mitózou podílí na regulaci bunûãn˘ch populací, ãímÏ

naznaãili, Ïe se nejedná o dûj, kter˘ by byl omezen pouze na období v˘voje, ale o jeden

z vÛbec nejzákladnûj‰ích procesÛ jaké v organismu probíhají. Apoptóza se díky tomu

postupnû stala stfiedem zájmu mnoha dal‰ích vûdcÛ.

K dal‰ímu pochopení apoptického procesu pozdûji v˘znamnû pfiispûli Horvitz et al.,

ktefií se na genové úrovni zab˘vali studiem bunûãné smrti u hlístice Caenorhabditis 

Elegans (Nemec a Khaled 2008). Za svou práci dokonce Horvitz a dal‰í vûdci získali

roku 2002 Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a lékafiství (Fadeel a Orrenius 2005).

V posledních letech lze pozorovat exponenciální nárÛst poãtu studií a publikací 

v této oblasti. DÛsledkem je tak v˘znamn˘ posun v pochopení biochemick˘ch a mole-

kulárních mechanismÛ apoptózy (Fadeel a Orrenius 2005). Nicménû stále zÛstává
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mnoho záhad ãekajících na objasnûní. Apoptóza proto v souãasné dobû pfiedstavuje 

centrum zájmu tisícÛ vûdeck˘ch pracovníkÛ.

Pojmy apoptóza a programová bunûãná smrt b˘vají ãasto uÏívány synonymnû. Jde

v‰ak o znaãné zjednodu‰ení. Apoptóza pfiedstavuje pouze jednu morfologickou formu

programové bunûãné smrti, zatímco existují i formy neapoptotické (Vila a Przedborski

2003, Bredesen et al. 2006). 

Mezi nû se fiadí pfiedev‰ím autofagie, která b˘vá také oznaãována jako programová

bunûãná smrt typu II. Pojem autofagie, kter˘ opût vychází z fieãtiny a zanamená „sebepojí-

dání“ (Bredesen et al. 2006), byl vyuÏit velmi v˘stiÏnû, jelikoÏ v prÛbûhu tohoto procesu

buÀka doslova „pojídá“ své intracelulární komponenty. Z prvkÛ urãen˘ch k degradaci

jsou nejprve vytvofieny tzv. autofagosomy, membránou ohraniãené struktury, následnû

spl˘vající s lysosomy. Dochází tak k rozkladu intracelulárních makromolekul na biolo-

gicky aktivní monomery, které jsou následnû uÏity k udrÏení bunûãného metabolismu 

a homeostasy (Uchiyama et al. 2008). Na rozdíl od apoptózy, která b˘vá nûkdy ztotoÏ-

Àována s pojmem „jaderná bunûãná smrt“, se tak jedná o regulovanou lysozomální cestu

degradace (Bredesen et al. 2006).

V porovnání s apoptózou je v‰ak o autofagické programové bunûãné smrti známo

pomûrnû málo a je‰tû ménû pak o dal‰ích formách zániku buÀky. Popsána byla totiÏ

i programová bunûãná smrt oznaãovaná jako typ III a obdobnû byly zaznamenány i dal‰í

varianty bunûãného zániku. Îádná z nich v‰ak doposud nedosáhla v‰eobecného uznání

vûdeckou spoleãností (Bredesen et al. 2006).

Toto je jedním z dÛvodÛ, proã jsem si jako téma své práce zvolila apoptózu. Jedná

se totiÏ o oblast, která je jiÏ del‰í dobu intenzivnû studována.V souãasnosti je o ní známa

celá fiada informací, pfieãemÏ mnohé z nich podtrhují zcela zásadní v˘znamnost tohoto

specifického bunûãného procesu. A to nejen z hlediska fyziologického, ale v posledních

nûkolika letech i z hlediska patologického. Zapojení apoptick˘ch procesÛ do patogeneze

nûkter˘ch chorob je dÛvodem obrovského nárÛstu vûdeckého zájmu konkrétnû o tuto

formu bunûãné smrti.

PfiestoÏe je jiÏ o apoptóze známo hodnû, stále zÛstává i mnoho hádanek. Proto 

je proces bunûãného zániku nadále pfiedmûtem dal‰ích vûdeck˘ch v˘zkumÛ. Nové

poznatky v této oblasti by mohly v˘znamnû pfiispût nejen ke komplexnûj‰ímu pochopení

apoptózy jako fyziologického mechanismu ale zárovûÀ i k pfiesnému rozpoznání její role
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u konkrétních patologick˘ch stavÛ, coÏ s sebou pfiiná‰í znaãn˘ potenciál v rozvoji

nov˘ch moÏností terapie.

To je dal‰ím a zároveÀ hlavním dÛvodem, proã jsem se rozhodla svou práci zamûfiit

právû na popis apoptózy a její role u vybran˘ch patologick˘ch stavÛ.

Cílem práce je, na základû informací získan˘ch re‰er‰í literatury, pfiinést ucelen˘

pfiehled o v˘znamu apoptózy, základních mechanismech, které se podílejí na jejím 

prÛbûhu, a o roli této formy bunûãného zániku u vybran˘ch patologick˘ch stavÛ, jimiÏ

jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

1. Základní funkce apoptózy v organismu

V prÛbûhu embryogeneze i celého dal‰ího v˘voje a Ïivota jedince má rozhodující

v˘znam rovnováha mezi tvorbou a odstraÀováním bunûk (Lincová a Farghali 2007b).

Apoptóza je tak základním fyziologick˘m procesem (Trojan 2003a). UplatÀuje se jak bûhem

v˘voje, tak pfii udrÏení homeostasy tkání dospûlého organismu (Nemec a Khaled 2008).

● Bûhem ontogeneze fiady orgánÛ vzniká mnoho bunûk v nadbytku. Ty v‰ak

následnû podléhají apoptóze, která tak pfiispívá k vytvarování orgánÛ a tkání (Meier et

al. 2000). Pomûrnû názornou ukázkou je napfiíklad v˘voj samostatn˘ch oddûlen˘ch prstÛ

na konãetinách. K tomu dochází díky masivní apoptické bunûãné smrti mezenchimální

tkánû, která se do té doby mezi jednotliv˘mi prsty nacházela (Gewies 2003). 

Dal‰ím pfiíkladem mÛÏe b˘t v˘voj mozku. Neurony patfií obecnû u savcÛ mezi

vÛbec nejdéle Ïijící typy bunûk. Tento fakt se v‰ak t˘ká pouze zral˘ch neuronÛ jiÏ vyvi-

nutého mozku. V prÛbûhu v˘voje se totiÏ vytváfií velké mnoÏství neuronálních bunûk. 

Ty dle tzv. neurotrofinové hypotézy vzájemnû soupefií o pfiísun limitovaného mnoÏství

trofick˘ch faktorÛ, které potfiebují pro svÛj rÛst a zrání. RÛstov˘mi faktory jsou v‰ak

podporovány pouze ty neurony, které úspû‰nû vytvofií synaptické spoje. Pfiebytek 

nezral˘ch neuronÛ pak postupnû bûhem v˘voje zaniká právû prostfiednictvím apoptózy

(Yuan a Yanker 2000).

● Homeostasa mnohobunûãného organismu je udrÏována proliferací a diferanciací,

stejnû jako apoptickou bunûãnou smrtí (Lincová a Farghali 2007b).
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Lidské tûlo je sloÏeno z témûfi 1014 bunûk. Celá fiada tkání se navíc neustále 

obnovuje a kaÏd˘ den tak mitózou vniká nûkolik bilionÛ nov˘ch bunûk (Fischer a Schulze-

Osthoff 2005, Singh 2007). To je ohromné mnoÏství, které musí b˘t vyrovnáno eliminací

(Lincová a Farghali 2007b). Pro udrÏení tkáÀové homeostasy tak dennû stejn˘ poãet bunûk

umírá apoptózou (Singh 2007).

● Specifick˘ v˘znam má tento proces programové bunûãné smrti i pro imunitní

systém. Zde lze apoptózu, jako nejãastûj‰í formu zániku bunûk imunitního systému,

povaÏovat za jeden z klíãov˘ch regulaãních mechanismÛ rÛstu, diferenciace a funkce

lymfocytÛ (Krammer 2000).

Kromû toho pfiedstavuje apoptóza i nejbûÏnûj‰í obrann˘ mechanismus, kter˘m 

organismus eliminuje po‰kozené, infikované ãi nepotfiebné buÀky (Nemec a Khaled 2008).

Apoptóza je tudíÏ bezesporu velmi v˘znamn˘m fyziologick˘m dûjem. Je proto po-

chopitelné, Ïe její dysregulace souvisí s fiadou patologick˘ch stavÛ. Nûkterá onemocnûní

jsou spojena s nedostateãnou apoptickou aktivitou. Konkrétnûji, nepfiimûfien˘ pokles

apoptózy podporuje pfieÏití a akumulaci abnormálních bunûk, které mohou b˘t pfiíãinou

nádorového bujení ãi autoimunitních onemocnûní (Fischer a Schulze-Osthoff 2005). 

Naopak charakteristick˘m znakem jin˘ch patologick˘ch stavÛ je neadekvátnû vysoké

mnoÏstvím umírajících funkãních bunûk. Tato nadmûrná apoptóza b˘vá pfiesnûji spojována

s neurodegenerativními onemocnûními, AIDS a ischemick˘mi chorobami (Gewies 2003).

2. Morfologické zmûny bunûk

Pfiíznaãn˘m rysem apoptózy je nûkolik charakteristick˘ch morfologick˘ch znakÛ

zanikajících bunûk. Takováto buÀka mÛÏe b˘t v tkáni rozpoznána dle typick˘ch zmûn,

jak˘mi jsou smr‰tûní, deformace a ztráta kontaktu s buÀkami sousedními (Gewies 2003). 

Konkrétnûji je apoptóza charakterizována kondenzací chromatinu, segmentací jádra,

svinutím plazmatické membrány do vakovit˘ch v˘bûÏkÛ, konstrikcí jejich báze a postup-

n˘m vytváfiením tzv. „apoptick˘ch tûlísek“, obsahujících ãásti cytoplazmy a fragmenty

jádra (Trojan 2003a). Tato tûlíska jsou poté specificky rozpoznána sousedními epiteliální-

mi buÀkami a makrofágy a jsou postupnû fagocytována (McConkey a Orrenius 1996).
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Zajímavé je, Ïe apoptická buÀka sama tento proces podporuje. Je‰tû pfied sv˘m 

definitivním rozpadem totiÏ pozmûní strukturu své plazmatické membrány (napfiíklad

translokací fosfatidylserinu z cytosolu na povrch buÀky). Právû tyto rozpoznatelné 

strukturální zmûny poté vyvolají fagocytózu (Dash 2011). 

Díky vãasné fagocytóze jsou tak apoptická tûlíska z tkánû odstraÀena dfiíve neÏ by

do‰lo k uvolnûní jejich obsahu do extracelulárního prostfiedí. Díky této skuteãnosti není

tato forma bunûãné smrti doprovázena vznikem zánûtu (McConkey a Orrenius 1996). 

A právû to je jeden z v˘znamn˘ch prvkÛ, kter˘ v˘raznû odli‰uje apoptózu od nekrózy,

pro kterou je typické naru‰ení membránové integrity buÀky a nekontrolované uvolnûní

bunûãného obsahu do extracelulárního prostoru, coÏ vede k po‰kození okolních bunûk 

a zánûtlivé reakci v dané tkáni (Gewies 2003).

Obr. 1. Charakteristické znaky apoptické a nekrotické smrti buÀky (Gewies 2003)

Pfii apoptóze dochází ke smr‰tûní buÀky a kondenzaci chromatinu, svinutí plazmatické membrány do

vakovit˘ch v˘bûÏkÛ („budding“) a rozpadu buÀky na apoptická tûlíska, která jsou fagocytována, ãímÏ je

zamezeno vzniku zánûtu. Nekrotická buÀka naopak bobtná, integrita membrány je naru‰ena a stává se 

propustnûj‰í, nakonec lyzuje a uvolnûním bunûãného obsahu do okolí vyvolává zánûtlivou reakci.

Cel˘ prÛbûh apoptického dûje lze zjednodu‰enû rozdûlit do tfií základních fází:

1) První z nich je fáze aktivaãní, kdy na základû urãitého signálu dochází ke 

spu‰tûní celého procesu aktivací tzv. apoptick˘ch drah.
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2) Plynule navazuje etapa zprostfiedkování a pfienosu signálu. Ten je prostfiednictvím

apoptické dráhy postupnû krok za krokem ‰ífien dále buÀkou.

3) V‰e uzavírá koneãná fáze pfiedstavující vlastní realizaci tohoto programu bunûãné

smrti, ãili definitivní destrukci a zánik buÀky.

Zcela zásadní v˘znam má dále pro tento typ bunûãné smrti pfiítomnost regulaãních

mechanismÛ. Regulace apoptického procesu se prolíná v‰emi zmiÀovan˘mi fázemi.

Cel˘ prÛbûh apoptózy je tak od samého poãátku aÏ do konce plnû regulovan˘m a kon-

trolovan˘m dûjem. A právû to je velmi podstatné. Regulace je totiÏ jedním ze základních

prvkÛ, které dûlají apoptózu specifickou a které ji odli‰ují od nekrózy, nekontrolovaného

zániku buÀky.

3. Signály spou‰tûjící apoptózu

Jak jiÏ pojem programová bunûãná smrt napovídá, apoptóza není niãím Ïiveln˘m

(Hamplík 2006). Naopak, jedná se o pfiesnû naplánovan˘ a vysoce regulovan˘ proces,

kter˘ je spu‰tûn na základû urãitého signálu (Gewies 2003).

Existuje celá fiada signálÛ vyvolávajících apoptickou smrt. Mohou jimi b˘t jak

impulsy z vnûj‰ího prostfiedí, tak signály vycházející zevnitfi buÀky (Gewies 2003).

Apoptóza mÛÏe b˘t napfiíklad dÛsledkem vazby ligandÛ na specifické membránové

receptory. Obecnûji fieãeno, buÀka dostává od svého okolí negativní signál a umírá. 

Jako konkrétnûj‰í pfiíklad lze uvést pÛsobení cytotoxick˘ch T-lymfocytÛ. Ve chvíli, 

kdy T-lymfocyt rozpozná po‰kozenou ãi virem napadenou buÀku, zaãne vytváfiet mole-

kuly, které po vazbû na pfiíslu‰né receptory vyvolají u dan˘ch bunûk jejich apoptózu

(Dash 2011).

MÛÏe tomu b˘t ale i naopak. Pfiíãinou bunûãné smrti mÛÏe b˘t i nedostatek signálÛ

z okolí. Aby mohly buÀky rÛst a dûlit se, potfiebují pozitivní signály pro pfieÏití. BuÀka,

která takovéto signály ze svého okolí nedostává umírá apoptózou (Hamplík 2006). 

Pfiíkladem je tfieba jiÏ zmiÀovan˘ v˘voj nervové soustavy, kdy pfiebyteãné neurony

postupnû zanikají kvÛli nedostateãnému pÛsobení rÛstov˘ch faktorÛ (Yuan a Yanker

2000) ãi apoptóza lymfocytÛ postrádajících stimulaci cytokiny (Krammer 2000).

Jako jedny z nejãastûj‰ích vnitrobunûãn˘ch signálÛ ke spu‰tûní apopózy b˘vají 

zmiÀovány bunûãn˘ stres (Dash 2011) ãi po‰kození DNA. K obojímu mÛÏe dojít 
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pÛsobením voln˘ch radikálÛ, cytotoxick˘ch látkek ãi záfiení. To v‰e spoleãnû s defekty

v mechanismech zaji‰Èujících opravu DNA, mÛÏe vyvolat procesy vedoucí k zániku

buÀky prostfiednictvím apoptózy (Gewies 2003).

4. Mechanismy apoptózy

Apoptóza pfiedstavuje ustálen˘ dûj vedoucí k identickému zániku buÀky, kter˘ 

je charakterizovan˘ totoÏn˘mi morfologick˘mi znaky. MÛÏe se tak zdát, Ïe se jedná 

o pomûrnû jednoduch˘ a jednoznaãn˘ proces. Tím v‰ak ve skuteãnosti není. Tato 

forma programové bunûãné smrti naopak pfiedstavuje komplexní souhru celé fiady 

nejrozliãnûj‰ích prvkÛ. Na jejím prÛbûhu se podílí znaãné mnoÏství specifick˘ch

mechanismÛ, které se mnohokrát rÛzn˘mi zpÛsoby prolínají a navzájem se ovlivÀují.

Jedná se tedy o velice sloÏit˘ a spletit˘ dûj. V rámci jedné jediné práce tak prakticky

nelze do v‰ech detailÛ a podrobností popsat naprosto kaÏd˘ jednotliv˘ krok a kaÏdou

konkrétní molekulu, která se ho úãastní. Zámûrem nûkolika následujících kapitol je proto

spí‰e pfiinést jednoduch˘ a obecn˘ pfiehled dûjÛ, které jsou dle dosavadních vûdeck˘ch

poznatkÛ pro apoptickou bunûãnou smrt základní, a tyto dûje doplnit o popis nejdÛleÏi-

tûj‰ích prvkÛ, které se na nich podílejí.

4.1. Od hlístice k ãlovûku

Jak jiÏ bylo zmiÀováno v úvodu, znaãné pokroky v objasnûní molekulárních 

mechanismÛ apoptózy vycházejí ze studií proveden˘ch na hlístici Caenorhabditis Elegans

(Meier et al. 2000, Nemec a Khaled 2008). Ty pfiinesly velmi v˘znamné poznatky, za

které byli autofii dokonce ocenûni Nobelovou cenou (Fadeel a Orrenius 2005).

U tohoto Ïivoãicha byly identifikovány ãtyfii základní proteiny, které jsou pro program

bunûãné smrti klíãové. Jmenovitû se jedná o proteiny oznaãované zkratkami ced-3, ced-4,

ced-9 a egl-1 (Meier et al. 2000, Friedlander 2003).

První z tûchto proteinÛ, ced-3, pfiedstavuje cysteinovou proteasu, která zpÛsobuje

proteol˘zu a destrukci mnoha dÛleÏit˘ch bunûãn˘ch struktr (Nemec a Khaled 2008).

Spu‰tûní její ãinnosti je tedy u C. Elegans pfiíãinou apoptózy. Pro aktivaci ced-3 je
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potfiebná interakce s druh˘m jmenovan˘m proteinem, s ced-4. Aktivní formu enzymu

tak ve skuteãnosti pfiedstavuje komplex sloÏen˘ z ced-3 a ced-4 (Gewies 2003). Poslední

dva zmiÀované proteiny, ced-9 a egl-1, mají regulaãní funkci. Sv˘m pÛsobením regulují

ãinnost komplexu ced-3/ced-4. Konkrétnûji, ced-9 vystupuje jako pfiím˘ inhibitor komplexu,

zatímco protein egl-1 sv˘m pÛsobením naopak jeho aktivitu podporuje (Gewies 2003).

Obr. 2. Apoptické mechanismy u C. Elegans (Meier et al. 2000)

Ced-3 je aktivován tvorbou komplexu s ced-4 a vede k apoptóze. Aktivita komplexu je inhibována

ced-9 a naopak podporována pÛsobením egl-1.

Apoptóza je v rámci evoluce vysoce konzervativním a ustálen˘m dûjem. Následující

studie na úrovni savãích bunûk proto odhalily pfiítomnost klíãov˘ch apoptick˘ch proteinÛ,

které jsou homologní právû popsan˘m proteinÛm u C. Elegans. Obdobou ced-3 jsou 

cysteinové proteasy patfiící do skupiny tzv. kaspas, zatímco protein odpovídající ced-4

pfiedstavuje Apaf-1 (z anglického apoptotic protease activating factor 1). Homology ced-9

a egl-1 pak lze najít mezi regulaãními pro- a antiapoptick˘mi proteiny patfiící do rodiny

tzv. Bcl-2 proteinÛ (Gewies 2003 a Friedlander 2003).

V‰echny tyto jmenované v˘znamné prvky, které se podílejí na apoptóze buÀky,

budou postupnû podrobnûji popsány v následujících kapitolách.

4.2. Kaspasy

Kaspasy patfií mezi základní charakteristické prvky apoptózy (Riedl a Shi 2004).

Jedná se o enzymy, které jsou zapojeny do naprosté vût‰iny mechanismÛ prÛbûhu 

programové bunûãné smrti. Jsou spojeny s aktivaãními procesy, uplatÀují se v rámci

pfienosu apoptického signálu buÀkou a sehrávají klíãovou roli pfii vlastní destrukci 

a fyzickém zániku buÀky. Jejich pÛsobení se tak prolíná cel˘m procesem apoptózy.
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Prakticky tedy nelze pfii popisu jakéhokoli z apoptick˘ch dûjÛ dfiíve ãi pozdûji 

nenarazit na nûjakou souvislost s kaspasami. Z toho dÛvodu jsem se rozhodla zahájit

vlastní líãení jednotliv˘ch apoptick˘ch mechanismÛ právû kapitolou zamûfienou na

kaspasy a jejich v˘znam v prÛbûhu apoptózy.

4.2.1. Objev kaspas a jejich základní dûlení

Roku 1993 byla prokázána strukturální a funkãní podobnost cysteinové proteasy

ced-3 popsané u C. Elegans s tzv. interleukin-1ß-konvertujícím enzymem, neboli 

ICE (z anglického interleukine-1ß-converting enzyme), kter˘ se nachází v buÀkách

savcÛ. Dan˘ enzym zaãal b˘t následnû oznaãován jako kaspasa 1 (Kumar 2007, 

Li a Yuan 2008).

Tento objev znaãnû zv˘‰il zájem o v˘zkum v oblasti mechanismÛ apoptózy. 

V prÛbûhu nûkolika následujících let tak do‰lo k odhalení hned nûkolika dal‰ích 

enzymÛ homologních ced-3, které byly následnû zafiazeny mezi kaspasy (Kumar 2007,

Li a Yuan 2008).

V savãích buÀkách bylo doposud identifikováno 14 rÛzn˘ch kaspas, z nichÏ 11 je

moÏno nalézt i u ãlovûka (Riedl a Shi 2004). V‰ech tûchto 11 kaspas se v‰ak striktnû 

neúãastní pouze apoptózy. Naopak, na základû hlavní funkce lze kaspasy dûlit do dvou

skupin: na kaspasy prozánûtlivé a kaspasy proapoptické (Li a Yuan 2008).

Do první skupiny lze zafiadit kaspasu 1, 4, 5, 11 a 12. Jedná se o enzymy, které sv˘m

proteolytick˘m pÛsobením pfiispívají pfiedev‰ím k vyzrávání prozánûtliv˘ch cytokinÛ

(Gewies 2003). Naopak kaspasy 2, 3, 6, 7, 8, 9 a 10 jsou právû tûmi, které se v˘znamnû

podílejí na programové bunûãné smrti (Earnshaw et al. 1999, Li a Yuan 2008).

Nicménû v tomto smûru se jedná o pomûrnû zjednodu‰en˘ pohled. NarÛstající 

dÛkazy totiÏ naznaãují, Ïe i prozánûtlivé kaspasy mohou indukovat apoptózu. Stejnû

tak postupnû pfiib˘vají poznatky o pÛsobûní tûchto enzymÛ i v rámci jin˘ch bunûãn˘ch

procesÛ, neÏ je pouze apoptóza a zánût (Li a Yuan 2008).

Proapoptické kaspasy jsou enzymy ‰tûpící klíãové strukturální komponenty 

cytoskeletu a bunûãného jádra, proteiny dÛleÏité pro metabolismus a reparaci DNA ãi

zahrnuté v regulaci bunûãného cyklu a proliferace. Stejnû tak jsou v dÛsledku jejich

pÛsobení ‰tûpeny i proteiny, které jsou souãástí rÛzn˘ch signalizaãních mechanismÛ

(Earnshew et al. 1999). 
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Díky tomu tak lze kaspasy oznaãit za centrální komponenty apoptické odpovûdi

(Riedl a Shi 2004). PÛsobení tûchto enzymÛ, které je spoleãn˘m rysem v‰ech apoptick˘ch

drah, je tedy velmi v˘znamné, ne-li zcela zásadní. Kaspasy jsou totiÏ nejen hlavními

strÛjci bunûãné smrti, ale zároveÀ je jejich ãinnost spojována se vznikem charakteristick˘ch

morfologick˘ch znakÛ apoptózy (Hengartner 2000).

4.2.2. Kaspasy iniciaãní, efektorové a jejich aktivace

Název „kaspasy“ vychází z anglického cysteinyl aspartate proteinases (caspases).

Jedná se totiÏ o enzymy s proteasovou aktivitou, které v aktivním místû obsahují 

cystein a své substráty ‰tûpí vÏdy za aspartátov˘m zbytkem (Kumar 2007). Aby v‰ak

mohlo k takovémuto ‰tûpení substrátÛ dojít, musejí b˘t tyto emzymy nejprve samy

aktivovány. 

V‰echny kaspasy jsou buÀkami produkovány jako inaktivní zymogeny, oznaãované

také jako prokaspasy (Gewies 2003, Burke 2008). Tyto zymogeny jsou sloÏeny ze tfií

ãástí: N-koncové prodomény a velké a malé podjednotky (Hengartner 2000). 

Co se N-koncové prodomény t˘ãe, jedná se o specifick˘ strukturální úsek enzymu,

kter˘ mÛÏe slouÏit jako klasifikaãní kriterium. Kaspasy jsou totiÏ obecnû rozdûlovány 

do dvou hlavních skupin a to konkrétnû na základû délky této prodomény, která 

koresponduje s jejich pozicí v apoptické signalizaãní kaskádû. Rozli‰ují se tak kaspasy

iniciaãní a kaspasy efektorové (Li a Yuan 2008). 

Iniciaãní kaspasy jsou charakteristické pfiítomností dlouhé N-koncové prodomény.

Souãástí této prodomény je vÏdy navíc strukturální motiv, prostfiednictvím kterého

mohou tyto kaspasy specificky interagovat s dal‰ími proteiny a zapojovat se tak do 

komplexÛ vznikajících na poãátku apoptick˘ch signalizaãních drah. Tímto motivem 

jsou konkrétnû u kaspasy 8 a 10 dvû za sebou umístûné totoÏné domény oznaãované

zkratkou DED (z anglického death effector domain). U kaspasy 9 a 2 se jedná o doménu

naz˘vanou CARD (caspase recruitment domain) (Gewies 2003, Li a Yuan 2008).

Naopak kaspasy efektorové, mezi nûÏ se fiadí kaspasa 3, 6 a 7 (Riedl a Shi 2004),

jsou charakteristické pouze krátkou (20–30 aminokyselin) N-koncovou prodoménu

(Burke 2008), která jiÏ dal‰í specifické motivy neobsahuje.
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Obr. 3. Rozdûlení kaspas dle délky N-koncov˘ch prodomén (modifikováno Kumar 2007) 

V‰echny kaspasy jsou ve své inaktivní formû sloÏeny z velké a malé podjednotky a N-koncové 

prodomény, podle které se rozdûlují na iniciaãní a efektorové. Iniciaãní kaspasy mají dlouhé prodomény,

jejichÏ souãastí jsou u kaspasy 8 a 10 dvû domény DED nebo doména CARD u kaspasy 2 a 9. Efektorové

kaspasy mají pouze krátkou N-koncovou prodoménu, bez obsahu dal‰ích domén.

K aktivaci kaspas dochází proteolytick˘m ‰tûpením mezi velkou a malou podjednotkou,

coÏ vede k jejich oddûlení. âasto, nikoli v‰ak nezbytnû, b˘vá v prÛbûhu aktivaãního procesu

odstranûna i zmiÀovaná N-koncová prodoména (Gewies 2003). Podjednotky se poté opût

spojují za vzniku heterodimerÛ a ty následnû vytváfiejí heterotetramery, sloÏené celkovû

ze dvou mal˘ch a dvou velk˘ch podjednotek. Tyto heterotetramery nakonec pfiedstavují

vlastní aktivní formu enzymu (Burke 2008).

V̆ ‰e popsan˘ mechanismus aktivace je obecn˘. Jak u iniciaãních, tak u efektorov˘ch

kaspas v‰ak k nûmu dochází trochu odli‰n˘m zpÛsobem. Efektorové kaspasy jsou vÏdy

proteolyticky ‰tûpeny kaspasami iniciaãními (Hengartner 2000, Riedl a Shi 2004). Zde

se tedy jedná o naprosto jednoznaãn˘ a jasn˘ proces.

Nicménû trochu jinak je tomu právû u kaspas iniciaãních. JelikoÏ se jedná o poãá-

teãní a tudíÏ první kaspasy, které jsou v kaskádû programové bunûãné smrti aktiovány

(Vila a Przedborski 2003), nestojí nad nimi na rozdíl od kaspas efektorov˘ch Ïádn˘ 

dal‰í enzym, kter˘ by zprostfiedkoval jejich proteolytické zpracování. Podléhají tedy

tzv. autoaktivaci (Riedl a Shi 2004), procesu, pfii kterém zaktivují sebe samy.

JelikoÏ je aktivace iniciaãních kaspas v buÀce velmi v˘znamn˘m dûjem, je pfiísnû

regulována. âasto je proto nutné, aby na základû apoptick˘ch podmínek do‰lo nejprve

k vytvofiení specifického multikomponentního komplexu. Ve chvíli, kdy se doposud

nefunkãní kaspasa na tento komplex naváÏe, je umoÏnûna její aktivace (Riedl a Shi

2004, Burke 2008). Pfiesn˘ mechanismus celého dûje v‰ak není doposud plnû objasnûn

(Riedl a Shi 2004). Existují zatím pouze o teorie. 
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Konkrétnûji napfiíklad u kaspasy 8 se hovofií o tzv. aktivaci indukované pfiiblíÏením.

Kaspasa 8 je klíãová iniciaãní kaspasa vnûj‰í apoptické signalizaãní dráhy. Po aktivaci

membránového receptoru se na intracelulární stranû membrány vytváfií specifick˘ 

komplex, na kter˘ se následnû váÏe hned nûkolik molekul neaktivní kaspasy 8. 

Pfiedpokládá se, Ïe kaÏdá prokaspasa pfieci jen vykazuje urãité minimum proteasové 

aktivity. Ta je ve chvíli, kdy se více prokaspas nahromadí na jednom místû, dostaãující

k tomu, aby do‰lo k vzájemnému ‰tûpení a tím jejich aktivaci (Hengartner 2000).

Pro aktivaci iniciaãní kaspasy 9 je naopak nutná tvorba komplexu oznaãovaného

jako apoptosom, v rámci kterého dochází k interakci prokaspasy 9 s proteinem Apaf-1.

Dle poznatkÛ, které ve své práci shrnuje Hengartner (2000) je moÏné, Ïe je to právû

komplex Apaf-1/kaspasa 9, kter˘ je vlastní aktivní formou enzymu, respektive, Ïe je

Apaf-1 nezbytnou regulatorní podjednotkou holoenzymu kaspasy 9. Nicménû pfiesn˘

mechanismus aktivace ãi dal‰í nezbytné okolnosti zÛstávají doposud neobjasnûny.

4.2.3. PÛsobení kaspas v apoptické buÀce

Iniciaãní kaspasy se v porovnání s efektorov˘mi zdají b˘t více specifick˘mi 

proteasami. Kromû sv˘ch vlastních prekurzorÛ a na nû navazujících kaspas ‰tûpí jen

málo substrátÛ (Li a Yuan 2008). Jejich základním úkolem je tedy pfienos signálu 

z aktivaãního komplexu na dal‰í, efektorové kaspásy.

Naopak kaspasy efektorové jsou zodpovûdné za vût‰inu proteol˘zy, která je patrná

v prÛbûhu „demoliãní“ fáze apoptózy (Li a Yuan 2008). Jsou tak hlavními vykonavateli

sebedestrukãního procesu programové bunûãné smrti. 

Jedním z charakteristick˘ch znakÛ apoptózy je ‰tûpení chromosomální DNA.

Kaspasy sv˘m pÛsobením k tomuto procesu v˘raznû pfiispívají. Konkrétnûji, ãinností

kaspasy 3 nebo kaspasy 7 (Widlak a Garrard 2005) dochází k aktivaci specifické DNasy,

známé pod zkratkou CAD (z anglického caspase activated DNase). Ta se za normálních

okolností nachází v buÀce vázána do komplexu s inhibiãním proteinem, kter˘ ji udrÏuje

v neaktivním stavu. Ve chvíli, kdy se v‰ak spustí proces programové smrti, aktivovaná

kaspasa 3 tento komplex roz‰tûpí a volná CAD zaãne fragmentovat DNA (Dash 2011,

Hengartner 2000, Widlak a Gerrard 2005). 

V dÛsledku pÛsobení kaspasy 3 dochází dále k inaktivaci enzymÛ, které jsou 
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souãástí metabolismu a opravn˘ch mechanismÛ DNA (Dash 2011, Earnshaw 1999). To

pfiispívá k dal‰ímu po‰kození DNA.

Naopak kaspasa 6 sv˘m proteolytick˘m ‰tûpením degraduje laminy. Jedná se 

o intranukleární proteiny, které udrÏují tvar bunûãného jádra a zprostfiedkovávají 

interakce mezi chromatinem a jadernou membránou. Jejich degradace je proto následo-

vána kondenzací chromatinu a fragmentací jádra (Dash 2011).

Proteolytické pÛsobení kaspas v‰ak není zdaleka zamûfieno pouze na proteiny

bunûãného jádra. Naopak, jejich ãinností dochází ke ‰tûpení celé fiady dal‰ích substrátÛ.

Mezi nû patfií proteiny uplatÀující se v rámci nejrÛznûj‰ích signalizaãních drah, mnohé

proteinkinasy a mnoÏství jin˘ch cytoplazmatick˘ch proteinÛ (Earnshaw 1999).

Mezi substráty kaspasové aktivity tak patfií napfiíklad i cytoskeletální proteiny, jako

je fodrin a gelsolin. Jejich degradace je povaÏována za moÏnou pfiíãinu ztráty celkového

tvaru buÀky pfii apoptóze (Hengartner 2000).

âinností kaspas jsou proteolyticky stûpeny i proteiny, jeÏ jsou zahrnuty v regulaci

bunûãného cyklu a proliferace (Earnshaw 1999). V̆ sledkem ‰tûpení nûkter˘ch z nich

jsou opût morfologické zmûny charakteristické pro buÀky podléhající apoptóze 

(Hengartner 2000).

Tím v‰ak cel˘ v˘ãet substrátÛ kaspásové aktivity stále nekonãí. Je jich opravdu

znaãné mnoÏství. Nûkteré z nich jsou pro apoptózu velmi v˘znamné, jiné o nûco ménû.

Bezesporu je v‰ak právû toto podstatn˘m dÛkazem tvrzení, jak dÛleÏitou, aÏ zásadní roli

v prÛbûhu programové bunûãné smrti kaspasy zastávají.

4.3. Apoptické signalizaãní dráhy

Ke spu‰tûní programu bunûãné smrti dochází na základû urãitého signálu. Jeho

pÛsobení vyvolává aktivaci specifick˘ch molekul stojících na samém poãátku celého

apoptického procesu. Tyto molekuly dále spou‰tûjí tzv. apoptickou signalizaãní dráhu ãi

apoptickou signalizaãní cestu („apoptotic signalling pathway“) (Gewies 2003), kaskádu

dûjÛ, prostfiednictvím kter˘ch se apoptick˘ signál ‰ífií dále buÀkou a které následnû

vedou k jejímu zániku. 

Nejãastûji b˘vají rozli‰ovány dvû základní signalizaãní dráhy (Rego a Oliveira

2003): vnûj‰í a vnitfiní.

Vnûj‰í signalizaãní dráha je aktivována vazbou specifick˘ch ligandÛ z extracelulárního
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prostfiedí na receptory ukotvené v cytoplazmatické membránû. Naopak jako odpovûì na

fiadu podnûtÛ vznikajících uvnitfi buÀky se spou‰tí dráha vnitfiní (Riedl a Shi 2004). V rámci

této dráhy hraje zásadní roli mitochondrie. Mnozí autofii, jako napfiíklad Rego a Oliveira

(2003), proto jako synonymní oznaãení uÏívají pojem mitochondriální apoptická cesta.

Mitochondrie v‰ak není jedinou bunûãnou organelou, která v˘znamnû zasahuje do

procesu programové smrti. Pomûrnû nedávno zaãalo b˘t v souvislosti s apoptózou zdÛraz-

Àováno i v˘znamné postavení endoplazmatického retikula (Faitova et al. 2006). Nûktefií

autofii jiÏ dokonce rozli‰ují dûje vypl˘vající z po‰kození tohoto bunûãného kompartmentu

jako samostatnou signalizaãní dráhu apoptózy. Napfiíklad Burke (2008) konkrétnû uvádí:

Existují tfii základní zpÛsoby, kter˘mi mohou b˘t zapoãaty molekulární dûje programové

bunûãné smrti: vnitfiní a vnûj‰í cestou a stresem endoplazmatického retikula.

V rámci této práce tak budou pro úplnost postupnû popsány v‰echny tfii signalizaãní

dráhy apoptózy: vnûj‰í apoptická signalizaãní dráha, mitochondriální apoptická signalizaãní

dráha a apoptická dráha spu‰tûná stresem endoplazmatického retikula.

Striktní rozdûlení apoptick˘ch dûjÛ dle jednotliv˘ch signalizaãních drah v‰ak pfiedsta-

vuje znaãné zjednodu‰ení. Reálná situace je taková, Ïe Ïádná z tûchto cest neprobíhá úplnû

samostatnû a pfiímoãafie. Naopak, ve svém prÛbûhu se vÏdy jednotlivé cesty prolínají 

a vzájemnû se ovlivÀují. Vnûj‰í dráha mÛÏe spou‰tût dráhu vnitfiní, a tak ãasto nelze

jednu od druhé pfiesnû oddûlit. Právû toto je jedním z dÛkazÛ, jak sloÏit˘m, ale zároveÀ

komplexním dûjem apoptóza ve skuteãnosti je.

4.3.1. Vnûj‰í apoptické signalizaãní dráha 

Vnûj‰í apoptická signalizaãní dráha je v buÀce spu‰tûna vazbou specifick˘ch ligandÛ

na pfiíslu‰né transmembránové receptory. Tûmito ligandy jsou proteiny, které patfií 

do vût‰í nadrodiny proteinÛ, která je oznaãována zkratkou TNF (z anglického tumor 

necrosis factor superfamily) (Burke 2008). 

Tato nadrodina pfiedstavuje skupinu cytokinÛ, signalizaãních molekul s velmi 

dÛleÏit˘mi funkcemi. Její jednotlivé ãleny jsou v˘znamné nejen pro apoptózu, ale i pro

bunûãnou proliferaci a diferenciaci, imunitní reakce ãi zánûtlivé procesy. CytokinÛ této

skupiny bylo dodnes identifikováno celkem 19 (Shen a Pervaiz 2006). Pro spu‰tûní 

apoptózy jsou v‰ak podstatné pfiedev‰ím tfii z nich. Jmenovitû se jedná o tzv. TNFα, 

Fas ligand a cytokin oznaãovan˘ jako TRAIL (Dash 2011).
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Receptory, na které se tyto ligandy váÏí, b˘vají oznaãovány jako tzv. receptory smrti

(„death receptors“) (Burke 2008). Jednotlivé receptory patfií obdobnû jako jejich ligandy do

vût‰í nadrodiny. Pfiesnûji se jedná o nadrodinu receptorÛ pro TNF proteiny ãi zkrácenû 

o TNFRs (z anglického tumor necrosis factor receptors) (Fischer a Schulze-Osthoff 2005).

Spoleãnou charakteristikou receptorÛ smrti je pfiítomnost extracelulárních domén

bohat˘ch na cystein. Díky tûm jsou schopny specificky rozpoznat a navázat své ligandy,

coÏ vede k aktivaci receptoru (Gewies 2003, Burke 2008). Dal‰ím typick˘m znakem je

pfiítomnost intracelulární domény naz˘vané doména smrti (“death domain“) (Fischer

a Schulze-Osthoff 2005, Burke 2008). Jejím prostfiednictvím mohou receptory interagovat

s cytoplazmatick˘mi proteiny, jeÏ ve své struktufie obsahují totoÏnou doménu (Burke 2008).

Vazbou ligandÛ jsou receptory smrti aktivovány a tím tak dochází k pfienosu 

apoptického signálu z extracelulárního prostfiedí do buÀky (Gewies 2003). Aktivace

receptoru spoãívá v tom, Ïe navázání ligandu vyvolává konformaãní zmûny jeho 

molekuly. Na základû tûchto zmûn dochází k odhalení intracelulárních domén smrti, 

coÏ následnû vede k vazbû apoptick˘ch proteinÛ na receptor a spu‰tûní mechanismÛ

vedoucích k bunûãné smrti (Dash 2011). 

V rámci vnûj‰í signalizaãní dráhy se uplatÀuje nûkolik mechanismÛ. Podrobnûji

budou dále popsány mechanismy související se dvûmi konkrétními receptory smrti.

První z nich pfiedstavují dûje navazující na receptor naz˘van˘ Fas, dle stejnojmenného,

jiÏ zmiÀovaného ligandu Fas, kter˘ je jeho aktivátorem (Dash 2011). Jako druhé budou

posléze popsány mechanismy spu‰tûné receptorem oznaãovan˘m zkratkou TNFR-1

(z anglického tumor necrosis factor receptor-1) (Burke 2008), kter˘ je spojen˘ s vût‰inou

biologick˘ch efektÛ pfiipisovan˘ch cytokinu TNFα (Shen a Pervaiz 2006). Dûje vyvolané

receptory smrti, jejichÏ ligandem je cytokin TRAIL, jsou velmi podobné tûm, jeÏ jsou

spu‰tûny pfies receptor Fas (Dash 2011), proto jiÏ samostatnû zmiÀovány nebudou.

4.3.1.1. Mechanismy spojené s receptorem Fas 

Receptor Fas patfií mezi doposud nejlépe prostudované receptory TNFRs nad-

rodiny (Peter a Krammer 2003). Po navázání ligandu Fas a jeho aktivaci se spou‰tí 

fiada dûjÛ. Pfiedev‰ím dva mechanismy jsou v‰ak v˘znamné právû pro bunûãnou smrt

(Burke 2008).
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1) V prÛbûhu prvního mechanismu dochází k tvorbû komplexu oznaãovaného

zkratkou DISC (z anglického death inducing signaling complex) (Dash 2011, Burke

2008). Ten je tvofien intracelulární ãástí receptoru, na jejíÏ doménu smrti se totoÏnou

doménou váÏe protein oznaãovan˘ zkratkou FADD (zkratka vypl˘vá z anglického

sousloví Fas-associated protein with death domain) (Peter a Krammer 2003, Burke 2008). 

Protein FADD obsahuje je‰tû dal‰í doménu, pomocí které interaguje s iniciaãní

kaspasou 8 (ãi kaspasou 10 (Fischer a Schulze-Osthoff 2005)). Konkrétnû se jedná 

o doménu DED, která jiÏ byla popisována v kapitole vûnované kaspasám. Touto interakcí

dochází k zapojení kaspasy 8 do komplexu, ãímÏ je umoÏnûna její aktivace (Peter a Kram-

mer 2003, Burke 2008). Aktivovaná kaspasa je poté z komplexu uvolnûna (Peter a Krammer

2003) a sv˘m pÛsobením spou‰tí dal‰í proapoptické dûje.

·tûpení a aktivace kaspasy 8 mÛÏe následnû zpÛsobit bunûãnou smrt dvûma základ-

ními zpÛsoby. O tom, kter˘ z nich to bude, rozhoduje mnoÏství aktivované kaspasy, která

je na DISC produkována (Peter a Krammer 2003, Li a Yuan 2008).

● V nûkter˘ch buÀkách, dochází k tvorbû pomûrnû velkého mnoÏství aktivované

kaspasy 8, které je dostateãné pro pfiímé ‰tûpení následn˘ch efektorov˘ch 

kaspas, jak˘mi jsou napfiíklad kaspasa 3 ãi kaspasa 7, coÏ vede následnû 

k bunûãnému zániku (Peter a Krammer 2003, Li a Yuan 2008, Burke 2008).

● Naopak u jin˘ch bunûk je aktivované kaspasy 8 produkováno mnohem ménû. 

V tomto pfiípadû pak dochází k propojení vnûj‰í signalizaãní dráhy s mito-

chondriální apoptickou dráhou – a to konkrétnûji prostfiednictvím proteinu Bid. 

Tento ãlen rodiny Bcl-2 proteinÛ, které budou podrobnûji popsány v dal‰í ãásti

práce, je ‰tûpen kaspasou 8. Vzniká tak fragment oznaãovan˘ jako tBid (t vychází

z anglického truncated, coÏ popisuje proteolytick˘m ‰tûpením „osekanou“ 

formu proteinu). tBid je následnû translokován do mitochondrie. Zde interaguje

s dal‰ími proteiny Bcl-2 rodiny a spou‰tí tak mitochondriální signalizaãní dráhu 

(Gewies 2003, Li a Yuan 2008, Burke 2008).

2) Druh˘ mechanismus, kter˘ po aktivaci Fas receptoru vede k apoptóze, je pomûr-

nû odli‰n˘. Neúãastní se ho ani protein FADD ani kaspasa 8. Z poznatkÛ, které

ve své práci shrnuje napfiíklad Burke (2008) vypl˘vá, Ïe v rámci tohoto mechanismu

interaguje aktivovan˘ receptor prostfiednictvím své domény smrti s proteinem oznaão-

van˘m Daxx. Tato interakce následnû vede k aktivaci proapopticky pÛsobícího enzymu
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naz˘vaného ASK-1 (z anglického apoptosis signaling kinase-1). Jedná se o enzym 

s kinasovou aktivitou, kter˘ sv˘m pÛsobením spou‰tí kaskádu dûjÛ, jejichÏ dÛsledkem 

je aktivace proteinkinasy oznaãované zkratkou JNK (c-jun N-terminal kinase). Tato 

proteinkinasa bude detailnûji popsána v následující kapitole. 

Obr. 4. Mechanismy spu‰tûné aktivací receptoru Fas (modifikováno Burke 2008) 

Fas je aktivován vazbou ligandu (FasL). Na jeho intracelulární doménu smrti (DD) se totoÏn˘mi

doménami navazují dva proteiny. Prvním z nich je FADD, kter˘ dále prostfiednictvím domény DED 

interaguje s kaspasou 8 a tím ji aktivuje. Aktivovaná kaspasa 8 poté pfiímo aktivuje efektorové kaspasy

nebo ‰tûpí protein Bid za vzniku tBid, kter˘ spou‰tí mitochondriální apoptickou dráhu. Druh˘m proteinem,

kter˘ se na receptor Fas váÏe je Daxx. Tato interakce vede k aktivaci kinasy ASK-1 a následnû JNK.  

4.3.1.2. Mechanismy spojené s receptorem TNFR-1 

Vazbou ligandu TNFα na transmembránov˘ receptor TNFR-1 dochází k trimeriza-

ci receptoru a seskupení jeho intracelulárních domén smrti. Jejich prostfiednictvím následnû

dochází k interakci s molekulou naz˘vanou TRADD (z anglického TNFR-associated

death domain). Jedná se o protein, jehoÏ pfiítomnost poté umoÏÀuje navazování dal‰ích

proteinÛ a tím tvorbu komplexu s receptorem (Dash 2011). Pfiesnûji, na základû aktivace

receptoru TNFR-1 vznikají dva rÛzné komplexy.

1) První komplex se vytváfií navázáním proteinu FADD, kter˘ byl jiÏ uvádûn˘ 

v minulé pfiedcházející kapitole. Následnû dochází k aktivaci kaspasy 8 a spu‰tûní 

stejn˘ch apoptick˘ch mechanismÛ, jaké jiÏ byly popsány u receptoru Fas (Burke 2008).
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2) Druh˘ komplex, kter˘ se na tomto receptoru tvofií, vyuÏívá vazby proteinkinasy

RIP (receptor-interacting protein kinase) a následnû proteinu oznaãovaného zkratkou

TRAF2 (TNFR-associated factor 2). PÛsobením tohoto komplexu dochází ke spu‰tûní

dvou naprosto protichÛdn˘ch mechanismÛ (Burke 2008).

První z nich je mechanismus, jehoÏ klíãovou souãástí je pÛsobení proteinkinasy

JNK a jehoÏ spu‰tûní smûfiuje buÀku k apoptickému zániku. Naopak aktivací druhého

mechanismu, na kterém se podílí specifick˘ nukleární faktor, oznaãovan˘ zkratkou

NFκB (nuclear factor κB), dochází k supresi apoptického procesu (Wajant et al. 2003). 

Ve vût‰inû bunûk kombinace tûchto dvou opaãnû pÛsobících mechanismÛ vymezuje

rozliãné biologické efekty cytokinu TNFα, které zahrnují bunûãn˘ rÛst a v˘voj, onko-

genezi, zánûtlivé efekty, stresové reakce i bunûãnou smrt (Shen a Pervaiz 2006).

Obr. 5. Komplexy vytváfiející se na receptoru TNFR-1 (modifikováno Burke 2008) 

Receptor TNFR-1 je aktivován vazbou ligandu TNFα. Poté se na nûj prostfiednictvím domény smrti

(DD) váÏe protein TRADD. Vazbou dal‰ích proteinÛ se vytváfiejí dva rÛzné komplexy. První z nich vzniká

navázáním proteinu FADD, kter˘ dále prostfiednictvím domény DED váÏe neaktivní kaspasu 8. Ta se

touto interakcí aktivuje. Druh˘ komplex vzniká navázáním proetinkinasy RIP a proteinu TRAF-2 

a spou‰tí dva protichÛdné mechanismy. První z nich zahrnuje pÛsobení proteinkinasy JNK, druh˘ 

pÛsobení transkripãního faktoru NFκB.

Jak jiÏ bylo fieãeno, hlavní roli v apoptickém mechanismu spu‰tûném receptorem

TNFR-1 má proteinkinasa JNK, jinak také známá jako „stresem aktivovaná proteinkinasa“.

JNK patfií do dÛleÏité podskupiny enzymÛ oznaãovan˘ch zkratkou MAPK (z anglického

mitogen activated proteinkinases). Tyto enzymy zastávají rozmanité funkce v dûjích jako

je bunûãná proliferace, diferenciace a právû i apoptóza (Shen a Pervaiz 2006). 

- 24 -



Stejnû jako dal‰í ãlenové MAPK rodiny (Shen a Pervaiz 2006) je JNK aktivována

fosforylací komplexem kinasové kaskády (Burke 2008). Právû mezi tyto kinasy patfií napfií-

klad ASK-1 (Shen a Pervaiz 2006), kinasa, která jiÏ byla zmiÀována v pfiedcházející kapitole.

Jak Shen a Perviz (2006) ve své práci shrnují, k aktivaci JNK nedochází pouze 

v dÛsledku vazby cytokinu na receptor smrti. Dal‰í moÏností její aktivace je pÛsobení

reaktivních kyslíkat˘ch radikálÛ (ty budou dále oznaãovány zkratkou ROS, z anglického

reactive oxygen species). Pfiesn˘ mechanismus této aktivace v‰ak není dosud plnû objasnûn. 

Cytokiny pÛsobící pfies receptory smrti i ROS jsou tedy samostatnû siln˘mi 

aktivátory proteinkinasy JNK. Jejich pÛsobení se ale i zárovûÀ navzájem prolíná. ROS

v˘znamnû potencují aktivaci JNK vyvolanou pÛsobením cytikinu na receptor smrti. 

Souãasnû se zde uplatÀuje ale i pozitivní zpûtná vazba, kdy aktivovaná JNK podporuje

produkci ROS mitochondriemi (Shen a Perviz 2006).

JNK patfií mezi v˘znamné proapoptické faktory. Na bunûãné smrti se podílí 

pfiedev‰ím regulací funkce proteinÛ z rodiny Bcl-2, které budou podrobnûji popsány

dále. Konkrétnûji fosforylací inaktivuje proteiny, které jsou charakteristické sv˘m 

antiapoptick˘m pÛsobením, a souãasnû stejn˘m mechanismem naopak aktivuje proteiny,

které svou ãinností apoptózu podporují. Dále nepfiímo zvy‰uje proapoptick˘ potenciál

fosforylaãní aktivací transkripãního faktoru oznaãovaného c-jun (odtud také vypl˘vá

název této proteinkinasy, jak jiÏ bylo popsáno, zkratka JNK vychází z anglického c-jun

N-terminal kinase). Transkripãní faktor c-jun následnû zvy‰uje expresi genu dal‰ího 

prapoptoticky pÛsobícího proteinu (Shen a Pervaiz 2006, Burke 2008).

V dÛsledku aktivace receptoru TNFR-1 se spou‰tí i jiÏ zmiÀovan˘ antiapoptick˘

mechanismus. Jeho nejv˘znamnûj‰í sloÏkou je nukleární faktor NFκB. Tento transkripãní

faktor je jedním z klíãov˘ch regulaãních mechanismÛ zapojen˘ch do kontroly transkripce

mnoha genÛ, které jsou rozhodující pro imunitní funkce, zánûtliv˘ proces, bunûãnou 

proliferaci a bunûãnou smrt (Shen a Perviz 2006).

Z práce Shena a Pervitze (2006), ktefií shrnuli mnohé dosavadní poznatky o tomto

transkripãním faktoru, se lze dozvûdût následující zajímavé informace. V nestimulované

buÀce se NFκB nachází v cytoplazmû, kde je blokován specifick˘m inhibiãním 

proteinem. Na základû aktivace receptoru TNFR-1 se v‰ak spou‰tí dûje k fosforylaci,

ubiquitinilaci a degradaci tohoto inhibiãního proteinu. Tím dochází k uvolnûní NFκB,

kter˘ po následné translokaci do bunûãného jádra aktivuje transkripci fiady genÛ.
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Hlavní ochranná funkce NFκB je zaloÏena na regulaci transkripce mnoha 

antiapoptick˘ch genÛ. Mezi nû patfií napfiíklad geny kódující proteiny, které mají 

pfiím˘ inhibiãní efekt na aktivaci kaspas. 

Dále dochází k stimulaci aktivace genÛ kódujících antioxidaãnû pÛsobící enzymy.

NFκB se tak na inhibici programové bunûãné smrti podílí i potlaãením intracelulární

tvorby reaktivních kyslíkat˘ch radikálÛ. Souãasnû se ale uplatÀuje i opaãn˘ efekt, kdy

ROS pÛsobí supresivnû na aktivaci NFκB. Nejpravdûpodobnûj‰ím mechanismem 

tohoto pÛsobení je oxidace IKK.

ZároveÀ dochází k vzájemnému protichÛdnému vlivu mezi NFκB a JNK. NFκB

pÛsobí jako v˘znamn˘ inhibitor JNK. K inhibici dochází tím, Ïe sv˘m pÛsobením 

zvy‰uje transkripci specifick˘ch genÛ, jejichÏ produkty potlaãují dlouhodobou aktivaci

JNK. Dal‰ím inhibiãním mechanismem je jiÏ zmínûÀované sníÏení intracelulární 

hladiny ROS. ZárovûÀ je tomu ale i naopak. Aktivovaná JNK sv˘m pÛsobením na 

zv˘‰ení tvorby ROS potlaãuje vliv NFκB.

Vzájemn˘ vztah tûchto dvou faktorÛ uplatÀujících se pfii signalizaci prostfiednictvím

TNFR-1 pfiehlednû znázorÀuje následující schéma.

Obr. 6. Vzájemné pÛsobení NFκB a JNK (modifikováno Shen a Pervitze 2006) 

Po aktivaci receptoru TNFR-1 ligandem TNFα se na receptoru vytváfií komplex, kter˘ vede k aktivaci
NFκB a JNK. NFκB apoptózu potlaãuje, JNK ji podporuje. NFκB zároveÀ tlumí pÛsobení JNK regulací
transkripce genÛ, které pfiímo JNK inhibují, a dále sníÏením hladiny ROS, které jinak aktivitu JNK potencují.
Naopak JNK sv˘m pÛsobením hladinuy ROS zvy‰uje a tím pÛsobí tlumivû na NFκB. 
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Závûrem tedy lze shrnout, Ïe aktivace receptoru smrti TNFR-1 nemusí nutnû 

vyústit pouze v programovou smrt buÀky. Naopak, jejím prostfiednictvím mÛÏe dojít 

i k fiadû dal‰ích bunûãn˘ch dûjÛ. O tom, kter˘ z nich to konkrétnû bude, pak rozhodne

pfievaha jednotliv˘ch mechanismÛ, jejich regulace ãi obecnû celkov˘ stav buÀky.

Právû v tomto ohledu se receptor TNFR-1 v˘raznû odli‰uje od receptoru Fas, jehoÏ

aktivace je v‰eobecnû spojována pouze se spu‰tûním apoptické bunûãné smrti (Dash 2011).

4.3.2. Mitochondriální apoptická signalizaãní dráha

Jak jiÏ bylo fieãeno v úvodu celé kapitoly, pojem mitochondriální apoptická dráha

b˘vá ãasto synonymnû uÏíván s termínem vnitfiní apoptická signalizaãní dráha (Rego 

a Oliveira 2003). JelikoÏ ale bude pozdûji popisována i apoptická dráha endoplazmatic-

kého retikula, která také vzniká uvnitfi buÀky, bude pro názornûj‰í rozli‰ení pojmÛ 

v textu dále uÏíváno právû pouze oznaãení mitochondriální apoptická signalizaãní dráha. 

Klíãové postavení v této apoptické dráze má tedy právû mitochondrie. Jedná se tak

o bunûãnou organelu, která je nesmírnû dÛleÏitá pro tvorbu ATP a tím pro Ïivot buÀky,

ale zároveÀ hraje v˘znamnou roli i v procesu bunûãné smrti (Fadeel a Orrenius 2005). 

Na apoptické smrti buÀky se mitochondrie konkrétnû podílí tfiemi základními zpÛsoby:

1) spou‰tí apoptickou signalizaãní kaskádu v návaznosti na vnûj‰í dráhu apoptózy

zahájenou receptory smrti (Dash 2011).

2) na základû podnûtÛ vznikajících uvnitfi buÀky, jako je napfiíklad po‰kození DNA

ãi oxidaãní stres, spou‰tí apoptózu sama (Gewies 2003, Li a Yuan 2008), bez 

úãasti receptorÛ smrti 

3) v˘znamn˘m zpÛsobem se úãastní regulace apoptického procesu; to v‰ak bude

pfiedmûtem jiné kapitoly

Základním dûjem, kter˘m je odstartována mitochondriální signalizaãní kaskáda 

prog-ramové bunûãné smrti, je uvolnûní apopticky pÛsobících proteinÛ z intermembráno-

vého prostoru mitochondrie do cytosolu (Fadeel a Orrenius 2005). K tomu dochází 

v dÛsledku zv˘‰ení permeability vnûj‰í mitochondriální membrány. Její propustnost a tím 

i uvolÀování apoptick˘ch mediátorÛ jsou plnû kontrolovány specifick˘mi proteiny, 

které patfií do tzv. Bcl-2 rodiny. Ty jsou tedy v˘znamn˘mi regulátory bunûãné smrti
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(Labi et al. 2008), a proto budou podrobnûji popsány v samostatné kapitole vûnované 

regulaãním procesÛm.

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích molekul uvolnûn˘ch z mitochondrie je cytochrom c,

kter˘ je za normálních okolností zapojen do pfienosu elektronÛ v fietûzci oxidaãní fosfo-

rylace (Hengartner 2000). V cytosolu v‰ak vyvolává tvorbu multimerního komplexu,

oznaãovaného jako apoptosom, jeÏ je následnû spojen s aktivací kaspasové kaskády

(Rego a Oliveira 2003).

Konkrétnûji dochází k vazbû cytochromu c na molekulu naz˘vanou Apaf-1, která 

v savãích buÀkách pfiedstavuje homolog proteinu ced-4, popsaného u hlístice C. Elegans

(Fadeel a Orrenius 2005). Tato interakce zpÛsobí konformaãní zmûnu proteinu Apaf-1,

ãímÏ je umoÏnûno navázání deoxyATP (Riedl a Shi 2004). Jako poslední sloÏka se 

do apoptosomu zapojuje doposud neúãinná iniciaãní kaspasa 9. Ta se váÏe na Apaf-1, 

prostfiednistvím specifické domény, která je pfiítomna u obou z nich (konkrétnû se jedná

o doménu CARD, caspase recruitment domain) (Fadeel a Orrenius 2005). Tento komplex

je odpovûdn˘ za aktivaci kaspasy 9, která následnû spou‰tí ãinnost efektorov˘ch kaspas

3, 6 a 7 (Rego a Oliveira 2003). Ty pak sv˘m proteolytick˘m ‰tûpením celé fiady 

nejrÛznûj‰ích bunûãn˘ch proteinÛ zpÛsobí smrt buÀky.

Cytochrom c je zásadním, nikoli v‰ak jedin˘m mediátorem, kter˘ je na základû 

apoptick˘ch podmínek z mitochondrie vypu‰tûn. Zv˘‰ená permeabilita vnûj‰í mito-

chondriální membrány vede také k uvolnûní proteinu oznaãovaného zkratkou AIF 

(z anglického apoptosis-inducing factor). Ten je z cytosolu následnû translokován do

bunûãného jádra, kde se váÏe na DNA a pfiispívá k její degradaci (Rego a Oliveira 2003,

Fadeel a Orrenius 2005, Burke 2008).

Obdobnû se z intermembránového prostoru mitochondrie dostává do cytosolu

a posléze do bunûãného jádra i specifick˘ enzym s DNasovou aktivitou, oznaãovan˘

jako endonukleasa G. Ten bûhem apoptózy ‰tûpí chromatin DNA a tím pfiispívá k zániku

buÀky (Rego a Oliveira 2003, Fadeel a Orrenius 2005, Widlak a Garrard 2005).

Pfiítomnost tûchto dvou právû popsan˘ch mediátorÛ, proteinu AIF a endonukleasy G,

naznaãuje, Ïe kaspasová kaskáda nemusí b˘t vÏdy jedin˘m prostfiedkem vedoucím

k bunûãnému zániku. Naopak, existují i na kaspasách nezávislé mechanismy programové

bunûãné smrti (Burke 2008).
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V neposlední fiadû mitochondrie uvolÀuje i proteiny regulaãního charakteru. 

Konkrétnûji se jedná o molekuly, které sv˘m pÛsobením nepfiímo posilují ãinnost 

kaspas. O nûco podrobnûji v‰ak budou zmínûny aÏ v kapitole zamûfiené na regulaãní

mechanismy apoptózy.

Obr. 7. Mechanismy mitochondriální apoptické dráhy (Jin a Reed 2002)

Proteiny Bax a Bak, patfiící do Bcl-2 rodiny proteinÛ (viz kapitola 4.4.1.), zvy‰ují propustnost 

mitochondriální membrány. Z mitochondrie se poté do cytosolu uvolÀují proapoptické mediátory. Mezi 

nû patfií cytochrom c, kter˘ interaguje s Apaf-1 a iniciaãní kaspasou 9, která je tím aktivována. Ta dále

spou‰tí ãinnost efektorové kaspasy 3 a dal‰ích kaspas, které ‰tûpením celé fiady substátÛ vedou k bunûãné

smrti. Mitochondrie dále uvolÀuje regulaãní proteiny Smac a Omi, které blokádou inhibiãních IAP

proteinÛ aktivitu kaspas zesilují (viz kapitola 4.4.2.)

Souãasnû jsou z mitochondrie uvolnûny i protein AIF a endonukleasa G (EndoG), jeÏ pÛsobí 

degradaci DNA. Po‰kození mitochondriálních funkcí vede i ke zv˘‰ené tvorbû ROS, které oxidaãním

po‰kozením bunûãn˘ch struktur v˘znamnû pfiispívají k apoptóze buÀky. PÛsobení AIF, endonukleasy G 

a ROS tak pfiedstavuje na kaspasách nezávislé mechanismy apoptózy.

Uvolnûní v‰ech v˘‰e popsan˘ch mediátorÛ z intermembránového prostoru do 

cytosolu buÀky v‰ak není jedin˘m faktorem, kter˘m mitochondrie pfiispívá k zahájení

apoptózy vnitfiní cestou. Jak shrnuje Gewies (2003), v souvislosti se zmûnou membránové

permeability dochází k naru‰ení vnitfiního prostfiedí této organely a poru‰e jejích základních
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funkcí. Zastavuje se tak syntéza ATP a naopak stoupá hladina reaktivních kyslíkat˘ch

radikálÛ. Obecn˘m dÛsledkem je tak ztráta celkové bunûãné homeostasy.

4.3.3. Apoptická dráha vyvolaná stresem endoplazmatického retikula

Endoplazmatické retikulum (dále bude oznaãováno zkratkou ER) je bunûãn˘ 

kompartment, kter˘ se podílí na syntéze, post-translaãních modifikacích a následném

„sbalování“ (formování specifického prostorového uspofiádání) proteinÛ (Szegazdi et al.

2006). Dal‰í jeho v˘znamnou funkcí je také intracelulární akumulace vápenat˘ch iontÛ

(Ca2+) (Heath-Engel et al. 2008).

Pro správné sbalování proteinÛ je uvnitfi ER zapotfiebí dostatek ATP, Ca2+ a oxida-

tivní prostfiedí, které umoÏÀuje tvorbu disulfidick˘ch vazeb. V dÛsledku nutnosti tohoto

specifického prostfiedí je ER vysoce citlivé ke stresÛm, které naru‰ují energetické hladiny,

redoxní stav nebo koncentrace Ca2+ (Szegazdi et al. 2006). Takovéto poruchy homeostasy,

stejnû jako nûkteré proteinové mutace ãi mimofiádnû zv˘‰ená tvorba proteinÛ (tzv. 

„proteinové zahlcení“) (Burke 2008) sniÏují jeho schopnost sbalovat proteiny, coÏ vede

k akumulaci a agregaci rozvinut˘ch proteinÛ uvnitfi ER. Právû tento stav je oznaãován

jako stres endoplazmatického retikula (Szegazdi et al. 2006, Faitova et al. 2006).

Proteinová agregace je pro buÀku toxická. Ta proto spou‰tí mechanismy, kter˘mi 

se snaÏí ‰kodlivé vlivy stresu ER eliminovat. Dochází tak k dûjÛm, které se souhrnnû

oznaãují jako „odpovûì na nesvinuté proteiny“, neboli UPR (z anglického unfolded 

protein response) (Szegazdi et al. 2006). Jedná se o protektivní reakci, kterou se buÀka

snaÏí o obnovu homeostasy. Zahrnuje proto procesy, které obecnû vedou k vy‰‰í produkci

chaperonÛ, potlaãení proteinové translace (neboli tzv. translaãnímu bloku) ãi ke zv˘‰ené

degradaci chybnû svinut˘ch proteinÛ proteasomy (Burke 2008, Heath-Engel et al. 2008). 

UPR je zprostfiedkována tfiemi transmembránov˘mi receptory edoplazmatického

retikula. Ty jsou normálnû asociovány se specifick˘m chaperonem, kter˘ je udrÏuje 

v inaktivním stavu. Ve chvíli, kdy je ale ER pfietíÏeno novû syntetizovan˘mi proteiny nebo

je „stresováno“ faktory, jeÏ zpÛsobují akumulaci nesbalen˘ch proteinÛ, tento chaperon

se od v‰ech tfií receptorÛ odpojuje, aby se mohl navázat na chybné proteiny uvnitfi ER

a zabránil tak jejich transportu do Golgiho aparátu. Odpojením chaperonu od receptorÛ

dochází k jejich aktivaci a spu‰tûní UPR (Zhang a Kaufmann 2006, Szegezdi et al. 2006).
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Aktivace kaÏdého jednotlivého receptoru je spojena se sledem dûjÛ, jejichÏ cílem je

pfiekonání stresov˘ch podmínek. Jedná se o komplexní a velmi zajímavé mechanismy,

nicménû jejich detailní popis, by byl nad rámec této práce. DÛvod, proã je ale potfieba se

o nich zmínit, je jin˘. Tyto receptory hrají klíãovou roli v prÛbûhu UPR. Pokud v‰ak stres

dlouhodobû pfietrvává a homeostasa jiÏ nemÛÏe b˘t obnovena, „pfiepíná“ se jejich

ochrann˘ vliv na proapoptické pÛsobení (Szegezdi et al. 2006).

ZmiÀované receptory se do spu‰tûní apoptózy zapojují pfiedev‰ím aktivací dvou

v˘znamn˘ch molekul, které dále posouvají buÀku na cestu smrti: 

1) Aktivují specifick˘ nukleární transkripãní faktor (Faitova et al. 2006), kter˘ 

ovlivÀuje expresi fiady genÛ souvisejících s apoptózou. Dochází tak ke zv˘‰ené

tvorbû proteinÛ pfiispívajících k bunûãné smrti (Szegezdi et al. 2006), zatímco

exprese antiapoptického proteinu Bcl-2 je jeho pÛsobením naopak sníÏena

(Burke 2008, Faitova et al. 2006).

2) Dále je aktivována opût proteinkinasa JNK. V prÛbûhu stresu ER je jeden 

z receptorÛ schopen tvorby komplexu s proteinem TRAF2. Ten následnû 

aktivuje ASK-1, ãímÏ se spustí enzymatická kaskáda vedoucí k aktivaci JNK

(Szegezdi et al. 2006), analogicky jako v prÛbûhu signalizaãní cesty prostfied-

nictvím transmembránového receptoru smrti TNFR-1. JNK dále reguluje funkce

rodiny Bcl-2 proteinÛ, jak jiÏ bylo popsáno dfiíve.

Jeden z receptorÛ endoplazmatického retikula dále pfiispívá k apoptóze tím, Ïe sv˘m

pÛsobením zvy‰uje expresi specifického proteinu, kter˘ svou ãinností ru‰í protektivní

útlum translace. To pfiedstavuje koneãnou fázi UPR. Pokud byla do tohoto okamÏiku

byla UPR úspû‰ná a mÛÏe b˘t obnovena normální ãinnost endoplazmatického retikula,

buÀka pfieÏívá. Nicménû, pokud stres i nadále pfietrvává, uvolnûní transkripãního bloku

umoÏÀuje syntézu proapoptick˘ch proteinÛ (Szegezdi et al. 2006).

V souvislosti s apoptózou vyvolanou stresem endoplazmatického retikula b˘vá 

zmiÀováno i pÛsobení kaspasy 12, která je lokalizována na cytoplazmatické stranû 

membrány této bunûãné organely (Faitova et al. 2006). Nicménû v tomto smûru zÛstává

doposud mnoho nejasností a pochybností.

Kaspasa 12 byla prokázána jako mediátor apoptózy v my‰ích buÀkách. U ãlovûka

je v‰ak její pÛsobení sporné. A to konkrétnû na základû poznatku, Ïe lidsk˘ gen kódující tuto

kaspasu obsahuje mutace, které zabraÀují expresi funkãní formy proteinu (Faitova et al.
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2006, Burke 2008, Heath-Engel et al. 2008). Mnozí autofii proto odkazují na zajímavé

poznatky shrnuté v práci Hitomiho et al. (2004), kde se uvádí, Ïe by funkci této cysteinové

proteasy mohla u ãlovûka potenciálnû zastávat kaspasa 4, která se zdá b˘t homologem

my‰í kaspasy 12.

Dal‰í nejasnosti jsou zárovûÀ spojeny i se samotn˘mi mechanismy kaspasové 

aktivace ãi s konkrétními efekty, které pÛsobení tohoto enzymu vyvolává. Aktivovaná

kaspasa 12 mÛÏe pfiímo spustit ãinnost dal‰ích kaspas, ãi snad proteolyticky ‰tûpit i jiné,

doposud neznámé substráty ovlivÀující progresi apoptózy (Faitova et al. 2006). 

Z poznatkÛ, které vût‰ina autorÛ shrnuje, pak nejãastûji vypl˘vá, Ïe by pÛsobení tohoto

enzymu mohlo vyvolat pfiímou aktivaci kaspasy 9 a to nezávisle na mitochondriální 

apoptické signalizaãní dráze a tvorbû apoptosomu. Pfiesn˘ mechanismus takovéhoto dûje

v‰ak není znám (Faitova et al. 2006, Zhang a Kaufman 2006, Burke 2008). 

Krom toho, jak ve své práci dále Faitová et al. (2006) poznamenávají, v rámci re‰er‰e

literatury lze nalézt mnohé názory ohlednû funkce této proteasy, které si zásadnû odporují.

Jako konkrétní pfiíklad pfiedkládají názor Saleha et al. (2004 a 2006), ktefií této kaspase 12

pfiisuzují roli spí‰e v prÛbûhu zánûtu, neÏ pfii apoptóze. Bunûãnou smrt vyvolanou stresem

endoplazmatického retikula naopak spojují s jin˘m enzymem, konkrétnûji s kaspasou 11.

V této oblasti je tedy zapotfiebí je‰tû mnohého v˘zkumu.

Kromû v‰ech v˘‰e popsan˘ch mechanismÛ, je potfieba zmínit je‰tû jeden v˘znamn˘ dûj,

kter˘m endoplazmatické retikulum podstatnû pfiispívá k apoptóze. Jedná se o uvolnûní

vápenat˘ch iontÛ (Heath-Engel et al. 2008). ER je organelou, která pfiedstavuje hlavní

zásobárnu Ca2+ uvnitfi buÀky. V prÛbûhu apoptózy v‰ak dochází k naru‰ení permeability

membrány ER a vypu‰tûní Ca2+ do cytosolu. V̆ sledkem je celkové naru‰ení homeosta-

sy Ca2+ buÀky, coÏ je obecnû v˘znamn˘m proapoptick˘m podnûtem (Faitova et al 2006).

Uvolnûní Ca2+ do cytosolu navíc do urãité míry propojuje apoptickou dráhu endoplaz-

matického retikula s dráhou mitochondriální. Mitochondrie totiÏ po nárÛstu cytosolové

hladiny Ca2+ zaãne tyto ionty ve zv˘‰ené mífie pfiijímat. Jejich vysoká koncentrace uvnitfi

tohoto bunûãného kompartmentu poté prostfiednictvím rÛzn˘ch mechanismÛ „mobilizuje“

cytochrom c a pfiispívá k jeho uvolnûní z mitochondrie (Heath-Engel et al. 2008).

Závûrem lze fiíci, Ïe stres endoplazmatického retikula, respektive mechanismy s ním

související v˘znamnû pfiispívají k apoptóze buÀky. Ve srovnání s obûma hlavními 
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apoptiptick˘mi drahami, které navazují na receptory smrti a mitochondrii, zÛstávají v‰ak

procesy související s apoptickou signalizaãní dráhou endoplazmatického retikula dosud

nedostateãnû objasnûny a budou vyÏadovat dal‰í podrobnûj‰í zkoumání.

4.4. Regulaãní mechanismy apoptózy

KaÏdá buÀka má geneticky zakódovan˘ svÛj vlastní sebedestrukãní program, díky

kterému mÛÏe bûhem chvíle podlehnout apoptóze. Aby v‰ak nedocházelo k náhodnému

zániku bunûk, souãasnû s apoptick˘m programem si s sebou buÀky nesou i geneticky

zakódované mechanismy, které spu‰tûní apoptózy kontrolují. Pfiesnûji se jedná o mecha-

nismy, které bunûãnou smrt podporují, stejnû tak jako o ty, které jí zabraÀují. 

Ve chvíli, kdy má buÀka dostatek Ïivin a je pozitivnû stimulována rÛstov˘mi faktory

ãi hormony, pfievaÏující pÛsobení antiapoptick˘ch mechanismÛ udrÏuje její pfieÏití. 

Naopak v okamÏiku, kdy na ni její vnûj‰í okolí zaãne pÛsobit negativnû nebo je-li 

vystavena nepfiízniv˘m vnitfiním podnûtÛm, dochází k posunutí rovnováhy ve prospûch

proapoptick˘ch regulátorÛ, které umoÏÀují spu‰tûní apoptózy a následn˘ bunûãn˘ zánik

(Gewies 2003).

Apoptóza je tedy obecnû vysoce regulovan˘m a plnû kontrolovan˘m procesem.

Pomûrnû zásadní postavení v rámci regulaãních mechanismÛ zastává mitochondrie. Její

úãast na kontrole apoptózy je dvojího charakteru:

1) JelikoÏ sehrává klíãovou roli v aktivaci vnitfiní signalizaãní cesty programové

bunûãné smrti, pfiedstavuje sama hlavní terã regulaãních faktorÛ. Konkrétnûji 

se jedná o regulaci propustnosti její vnûj‰í membrány, prostfiednictvím rodiny

Bcl-2 proteinÛ, ãímÏ je kontrolováno vypu‰tûní proapoptick˘ch mediátorÛ 

z intermembránového prostoru mitochondrie do cytosolu (Hengartner 2000, 

Burke 2008).

2) Mitochondrie je do kontroly apoptického procesu zapojena i uvolnûním molekul, 

které se nepfiímo podílejí na regulaci aktivity kaspasové kaskády. Jmenovitû se jedná

o proteiny oznaãované jako Smac (z anglického second mitochondria-derived

activator of caspases) neboli Diablo (direct inhibitor of apoptosis (IAP)-binding

protein with low pI) a protein HtrA2 (high-temperature-requirement protein

A2), jinak také naz˘van˘ Omi (Riegl a Shi 2004). 
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Jak Bcl-2 proteiny, tak Smac/Diablo a HtrA2/Omi budou blíÏe popsány v následujících

odstavcích. Konkrétnûji, druhé dva uvedené proteiny budou zmínûny v rámci regulaãních

mechanismÛ kaspasové aktivity. Vzhledem k tomu, jak v˘znamné postavení v rámci

apoptózy tyto enzymy zastávají, je dohled nad spu‰tûním jejich ãinnosti obecnû dal‰ím

bodem, kter˘ je potfieba v souvislosti s kontrolou bunûãné smrti uvést. Proto i tomuto

tématu bude vûnována alespoÀ krátká ãást.

4.4.1. Bcl-2 proteiny

Zakládajícím ãlenem této skupiny proteinÛ je Bcl-2, protein, kter˘ byl prvnû 

izolován z lymfomu B-bunûk (odtud také zkratka Bcl-2, z anglického B-cell lymphoma 2).

Postupnû byla identifikována fiada obdobn˘ch proteinÛ a celá skupina se tak znaãnû 

rozrostla (Wong a Puthalakath 2008).

Skupinu tvofií proteiny proapoptické a zároveÀ i proteiny pÛsobící naprosto opaãnû

(Hengartner 2000, Burke 2008, Wong a Puthalakath 2008). V̆ vojovû se tedy jedná 

o mediátory homologní jak antiapoptickému proteinu ced-9, tak proapoptickému egl-1,

které byly popsány u C. Elegans (Friedlander 2003, Gewies 2003).

Jak ve své práci shrnují Gewies (2003) ãi Wong a Puthalakatha (2008), vyskytly 

se teorie, které pfiedkládaly pfiím˘ vliv Bcl-2 proteinÛ na aktivaci kaspas. Podkladem

tûchto teorií byla právû homologie Bcl-2 proteinÛ s proteiny ced-9 a egl-1 nalezen˘ch

u C. Elegans. Pfiedpokládalo se tak pfiímé inhibiãní pÛsobení antiapoptického proteinu

Bcl-2 na Apaf-1 (stejnû jako u hlístice protein ced-9 inhibuje ced-4). ZároveÀ se 

pfiedpokládal opaãn˘ vliv proapototick˘ch Bcl-2 proteinÛ, analogicky jako u egl-1,

regulaãního proteinu hlístice. Proti tûmto teoriím v‰ak stojí poznatek, Ïe v lidsk˘ch 

buÀkách protein Apaf-1 zjevnû s Bcl-2 proteiny vÛbec neinteraguje.

Mechanismus pÛsobení ãlenÛ rodiny Bcl-2 proteinÛ je tedy odli‰n˘. Tyto proteiny

patfií dle dosavadních poznatkÛ mezi klíãové regulátory propustnosti vnûj‰í membrány

mitochondrie a tím se podílí na spu‰tûní mitochondriální apoptické dráhy.   

4.4.1.1. Rozdûlení Bcl-2 proteinÛ

Zda buÀka v odpovûdi na rÛzné podnûty pfieÏije nebo se podrobí apoptóze 

mitochondriální cestou je urãeno pfieváÏnû komplexní souhrou mezi jednotliv˘mi ãleny
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rodiny Bcl-2 proteinÛ. Ty mohou apoptózu buì, podporovat, nebo jejímu spu‰tûní 

zabraÀovat (Labi et al. 2008). Skupina tak zahrnuje jak antiapoptické, tak proapoptické

mediátory a osud buÀky je dán tím, které z nich pfievaÏují (Burke 2008).

Pro v‰echny zástupce této rodiny proteinÛ je charakteristická pfiítomnost jedné aÏ

ãtyfi specifick˘ch domén, oznaãovan˘ch jako BH domény 1-4 (Riedl a Shi 2004, Burke

2008) (oznaãení vychází ze sousloví Bcl-2 homology domain (Wong a Puthalakath

2008)). Prostfiednictvím tûchto domén pak mezi sebou mohou dané proteiny interagovat.

Poãet domén pfiítomn˘ch ve struktufie mÛÏe poslouÏit i jako klasifikaãní kriterium,

jelikoÏ ãetnost jejich zastoupení koresponduje s pÛsobením tûchto mediátorÛ v rámci

regulaãních mechanismÛ. Bcl-2 proteiny mÛÏeme tedy dûlit do tfií základních skupin

(Hengartner 2000).

1) První skupina obsahuje antiapoptické proteiny, které obsahují buì dvû, nebo

v‰echny ãtyfii moÏné BH domény, jako je tomu konkrétnû u proteinu Bcl-2 

(zakládajícího ãlena celé skupiny) a dal‰ího zástupce, kter˘m je jeho homolog

Bcl-XL. Pro tyto dva jmenované proteiny je dále charakteristická pfiítomnost 

C-koncové hydrofobní oblasti. Díky tûm mohou b˘t ukotveny na vnûj‰í stranu

mitochondriální membrány, stejnû tak jako na membránu bunûãného jádra 

nebo endoplazmatického retikula (Hengartner 2000, Burke 2008).

2) Druhá skupina je tvofiena dvûma proapopticky pÛsobícími proteiny s názvy Bax

a Bak. Ty vÏdy obsahují domény BH1-BH3. Stejnû jako u skupiny pfiede‰lé

i u tûchto proteinÛ lze nalézt hydrofobní zakonãení, které jim umoÏÀuje 

zaãlenûní do bunûãn˘ch membrán (Hengartner 2000).

3) Poslední skupinu pfiedstavují opût proapoptické proteiny, které v‰ak na rozdíl od

pfiede‰lé skupiny obsahují pouze doménu BH3. ProteinÛ této skupiny je celá

fiada. Patfií mezi nû napfiíklad jiÏ dfiíve uvádûny Bid. Jmenovitû bych dále 

uvedla je‰tû alespoÀ nûkteré z nich. Konkrétnû ty, které budou v textu je‰tû

znovu zmínûny. Jedná se o proteiny oznaãované zkratkami Bik, Bim a Bad 

(Burke 2008). 

4.4.1.2. PÛsobení Bcl-2 proteinÛ

Antiapoptické Bcl-2 proteiny chrání buÀku proti ‰iroké ‰kále apoptick˘ch podnûtÛ

a jsou tedy esenciální pro její pfieÏití. Obecnû je známo, Ïe tyto regulátory sv˘m 
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pÛsobením pfiispívají k udrÏení intaktnosti mitochondriální membrány (Wong a Puthalakath

2008). Tím je zabránûno uvolnûní cytochromu c, tvorbû apoptosomu a spu‰tûní ãinnosti

kaspasové kaskády (Burke 2008). I pfiesto, Ïe pfiesn˘ biochemick˘ mechanismus jejich

pÛsobení zÛstává sporn˘ (Wong a Puthalakath 2008), mnozí autofii se shodují na tom, Ïe

jeho podstatou je interakce s proapoptick˘mi Bcl-2 proteiny, které tak udrÏují v inaktivním

stavu (Gewies 2003, Culmsee a Plesnila 2006, Labi et al. 2008). 

Na druhé stranû, pro zahájení mitochondriální apoptické dráhy je naprosto zásadní

pÛsobení proteinÛ obsahujících pouze BH3 doménu (Wong a Puthalakath 2008). Tyto

proteiny jsou nejprve samy na základû apoptick˘ch podmínek postupnû aktivovány 

rÛznorod˘mi post-translaãními modifikacemi. Pfiíkladem mÛÏe b˘t opût jiÏ nûkolikrát

zmiÀovan˘ Bid, jeÏ se stává aktivním po roz‰tûpení kaspasou 8 (Burke 2008).

PÛsobením molekul s pouhou BH3 doménou dochází k aktivaci proapoptick˘ch

proteinÛ Bax a Bak, které poté svou ãinností zvy‰ují propustnost vnûj‰í mitochondriální

membrány, jak bude popsáno vzápûtí (Labi et al. 2008).

Nicménû zpÛsob, jak˘m jsou Bax a Bak prostfiednictvím tûchto proteinÛ s pouhou

BH3 doménou aktivovány, zÛstává sporn˘. Napfiíklad Wong a Puthalakatha (2008) ãi

Labi et al. (2008) v rámci sv˘ch prací pfiedkládají poznatky o dvou moÏn˘ch modelech:

1) První z nich je model pfiímé aktivace, kdy regulátory jako Bim a Bid projevují 

schopnost pfiímé vazby na Bax ãi Bak, coÏ má za následek jejich aktivaci 

a apoptózu. Stejnû tak se ale tyto proteiny mohou vázat na protektivní Bcl-2 ãi

Bcl-XL, které zabraÀují jejich dal‰ímu proapoptickému pÛsobení. Aby k tomu

v‰ak nedocházelo, pÛsobí fiada dal‰ích proteinÛ s BH3 doménou jako tzv. 

„senzitizéry“. Ty mají vy‰‰í afinitu k antiapoptick˘m Bcl-2 proteinÛm neÏ Bim

a Bid. Jejich pÛsobením jsou Bin a Bid z inaktivující vazby vytûsnûny a jejich

aktivaãní pÛsobení na Bax a Bak je tím v˘raznûj‰í. 

2) V druhém aktivaãním modelu proteiny obsahující pouze BH3 doménu neakti-

vují Bax nebo Bak pfiímou vazbou na kter˘koli z nich, ale nepfiímo, obsazením 

rÛzn˘ch antiapoptick˘ch proteinÛ, ãímÏ omezují jejich funkce.

¤ada nejasností je spojena i s proapoptick˘m pÛsobením samotn˘ch proteinÛ Bax 

a Bak. Je obecnû prokázáno, Ïe se jejich vlivem zvy‰uje propustnost mitochondriální

membrány, coÏ umoÏÀuje vyplavení nejrÛznûj‰ích proapoptick˘ch mediátorÛ, pfiedev‰ím

pak cytochromu c, do cytosolu. Nicménû pfiesn˘ mechanismus není doposud objasnûn
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(Burke 2008). I zde v‰ak existují urãité teorie (Hengartner 2000), dle kter˘ch tyto 

proteiny samy vytváfiejí v nové membránové póry ãi interagují s membránov˘mi 

molekulami jiÏ vytvofien˘ch pórÛ a tím zvy‰ují jejich propustnost (Gewies 2003).

AÏ donedávna byla regulaãní ãinnost Bcl-2 proteinÛ spojována pouze s mito-

chondriální cestou apoptózy. Nicménû objevily se také dÛkazy o jejich zapojení do 

programové bunûãné smrti spojené se stresem endoplazmatického retikula (Szegazdi

2006). Jak jiÏ bylo zmiÀováno, Bcl-2 proteiny nejsou ukotveny pouze k vnûj‰í 

mitochondriální membránû, ale i k membránû ER (Wong a Puthalakath 2008). Naprosto

analogick˘m zpÛsobem jako u mitochondrie tak kontrolují propustnost i membrány

tohoto bunûãného kompartmentu. V̆ sledkem nadmûrného zv˘‰ení její permeability je

pak nadmûrné uvolÀování vápenat˘ch iontÛ do cytosolu, coÏ je v˘znamn˘m krokem 

k bunûãnému zániku (Faitova et al. 2006).

V‰e v˘‰e uvedené je tady nesporn˘m dÛkazem toho, Ïe Bcl-2 rodina proteinÛ 

v‰eobecnû sehrává klíãovou roli v regulaci apoptického procesu. Lépe fieãeno, pÛsobení

tûchto mediátorÛ má zásadní vliv na cel˘ osud buÀky.

4.4.2. Regulátory kaspasové aktivity

Jak jiÏ bylo v˘‰e popsáno, kaspasy patfií mezi nejv˘znamnûj‰í prvky celého apoptického

procesu. Není proto divu, Ïe je jejich aktivita v buÀce peãlivû regulována. Tyto enzymy

jsou pfiedmûtem jak transkripãních, tak post-translaãních regulací (Earnshaw 1999). 

MechanismÛ kontrolujících aktivitu kaspas tedy existuje celá fiada (Kumar 2007).

Pro doplnûní obecného pfiehledu pÛsobení tûchto specifick˘ch cysteinov˘ch proteas 

v buÀce budou následnû alespoÀ okrajovû zmínûny tfii nejãastûji popisované skupiny

regulaãních proteinÛ ovlivÀujících aktivitu kaspas.

1) Kaspasová aktivita mÛÏe b˘t regulována prostfiednictvím tzv. inhibitorÛ 

apoptick˘ch proteinÛ, oznaãovan˘ch zkratkou IAP (z anglického inhibitors of

apoptosis proteins). Jedná se o skupinu antiapopopticky pÛsonících proteinÛ,

kter˘ch bylo v savãích buÀkách doposud identifikováno celkem osm (Riedl 

a Shi 2004).
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Charakteristick˘m znakem tûchto regulaãních proteinÛ je pfiítomnost specifické 

domény, prostfiednictvím které jsou schopny vázat se na vybrané kaspasy a tímto

je inhibovat (Riedl a Shi 2004, Burke 2008). Krom toho, vazba IAP mÛÏe 

vyvolat i ubiquitinilaci a následnû definitivní odstranûní kaspasy degradací 

v proteasomu (Riedl a Shi 2004). V savãích buÀkách se jedná konkrétnû 

o kaspasy 3, 7 a 9, které takovéto regulaci prostfiednictvím proteinÛ IAP

podléhají (Burke 2008).

2) Inhibiãní pÛsobení IAP regulátorÛ na kaspasy je v‰ak v prÛbûhu apoptózy 

antagonizováno (Shi 2002b). âinnost jednotliv˘ch IAP je blokována skupinou

proteinÛ, které jsou v prÛbûhu mitochondriální apoptické dráhy uvolnûny 

z mitochondrie. Jedná se o jiÏ dfiíve zmiÀovan˘ Smac/Diablo a HtrA2/Omi

(Riedl a Shi 2004, Burke 2008).

Tyto proapopticky pÛsobící molekuly obsahují ve své struktufie specifick˘ 

tetrapeptidov˘ motiv, prostfiednictvím kterého jsou schopny vytváfiet vazby 

s doménami proteinÛ IAP (Riedl a Shi 2004). Cel˘ dûj vede k inhibici IAP, coÏ 

se projeví zesílením aktivity kaspasové kaskády (viz obr. 7. a obr. 8.)

3) Posledním pfiíkladem regulaãního proteinu, kter˘ bude zmínûn, je tzv. cFLIP

(cellular FLICE-inhibitory proteins). Jedná se o protein savãích bunûk, kter˘

byl objeven jako homolog vFLIPs, coÏ je skupina proteinÛ pocházejících 

z gamma-herpesviru a zasahujících do apoptózy spu‰tûné dráhou pfies membrá-

nové receptory (z anglického viral FLICE-inhibitory proteins) (Kumar 2007).

cFLIP obsahuje obdobnû jako kaspasa 8 dvû domény DED, které jiÏ byly 

popisovány. Právû jejich prostfiednictvím se po zahájení apoptické dráhy váÏe

cFLIP do komplexu, kter˘ se vytváfií na cytosolové stranû aktivovaného 

transmembránového receptoru smrti. Tím kompetuje s kaspasou 8, která se 

jiÏ na obsazená místa vázat nemÛÏe a nedochází tak k její aktivaci. Z toho 

dÛvodu lze cFLIP povaÏovat za klíãov˘ regulátor vnûj‰í apoptické dráhy

(Kumar 2007).

Nejzákladnûj‰í mechanismy apoptick˘ch signalizaãních drah vãetnû jejich regulace

jsou pfiehlednû shrnuty na následujícím obrázku:
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Obr. 8. Mechanismy apoptózy (Vila a Przedborski 2003)

Vnûj‰í signály, spou‰tûjí apoptózu aktivací transmembránov˘ch receptorÛ. Receptor Fas je takto

aktivován navázáním ligandu FasL. PÛsobením receptoru je aktivována iniciaãní kaspasa 8, která buì

pfiímo ‰tûpí efektorové kaspasy, jeÏ následnû zpÛsobí destrukci buÀky, nebo ‰tûpí protein Bid za vzniku tBid.

Druh˘m mechanismem dochází k propojení vnûj‰í apoptické dráhy s mitochondriální dráhou. Mitochondriální

apoptická dráha mÛÏe b˘t také spu‰tûna vnitfiními signály, jak˘mi jsou napfi. po‰kození DNA ãi oxidaãní

stres. Tyto signály zpÛsobují naru‰ení rovnováhy v pÛsobením proapoptick˘ch a antiapoptick˘ch proteinÛ

rodiny Bcl-2, regulujících propustnost mitochondriální membrány. To vede k uvolnûní proapoptick˘ch

mediátorÛ z mitochondrie. Jsou jimi AIF, kter˘ degraduje DNA, cytochrom c, kter˘ po interakci s Apaf-1

aktivuje iniciaãní kaspasu 9, jeÏ spou‰tí ãinnost efektorov˘ch kaspas a regulaãní proteiny, kter˘mi jsou

napfi. Smac/Diablo, jeÏ blokádou kaspásov˘ch inhibitorÛ IAP aktivitu kaspas podporují. Apoptóza mÛÏe b˘t

spu‰tûna i stresem endoplazmatického retikula. V prÛbûhu této apoptické dráhy je dle souãasn˘ch teorií

aktivována kaspasa 12, která by mohla b˘t pfiíãinou aktivace jak efektorov˘ch kaspas, tak iniciaãní kaspasy 9.

5. Apoptóza a její role u patologick˘ch stavÛ

Dle souãasn˘ch odhadÛ mÛÏe b˘t dysregulace apoptózy u ãlovûka spojována témûfi

s polovinou onemocnûní, u nichÏ doposud není známa efektivní terapie ãi prevence

(Reed 2002). Z toho dÛvodu se v posledních letech rozrÛstá oblast v˘zkumu zamûfiená
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právû na moÏnost ovlivnûní apoptózy, jako na potenciální terapeutickou strategii 

(Fadeel a Orrenius 2005). To v‰ak bude pfiedmûtem aÏ závûreãné ãásti této práce. 

Následující kapitoly budou naopak zamûfieny na apoptózu ve vztahu ke konkrétnûj‰ím

patologick˘m stavÛm.

5.1. Nádorová onemocnûní

Mezi nejv˘znamnûj‰í patologické stavy spojované s dysregulací apoptického 

procesu patfií nádorová onemocnûní. Obecnû se jedná o nesmírnû ‰irokou skupinu 

patologií, jelikoÏ nádorov˘m bujením mÛÏe b˘t zasaÏena naprostá vût‰ina tkání v orga-

nismu. Na bunûãné úrovni se v‰ak projevují stejn˘mi charakteristick˘mi vlastnostmi.

Kromû neomezeného rÛstu a replikaãního potenciálu, stejnû tak jako invazivity a zaklá-

dání metastas je pro buÀky maligního nádoru typická právû i rezistence k apoptóze

(Fadeel a Orrenius 2005). 

Odolnost vÛãi apoptickému zániku je nejen pfiíãinou akumulace bunûk a tvorby

nádoru, ale i moÏn˘m dÛvodem, proã sám imunitní systém není schopen tyto po‰kozené

nádorové buÀky odstranit a zabránit tím vzniku onemocnûní (Reed 2002). Stejnû tak

mÛÏe b˘t vysvûtlením rezistence urãit˘ch rakovinn˘ch bunûk k nûkter˘m podávan˘m

chemoterapeutikÛm ãi k radioterapii (Fadeel a Orrenius 2005).

Pfiíãinou funkãního selhání apoptického procesu b˘vají genové mutace. Pfiesnûji se

jedná o mutace genÛ kódujících proteiny, které jsou pfiímou souãástí nûkter˘ch 

z mechanismÛ programové bunûãné smrti ãi se na ní podílejí nepfiímo, ovlivnûním 

dal‰ích mediátorÛ apoptózy (Gewies 2003).

Témûfi polovina nádorov˘ch onemocnûní b˘vá spojována s inaktivujícími mutacemi

v genu kódujícím tzv. „tumor supresorov˘“ protein p53 (Gewies 2003, Fadeel a Orrenius

2005, Singh 2007, Li a Yuan 2008), kter˘ b˘vá také oznaãovan˘ jako „stráÏce genomu“

(Fedeel a Orrenius 2005). 

Tento protein pÛsobí jako transkripãní faktor, jeÏ svou regulací genové exprese

odpovídá na rÛzné podnûty, jak˘mi jsou napfiíklad po‰kození DNA, aktivace onkogenÛ,

hypoxie, atd. Jeho ãinností dochází k zastavení bunûãného rÛstu ãi aÏ k zániku buÀky.

Konkrétnû zpÛsobuje zv˘‰ení transkripce proapoptick˘ch genÛ kódujících napfiíklad

Bax, Bcl-2 proteiny obsahující pouze BH3 doménu ãi protein Apaf-1. Naopak potlaãuje
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expresi genÛ dÛleÏit˘ch pro bunûãné pfieÏití, jako jsou geny pro antiapopticky pÛsobící

proteiny Bcl-2 a Bcl-XL (Gewies 2003, Fadeel a Orrenius 2005).

Krom tohoto zprostfiedkovaného a nepfiímého vlivu na spu‰tûní apoptického programu

se vyskytly i dÛkazy, jeÏ naznaãují moÏnost bezprostfiedního zapojení proteinu p53 do

mechanismÛ vyvolávajících bunûãnou smrt. Dle dosavadních poznatkÛ je p53 schopen

translokace do mitochondrie, vazby a inhibice antiapoptického proteinu Bcl-XL. Tím

zesiluje pÛsobení proteinu Bax, kter˘ reguluje propustnost mitochondriální membrány,

ãímÏ umoÏÀuje uvolnûní cytochromu c a dal‰ích mediátorÛ (Gewies 2003, Fadeel 

a Orrenius 2005).

Vzhledem k velkému v˘znamu funkcí proteinu p53 souvisejících se zahájením 

procesu apoptózy je nesporné, Ïe jakékoli mutace v jeho genu, vedoucí k expresi

nefunkãního proteinu, mají velmi úzk˘ vztah k rezistenci buÀky na pÛsobení smrteln˘ch

podnûtÛ.

Obdobnû mÛÏe b˘t na genové úrovni naru‰ena i ãinnost Apaf-1, proteinu esenciálního

pro mitochondriální apoptickou signalizaãní dráhu. Jeho nedostateãná exprese, jeÏ zapfií-

ãiÀuje neschopnost buÀky podlehnout apoptóze, byla zaznamenána napfiíklad u maligního

metastázujícího melanomu (Fadeel a Orrenius 2005).

Zmûna genové exprese jednotliv˘ch ãlenÛ Bcl-2 rodiny regulaãních proteinÛ je 

dal‰ím, pomûrnû ãast˘m znakem nádorov˘ch bunûk (Singh 2007). Jak jiÏ bylo dfiíve 

uvedeno, antiapoptick˘ Bcl-2, kter˘ byl objeven jako první zástupce této skupiny, dostal

své oznaãení proto, Ïe byl izolován právû z nádorové tkánû, lymfomu B-bunûk (Gewies

2003). Zv˘‰ené hladiny tohoto proteinu s pfiím˘m inhibiãním vlivem na spu‰tûní programu

bunûãné smrti jsou pomûrnû typick˘m jevem u rÛzn˘ch hematopoetick˘ch malignit. 

U nûkter˘ch z tûchto onemocnûní, obdobnû jako u fiady solidních tumorÛ, byly naopak

odhaleny inaktivující mutace proapoptického Bax (Singh 2007).

Stejnû tak se na tumorogenezi podílejí genové mutace zvy‰ující v buÀce hladiny

proteinÛ IAP (Fadeel a Orrenius 2005). Inhibiãním pÛsobením tûchto proteinÛ na aktivitu

kaspas je apoptóza zcela znemoÏnûna. Abnormálnû vysoká exprese survivinu, jednoho 

z proteinÛ skupiny IAP, která b˘vá spojována s celou fiadou nejãastûj‰ích nádorov˘ch

onemocnûní u ãlovûka, je toho názorn˘m pfiíkladem. Vysoké hladiny tohoto kaspasového

inhibitoru lze nálézt u rakoviny plic, tlustého stfieva, pankreatu, prostaty nebo rakoviny

prsu (Reed 2002).
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5.2. Poruchy imunitního systému

Apoptóza je základním procesem, kter˘ udrÏuje homeostasu imunitního systému.

Velmi dÛleÏitá je pro vyzrávání a správnou funkci lymfocytÛ, kdy na úrovni centrálních

lymfatick˘ch orgánÛ pfiedstavuje základní mechanismus odstranûní ‰patnû vyvinut˘ch

autoreaktivních bunûk (Krammer 2000).

Stejnû tak je v˘znamná i pro ukonãení imunitní odpovûdi. V prÛbûhu té totiÏ 

dochází ke klonální expanzi lymfocytÛ, coÏ umoÏÀuje efektivní vypofiádání se s antige-

ny. Poté je ale potfieba, aby se poãet bunûk imunitního systému opût sníÏil na pÛvodní

hladinu. Toho je dosaÏeno právû apoptotickou eliminací lymfocytÛ (Krammer 2000).

Vedle toho je velmi dÛleÏité i rychlé následné odstranûní apoptick˘ch bunûk makrofágy

(Ren et al. 2003).

Naru‰ení apoptické regulace imunitního systému, aÈ jiÏ ve smyslu nedostateãného,

ãi nadmûrného bunûãného zániku, tak vede k závaÏn˘m onemocnûním (Singh 2007).

Spu‰tûní apoptózy u bunûk imunitního systému velmi ãasto souvisí s aktivací

CD95, coÏ je jiné oznaãení receptoru smrti, kter˘ byl v˘‰e popisovan˘ pod názvem Fas.

Genové mutace vedoucí k expresi defektního CD95, kter˘ je nefunkãní a není schopen

zprostfiedkovat apoptickou signalizaci, jsou pfiíãinou tzv. autoimunitního lymfoprolifera-

tivního syndromu (Krammer 2000, Singh 2007).

Obecnû, autoimunitní onemocnûní vznikají v dÛsledku neefektivní eliminace 

autoreaktivních T ãi B lymfocytÛ, coÏ následnû vede ke tkáÀové destrukci zpÛsobené

tûmito buÀkami. V této souvislosti b˘vají ãasto zmiÀovány napfiíklad genové poruchy

vedoucí k nedostateãné tvorbû regulaãního proteinu Bim, patfiícího mezi proapoptické

BH3 proteiny (Fadeel a Orrenius 2005, Singh 2007).

Trochu odli‰nou pfiíãinou vzniku autoimunit, která v‰ak do urãité míry také 

s apoptózou souvisí, mÛÏe b˘t i nedostateãné odklizení zbytkÛ jiÏ zanikl˘ch bunûk 

z tkánû. Apoptická tûlíska by mûla b˘t rychle fagocytována makrofágy, aby se pfiede‰lo

uvolnûní jejich obsahu, kter˘ je vysoce imunogenní. Neefektivní fagocytóza tak mÛÏe

vést k autoreaktivitû T a B lymfocytÛ. Takováto neschopnost odstranûní apoptick˘ch

bunûk je spojována napfiíklad s patogenezí známého autoimunitního onemocnûní, 

kter˘m je systémov˘ lupus erythemetosus (Ren et al. 2003).

Nedostatek apoptózy mÛÏe kromû autoimunitních onemocnûní vést i tvorbû nádorÛ
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lymfatické tkánû (Krammer 2000). I zde je jednou z pfiíãin odolnost bunûk proti spu‰tûní

sebedestruktivního programu, jak jiÏ bylo obecnû popsáno v pfiedcházející ãásti textu. 

Naopak nadmûrná apoptická aktivita má úzk˘ vztah k patologick˘m stavÛm spojen˘ch

s imunodeficiencí. Naprosto jednoznaãn˘m pfiíkladem je syndrom získané imunodeficience,

celosvûtovû znám˘ pod zkratkou AIDS. Toto onemocnûní je charakterizováno neadekvát-

ním úbytkem specifické skupiny T-lymfocytÛ, jmenovitû CD4+ TH-bunûk (Krammer 2000,

Singh 2007). Základní pfiíãinou je infekce virem HIV, kter˘ buÀky napadá. Ten po inkorpo-

raci do bunûãného genomu spou‰tí fiadu rÛzn˘ch dûjÛ. Velmi v˘znamné jsou pfiedev‰ím

ty, kter˘mi obecnû zvy‰uje citlivost dané skupiny lymfocytÛ k apoptick˘m signálÛm.

BuÀky pak snadno a ve velkém mnoÏství zanikají právû apoptózou (Krammer 2000).

5.3. Kardiovaskulární onemocnûní

Kardiovaskulární onemocnûní patfií celosvûtovû mezi nejãastûj‰í pfiíãiny smrti. 

V posledních letech se ukázalo, Ïe jedním z hlavních faktorÛ patogeneze je úbytek 

myokardiálních bunûk. Vyspûlé kardiomyocyty jsou vysoce diferencované buÀky, které

jakmile jednou zaniknou, jsou jiÏ zfiídkakdy znovu nahrazeny. Proto jejich ztráta vede 

k oslabení myokardu a srdeãním onemocnûním (Gill et al. 2002).

Donedávna byla smrt kardiomyocytÛ pfiisuzována pouze nekróze. Nyní je v‰ak stále

jasnûj‰í, Ïe nekróza není jedinou formou zániku tûchto bunûk. Naopak, roste poãet dÛkazÛ

naznaãujících, Ïe by i zde právû apoptóza mohla hrát pomûrnû v˘znamnou roli (Gill et al.

2002). O apoptóze se tedy zaãíná hovofiit v souvislosti s infarktem myokardu ãi obecnûji

s ischemicko-reperfuzním po‰kození srdeãní tkánû, dále v souvislosti s mûstnavou chorobou

srdeãní a nakonec i s akutní tkáÀovou rejekcí pfii transplantaci srdce (Fadeel a Orrenius 2005).

Co se ischemie t˘ãe, jedná se o stav, kdy v dÛsledku koronární obstrukce dochází

k nedostateãnému prokrvení postiÏené ãásti myokardu a tím i k nedostateãnému zásobení

tkánû kyslíkem a glukózou. Pokud není tok krve rychle obnoven, kardiomyocyty masivnû

odumírají. K jejich zániku v‰ak dochází i v prÛbûhu reperfuze (Gill et al. 2002, Fadeel

a Orrenius 2005). V tomto pfiípadû v‰ak není doposud úplnû jasné, zda je smrt bunûk

myokardu pfiím˘m dÛsledkem reperfuze jako takové, nebo zda se jedná o dozvuk

ischemie (Gill et al. 2002).
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Stav ischemie/reperfuze je tedy obecnû spojen s odumíráním bunûk, pfiiãemÏ nûkolik

studií proveden˘ch na zvífiecích modelech nasvûdãuje, Ïe k odumírání dochází jak

nekrózou, tak apoptózou.(Gill et al. 2002). Podíl jednotliv˘ch forem bunûãné smrtu na

zániku kardiomyocytÛ není doposud plnû vyjasnûn. Nicménû existují dvû hypotézy,

které ve své práci shrnují Gillová et al. (2002):

1) První z nich hovofií o tom, Ïe v prÛbûhu ischemie dochází nejprve k apoptóze.

Pokud v‰ak nedojde k vãasné reperfuzi a ischemie pfietrvává, buÀky jiÏ nemají 

dostatek energie potfiebné k programové bunûãné smrti a zaãíná pfievládat nekró-

za, pasivní energeticky nenároãn˘ proces. 

2) Dal‰ím vysvûtlením mÛÏe b˘t, Ïe apoptóza probíhá v tak masivním mûfiítku, Ïe

jiÏ není moÏné efektivnû odstranit v‰echna apoptotická tûlíska a v dÛsledku toho

nastupuje nekróza. 

Jak jiÏ bylo zmínûno v˘‰e, apoptóza zjevnû hraje urãitou roli i pfii mûstnavém srdeãním

selhávání. To mÛÏe b˘t dÛsledkem hned nûkolika chorobn˘ch stavÛ, nicménû, bez ohledu

na konkrétní pfiíãinu, charakteristick˘m znakem jeho progrese je remodelace myokardu

(Fadeel a Orrenius 2005). Pfii ní dochází k strukturálním zmûnám, pfiedev‰ím pak k hyper-

trofii kardiomyocytÛ. Prvotnû se jedná o adaptivní proces, nicménû závûrem mÛÏe vést aÏ

k absolutnímu selhání. Pfiesn˘ mechanismus pfiechodu od hypertrofie k selhání není znám

(Gill et al. 2002). Nedávné studie v‰ak naznaãují, Ïe by k tomu mohlo alespoÀ ãásteãnû

docházet úbytkem hypertrofick˘ch bunûk myokardu a to právû prostfiednictvím apoptózy

(Fadeel a Orrenius 2005).

5.4. Neurologická onemocnûní

Neurony patfií díky sv˘m vysoce limitovan˘m moÏnostem regenerace mezi 

nejdrahocennûj‰í buÀky na‰eho tûla (Yuan 2009). Jejich po‰kození ãi úplná ztráta je tak

spojena se velmi závaÏn˘mi neurologick˘mi poruchami aÏ smrtí. 

Apoptóza byla v souvislosti s neurologick˘mi chorobami identifikována jak 

u akutních stavÛ, mezi které lze fiadit napfiíklad mozkovou pfiíhodu, tak u chronick˘ch

neurodegenerativních onemocnûní. Oba tyto typy neurologick˘ch poruch jsou spojeny

se zánikem neuronÛ, li‰í se v‰ak v jeho formû (Friedlander 2003). 

Základní rozdíl mezi akutními a chronick˘mi onemocnûními je v tom, jak v˘razn˘
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podnût bunûãnou smrt zpÛsobuje. U aktutních pfiíhod se jedná o náhl˘ a siln˘ podnût,

jehoÏ dÛsledkem je jak apoptická, tak nekrotická smrt neuronÛ. Naopak slab‰í, ale 

dlouhodobûji pÛsobící insult u chronick˘ch onemocnûní je pfiíãinou dominantního 

postavení apoptózy v rámci bunûãného zániku (Friedlander 2003).

Ischemická cévní mozková pfiíhoda, spojená se zniãující ztrátou neuronÛ, mÛÏe

vzniknout v dÛsledku cerebrální ischemie ãi hemoragie. V obou pfiípadech dochází ke

spu‰tûní komplexní série dûjÛ, které vedou k absolutní ztrátû bunûãné integrity a násled-

nû k bunûãné smrti (Yuan 2009).

Charakteristick˘m znakem ischemické mozkové pfiíhody je nekróza bunûk, které

se nacházejí v samotném centru po‰kození. Právû tam je totiÏ hypoxie nejv˘raznûj‰í. 

V této oblasti dochází k náhlému pfieru‰ení pfiísunu kyslíku a energie a tím pádem 

k bunûãnému kolapsu. Naopak pfiilehlá tkáÀ je zásobená okysliãenou krví pomocí 

kolaterálních cév. Energetická deprivace zde tudíÏ není natolik závaÏná, aby zpÛsobila

náhlou a nekontrolovanou smrt bunûk. Pfiesto tu v‰ak mÛÏe v dÛsledku poklesu energetic-

k˘ch hladin dojít k dysfunkci neuronÛ a ve chvíli, kdy je pfiekroãen urãit˘ práh po‰kození,

buÀky umírají (Friedlander 2003). DÛsledkem je, Ïe neurony v této pfiilehlé oblasti neumí-

rají jednorázovû, ale naopak postupnû, v prÛbûhu del‰í doby, která mÛÏe pfiedstavovat

dny aÏ t˘dny (Mattson et al. 2001). ¤ada dÛkazÛ nasvûdãuje tomu, Ïe mnoÏství tûchto

neuronÛ umírá právû apoptózou.

Pfiíkladem mohou b˘t postmortální studie mozkové tkánû pacientÛ s ischemickou

pfiíhodou, které odhalily pfiítomnost neuronální apoptózy. Obdobnû jiná studie prokázala

zv˘‰ené hladiny apoptick˘ch proteinÛ v cerebrospinální tekutinû pacientÛ, ktefií prodûlali

mozkovou pfiíhodu. A to dokonce i po 90 dnech od vlastního ischemického ataku (Matson

et al 2001).

Cévní mozková pfiíhoda tedy pfiedstavuje akutní a velmi závaÏn˘ stav, jelikoÏ i slabé

ischemické po‰kození mozku mÛÏe spustit sérii dûjÛ, jejichÏ dÛsledkem je jak progre-

sivní nekrotická smrt bunûk, tak i apoptóza (Yuan 2009).

Neurologická onemocnûní s chronick˘m prÛbûhem jsou reprezentována neurodege-

nerativními chorobami.

V souvislosti se stále se prodluÏujícím vûkem populace v rozvinut˘ch zemích, se

vynofiují nejrÛznûj‰í sociální a zdravotní problémy. Mezi nû patfií i znaãn˘ nárÛst v˘skytu
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neurodegenerativních onemocnûní (Camins et al. 2010), pfiedev‰ím pak Alzheimerovy 

a Parkinsonovy choroby (Mattson et al. 2001).

V‰echna neurodegenerativní onemocnûní pfiedstavují poruchy charakteristické 

rozvojem neuronálních dysfunkcí, úbytkem synaptick˘ch spojÛ a koneãn˘m zánikem

neuronÛ urãit˘ch struktur mozkové tkánû. PfiestoÏe se jedná o heterogenní skupinu 

onemocnûní (Lin a Beal 2006), spojujícím znakem je ztráta selektivních neuronálních

populací (Stefanis et al. 1997).

Napfiíklad ztráta hipokampálních neuronÛ je pfiíãinou symptomÛ Alzheimerovy 

choroby, úbytek dopaminergních neuronÛ stfiedního mozku souvisí s Parkinosovou 

chorobou, Huntingtonova choroba zahrnuje zánik neuronÛ ve striatu a smrt motorick˘ch

neuronÛ je charakteristická pro rozvoj amyotrofní laterální sklerózy (Mattson 2000).

Jak ale dochází k zániku neuronÛ? Navzdory tomu, Ïe stále existují urãité nejasnosti

(Rego a Oliveira 2003), fiada studií potvrzuje, Ïe je to právû apoptóza, která u neurode-

generativních onemocnûní hraje v˘znamnou roli (Mattson 2000, Vila a Przedborski 2003).

PfiestoÏe u kaÏdého onemocnûní umírají odli‰né populace neuronÛ, jejich smrt 

je vyvolána mnoh˘mi aspekty, které jsou ãasto spoleãné. Neuronální apoptóza mÛÏe 

b˘t spu‰tûna oxidativním po‰kozením bunûãn˘ch struktur, metabolick˘m naru‰ením 

v dÛsledku po‰kození metabolismu glukózy a mitochondriálních funkcí ãi nadmûrnou

aktivací glutamátov˘ch receptorÛ vedoucí ke ztrátû neuronální homeostasy vápníku

(Mattson et al. 2001). 

Pomûrnû zásadní v˘znam má v souvislosti s neurodegenerativními chorobami dále

i tvorba abnormálních a chybnû svinut˘ch proteinÛ. Takovéto proteiny, které zároveÀ

vykazují tendenci se akumulovat a vytváfiet nerozpustné agregáty, jsou spoleãn˘m cha-

rakteristick˘m znakem fiady tûchto onemocnûní (Rego a Oliveira 2003, Bredesen et al.

2006). PfiestoÏe podstata tvorby patogenní agregátÛ, stejnû tak jako pfiesné dÛsledky

jejich hromadûní nejsou doposud plnû objasnûny (Rego a Oliveira 2003), jejich pfiítomnost

úzce souvisí s po‰kozením neuronálních funkcí.

Neuronální zánik v‰ak nemusí b˘t vyvolán pouze pÛsobením negativních podnûtÛ.

Pfiíãinou mÛÏe b˘t i nedostateãné pÛsobení podnûtÛ protektivních. Jedním z doposud nejlépe

prostudovan˘ch signálÛ tohoto typu je nedostateãn˘ vliv neurotrofick˘ch faktorÛ (Matson

2000). Apoptóza neuronálních bunûk v dÛsledku deficitu neurotrofinÛ, je pfiirozenou

souãástí v˘voje nervového systému (Yuan a Yanker 2000). Zdá se v‰ak, Ïe se obdobn˘

podnût pravdûpodobnû uplatÀuje i u neurodegenerativních onemocnûní (Mattson 2000).
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Neurotrofické faktory obecnû chrání neurony pfied apoptózou. PÛsobí pfies specifické

receptory, jejichÏ aktivací se v neuronální buÀce spou‰tí fiada posloupn˘ch dûjÛ, zahrnující

pÛsobení kaskády specifick˘ch kinas a transkripãních faktorÛ, které vedou k ovlivnûní

syntézy proteinÛ, jeÏ jsou dÛleÏité pro bunûãné pfieÏití. Mezi tyto proteiny patfií napfiíklad

antioxidaãnû pÛsobící enzymy, proteiny Bcl-2 rodiny, kaspasové inhibitory nebo proteiny

dÛleÏité pro regulaci homeostasy vápenat˘ch iontÛ (Mattson 2000). Toto protektivní

pÛsobení v‰ak mÛÏe b˘t v prÛbûhu neurodegenerace oslabeno. Jako pfiíklad lze uvést

Huntingtonovu chorobu, kdy mutovan˘ protein huntingtin, na rozdíl od fyziologické formy

proteinu, není schopen stimulovat produkci ani axonální transport neurotrofického faktoru,

jehoÏ následn˘ nedostatek mÛÏe b˘t jednou z pfiíãin zániku neuronÛ (Cattaneo et al. 2005).

Obr. 9. Pfiíklady mechanismÛ vyvolan˘ch pÛsobením negativních a protektivních podnûtÛ na synapsi

(modifikováno Matson 2000) 

Jedním z negativních podnûtÛ je nadmûrná aktivace receptorÛ pro glutamát, ãímÏ dochází ke 

zv˘‰enému vstupu Ca2+ do cytosolu. Ke zv˘‰ení hladiny vápenat˘ch iontÛ navíc pfiispívá i jejich nadmûrné
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uvolÀování z endoplazmatického retikula. Naru‰ení homeostasy vápníku vede k aktivaci mediátorÛ 

apoptózy, jako je proapoptick˘ Bax a Bad. Ty zvy‰ují propustnost mitochondriální membrány. Znaãnû se

tak zvy‰uje vstup Ca2+ do mitochondrie a naopak dochází k uvolnûní apoptick˘ch molekul membránov˘mi

póry (PTP, permeability transition pores) z mitochondrie do cytosolu. Takto je uvolnûn i cytochrom c, jeÏ

následnû vytváfií s Apaf-1 a kaspasou 9 apoptosom, ãímÏ dochází k aktivaci kaspasy. V̆ sledkem je 

smrt neuronu.

Naopak protektivní pÛsobení neurotrofick˘ch faktorÛ (NTF) pfies receptory (R) vyvolává aktivaci

kaskády kinas a transkripãních faktorÛ, které vedou k ovlivnûní proteosyntézy. Zvy‰uje se syntéza anti-

oxidaãních enzymÛ, mezi které patfií superoxid dismutasa (Mn-SOD, manganese superoxid dismutase),

antiapoptotick˘ch proteinÛ Bcl-2 rodiny, jeÏ udrÏující intaktnost mitochondriální membrány, ãi syntéza

inhibitorÛ kaspas (IAPs). V̆ sledkem je pfieÏití neuronu.

Apoptózu v‰ak u neurodegenerativních onemocnûní nelze povaÏovat za jedinou 

pfiíãinu ztráty bunûãn˘ch funkcí. Ukazuje se, Ïe se spí‰e jedná o jednu z klíãov˘ch 

souãástí celého komplexu dûjÛ, mezi nûÏ dále patfií napfiíklad neuronální zánût, mito-

chondriální dysfunkce, oxidaãní stres nebo chybné sbalování proteinÛ a jejich agregace

(Li a Yuan 2008). 

U fiady neurodegenerativních poruch probíhá chorobn˘ proces celé roky ãi aÏ 

desetiletí (Mattson 2000). Apoptóza proto mÛÏe b˘t aÏ druhofiadou událostí (Li a Yuan

2008). Neurony podléhají bunûãné smrti v okamÏiku, kdy se v nich aktivuje nûkterá 

z apoptick˘ch drah, nicménû jiÏ dlouho dobu pfiedtím mohou b˘t úplnû nefunkãní

(Mattson 2000).

Patologick˘ch stavÛ, které lze fiadit mezi neurodegenerativní onemocnûní je celá

fiada. K nejv˘znamnûj‰ím z nich, a tudíÏ taky k nejãastûji jmenovan˘m, patfií pfiedev‰ím

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, amyotrofní laterální skleróza ãi Hun-

tingtonova choroba. Dále je mezi nû moÏno zafiadit ale i napfiíklad velmi specifickou

skupinu prionov˘ch onemocnûní. 

Ve v‰ech pfiípadech se jedná o velmi závaÏná onemocnûní, na která bohuÏel soudobá

medicína nezná úãinn˘ lék. V‰echna jsou tudíÏ pfiedmûtem mnoh˘ch vûdeck˘ch studií 

a v˘zkumÛ a v‰echna jsou tak nesmírnû zajímav˘m tématem. Problematika neurodege-

nerativních chorob je v‰ak natolik obsáhlá, Ïe se v rámci jedné diplomové práce nelze

zab˘vat v‰emi. Proto jsem si cílenû zvolila pouze dvû, které bych chtûla uvést trochu

podrobnûji, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. Onemocnûní, která pfiedstavují

jeden z nejv˘znamnûj‰ích zdravotních problémÛ souãasné doby (Camins et al. 2010).
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6. Alzheimerova choroba 

Alzheimerova chroba, nûkdy také oznaãována jako Alzheimerova demence, byla

prvnû popsána Aloisem Alzheimerem jiÏ roku 1906 (Haass a Selkoe 2007). V dne‰ní

dobû se jedná o vÛbec nejãastûj‰í neurodegenerativní onemocnûní (Roetne a Jacobsen

2009), pfiedstavované progresivní fatální chorobu, která konãí smrtí v prÛbûhu ‰esti aÏ 

deseti lety od potvrzení klinické diagnózy (Urbánek 2006).

Alzheimerova choroba je nejbûÏnûj‰í formou demence, pfiedstavující 50–60 % 

v‰ech pfiípadÛ. U jedincÛ mezi 60. a 64. rokem vûku je prevalence demence do 1 %. 

S pfiib˘vajícím vûkem v‰ak vykazuje témûfi exponenciální nárÛst, takÏe u lidí, kter˘m je

85 a více let se prevalence nachází mezi 24 a 33 % (Blennow et al. 2006). 

Roku 2001 bylo zaznamenáno více neÏ 24 miliónÛ lidí trpících demencí (Blennow

et al. 2006). V následujících letech se v‰ak oãekává je‰tû dal‰í znaãn˘ nárÛst v celkovém

v˘skytu neurodegenerativních onemocnûní (Camins et al. 2010). Konkrétnû u Alzhei-

merovy choroby se tak v souvislosti s neustále se prodluÏující délkou Ïivota populace

pfiedpokládá, Ïe by se mnoÏství pacientÛ trpících tímto onemocnûním mohlo kaÏd˘ch

následujících dvacet let aÏ zdvojnásobit. V roce 2040 by tak mohlo touto demencí trpût

aÏ 81 miliónÛ lidí. Tato fakta ãiní z Alzheimerovy choroby velmi závaÏn˘ zdravotní pro-

blém ohroÏující celosvûtovou populaci (Blennow et al. 2006).

PfiestoÏe je Alzheimerova choroba velmi aktuálním a závaÏn˘m onemocnûním,

mnoho vûcí, souvisejících se vznikem ãi s vlastním prÛbûhem onemocnûní zÛstává stále

záhadou. Pfiesná patogeneze nebyla doposud s definitivní platností plnû objasnûna. 

I pfiesto, Ïe je jiÏ známo mnoÏství prvkÛ a mechanismÛ, které se na ní podílejí, má 

natolik komplexní charakter, Ïe mnohé detaily stále unikají. V‰e se tak doposud opírá 

o teorie a hypotézy, které teprve ãekají na definitivní potvrzení. 

I pfies tyto nedostatky je v‰ak jedno naprosto jasné. Alzheimerova choroba je, 

stejnû jako ostatní neurodegenerativní onemocnûní, charakterizována poruchou neuro-

nálních funkcí a následn˘m zánikem neuronÛ. Ztráta neuronÛ a synaptick˘ch spojÛ 

je patrná zejména v oblasti hipokampu a pfiedního mozku. Dochází k naru‰ení fiady 

neurotransmiterov˘ch systémÛ, nejv˘raznûji je v‰ak v této oblasti po‰kozena 

cholinergní aktivita, coÏ se projevuje poruchou kognitivních a pamûÈov˘ch funkcí 

(Lincová a Farghali 2007a). 
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PostiÏeny jsou ale i dal‰í mozkové struktury. Celkov˘ úbytek neuronÛ mÛÏe b˘t 

v pokroãil˘ch stádiích onemocnûní aÏ natolik masivní, Ïe hmotnost mozkové tkánû 

u pacientÛ trpících touto chorobou poklesá dokonce aÏ o 20 % (Ankarcrona a Winblad

2005).

Onemocnûní je tedy spojeno se ztrátou neuronÛ. Otázkou v‰ak zÛstává, jakou 

formou smrti neurony zanikají a jak tato smrt souvisí s moÏn˘mi mechanismy, které se

uplatÀují v prÛbûhu patogeneze. Touto problematikou se dnes zab˘vá celá fiada vûdcÛ.

Jedná se totiÏ o velmi dÛleÏitou oblast v˘zkumu, jelikoÏ pro pacienty s Alzheimerovou

chorobou, stejnû tak jako pro pacienty trpící jin˘mi neurodegenerativními chorobami,

doposud neexistuje Ïádná efektivní terapie (Camins et al. 2010) ãi úãinná moÏnost 

prevence. Jakékoli informace objasÀující proces neuronální smrti tak mohou zásadním

zpÛsobem pfiispût k roz‰ífiení moÏností v oblasti v˘zkumu úãinné terapie.

Pfiesn˘ zpÛsob neuronální smrti není u Alzheimerovy choroby doposud plnû objasnûn.

Nûkteré dÛkazy nicménû nasvûdãují, Ïe by k zániku neuronÛ mohla ãásteãnû pfiispívat

právû apoptóza (Ankarcrona a Winblad 2005). Ta je proto v souãasné dobû v souvislosti

s Alzheimerovou chorobou velmi intenzivnû studována.

Pfied vlastním popisem role mechanismÛ apoptózy u tohoto onemocnûní je v‰ak

potfieba pro lep‰í a ucelenûj‰í pochopení problematiky nejprve naznaãit základní prvky

patogeneze. Následující kapitola proto bude zamûfiena na struãn˘ popis typick˘ch 

patologick˘ch znakÛ onemocnûní a jejich role v rámci patogeneze.

6.1. Patologické znaky a patogeneze onemocnûní

Mezi charakteristick˘mi patologick˘mi znaky Alzheimerovy choroby patfií depozita

amyloidního ß-peptidu, vytváfiející tzv. senilní plaky, jeÏ jsou uloÏeny extracelulárnû 

v mozkovém parenchymu a ve stûnách mozkov˘ch cév, a intracelulární loÏiska tzv. neuro-

fibrilárních spletí tvofien˘ch hyperfosforylovan˘m proteinem tau (van der Zee 2008). 

6.1.1. Amyloidní ß-peptid a patogeneze onemocnûní

Tvorba tzv. senilních plakÛ je jedním ze základních znakÛ Alzheimerovy choroby.

Jedná se o nerozpustné agregáty peptidÛ, proteinÛ a glykosaminglykanÛ. Dominantní

- 50 -



sloÏku v‰ak pfiedstavuje amyloidní ß-peptid (dále oznaãovan˘ jako amyloid-ß ãi 

zkrácenû Aß). 

Aß je ve skuteãnosti skupinou peptidÛ, které se li‰í délkou sv˘ch C-zakonãení.

Dominující formou je Aß40, kter˘ pfiedstavuje 80 aÏ 90 % ve‰kerého Aß. Druh˘m 

hlavním zástupcem je Aß42 (cca 5 aÏ 10 %); zbytek je pfieváÏnû tvofien krat‰ími peptidy

(Roetne a Jacobsen 2009).

Aß vzniká ‰tûpením amyloidního prekurzorového proteinu, oznaãovaného zkratkou

APP (z anglického amyloid precursor protein). Jedná se o membránov˘ protein, kter˘

se nachází v fiadû tkání organismu, av‰ak jeho nejvy‰‰í koncentrace je v CNS (Roetne

a Jacobsen 2009).

Hlavní ãást proteinu APP je tvofiena extracelulární doménou, která je následovaná

doménou transmembránovou a cytoplazmatickou. Pfiesto, Ïe fyziologická funkce APP

není doposud plnû objasnûna, pfiedpokládá se, Ïe by extracelulární doména mohla pÛsobit

jako neurotrofick˘ faktor, zatímco doména intracelulární mÛÏe hrát roli v regulaci genové

transkripce (Roetne a Jacobsen 2009).

APP je proteolyticky zpracováván tfiemi proteasami, jmenovitû α-, ß- γ-sekretasou

·tûpením α- nebo ß-sekretasou dochází k odstranûní naprosté vût‰iny extracelulární

domény. Vznikají tak krátké C-koncové fragmenty, které zÛstávají prostfiednictvím své

transmembránové domény ukotveny v membránû (Roetne a Jacobsen 2009).

Konkrétnûj‰í informace o ‰tûpení proteinu APP shrnují Gandy (2005), Blennow et al.

(2006) i Roetne a Jacobsen (2006). α-sekretasa od‰tûpuje z APP velkou extracelulární

ãást, která je tak uvolnûna do okolí, jako tzv. sAPPα (s ve zkratce vychází z anglického

soluble). V membránû zÛstává zakotven C-koncov˘ fragment o délce 83 aminokyselin

oznaãovan˘ jako C83. PÛsobením ß-sekretasy vzniká rozpustn˘ extracelulární sAPPß 

a membránov˘ fragment C99, tvofien˘ 99 aminokyselinami.

C-koncové fragmenty jsou následnû ‰tûpeny γ-sekretasou, intermembránov˘m

komplexem proteas, sloÏen˘m z nûkolika komponent, vãetnû presenilinu, kter˘ pfiedsta-

vuje aktivní místo komplexu (Blennow et al. 2006). PÛsobením této sekretasy na C83

vznikají patologicky ne‰kodné peptidy. Naopak ‰tûpením fragmentu C99 dochází k tvorbû

patogenního Aß (viz obr. 9.) (Gandy 2005).

Za normálních podmínek je Aß v mozku proteolyticky degradován (Blennow et al. 2006)

nebo je odstranûn transportem pfies hemanoencefalickou bariéru (Roetne a Jacobsen
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2009). V prÛbûhu Alzheimerovy choroby v‰ak k dostateãnému odstraÀování Aß 

nedochází. Ten se proto v mozkové tkáni hromadí a ukládá ve formû plakÛ.

Pfiedpokládá se, Ïe rozpustn˘ Aß prodûlává konformaãní zmûny, které zvy‰ují jeho

tendenci k agregaci (Blennow et al. 2006). Tím vznikají nejprve rozpustné oligomery,

následnû nerozpustné fibrily a z nich nakonec rozsáhlé amyloidní plaky. Nejvy‰‰í tendenci

k tomuto procesu vykazuje právû jiÏ zmiÀovaná Aß42 isoforma (Gandy 2005).

Obr. 10. ·tûpení proteinu APP a jeho dÛsledky (Gandy 2005)

Protein APP obsahuje extracelulární doménu (modr˘ a Ïlut˘ úsek), na kterou navazuje doména

transmembránová (ãerven˘ úsek) a doména cytoplazmatická (rÛÏov˘ úsek). APP je ‰tûpen α- a ß-sekretasou.

α-sekretasa od‰tûpuje velkou extracelulární ãást (sAPPα), která se uvolÀujue do cytosolu. V membránû

zÛstává ukotven C-koncov˘ fragment C83. Naopak pÛsobením ß-sekretasy je od‰tûpena krat‰í extracelulární

ãást (sAPPß). S membránou tak zÛstává spojen fragment obsahující 99 aminokyselin, tzv. C99. Následuje

‰tûpení tûchto fragmentÛ γ-sekretasou, jejímÏ pÛsobením dochází k odpojení intracelulární domény APP

(AICD, APP intracellular domain). Tím se z C83 vytváfiejí netoxické peptidy (na obrázku jiÏ není nazna-

ãeno) zatímco z C99 vzniká ‰kodliv˘ Aß. Aß má tendenci k agragaci, jejímÏ dÛsledkem je tvorba oligome-

rÛ Aß a následnû senilních plakÛ. PfiestoÏe jsou senilní plaky základním charakteristick˘m patologick˘m

znakem onemocnûní, jsou to právû oligomery Aß, které jsou dle nejnovûj‰ích poznatkÛ hlavní pfiíãinou 

neuronální smrti a po‰kození kognitivních funkcí. 

PfiestoÏe není pfiesná patogeneze onemocnûní doposud plnû objasnûna, v popfiedí stojí

tzv. hypotéza amyloidní kaskády. Podle té je nerovnováha mezi produkcí a degradací Aß
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v mozku poãáteãní událostí, která vede k neuronálnímu po‰kození a demenci (Blennow

et al. 2006). Amyloidní plaky, které vlivem takovéto nerovnováhy vznikají, spou‰tûjí sled

patologick˘ch dûjÛ, ke kter˘m patfií aktivace mikroglií a uvolnûní cytokinÛ, astrocytóza

a akutní fáze uvolnûní proteinÛ, coÏ vede k po‰kození neuritÛ v amyloidních placích.

Dochází tak k po‰kození metabolické a iontové homeostasy neuronÛ, stejnû jako k oxida-

tivnímu po‰kození (Hardy a Selkoe 2002, Haass a Selkoe 2007). 

ZároveÀ je zmûnûna i aktivita kinas a fosfatas vedoucí k hyperfosforylaci proteinu

tau, jeÏ bude popsána vzápûtí. V‰e poté konãí neuronální dysfunkcí s následn˘m záni-

kem neuronÛ a jejich synaptick˘ch spojÛ, celkov˘m poklesem neurotransmise a s tím

spojen˘mi projevy demence (Hardy a Selkoe 2002, Haass a Selokoe 2007).

Zásadní oporou této teorie je zji‰tûní, Ïe familiární formy onemocnûní jsou 

zpÛsobeny mutacemi genÛ, kódujících jak APP, tak klíãov˘ enzym tvorby Aß (Blennow

et al 2006). 

Existují v‰ak i skuteãnosti, které hovofií proti amyloidní hypotéze. OdpÛrci této 

teorie nejãastûji argumentují tím, Ïe nebyla prokázána dostateãná korelace mezi 

mnoÏstvím amyloidních plakÛ a závaÏností onemocnûní (Hardy a Selkoe 2002, Roetne

a Jacobsen 2009). 

Novûj‰í verze této hypotézy proto pfiisuzují toxické pÛsobení pfiedev‰ím rozpustn˘m

oligomerním formám Aß (Roetne a Jacobsen 2009). Opírají se o mnohé experimentální

studie, které poukazují na to, Ïe hlavním nositelem toxicity nejsou rozsáhlé agregáty

senilních plakÛ, n˘brÏ men‰í oligomerní struktury, jejichÏ hojnost odpovídá závaÏnosti

demence pfiesnûji, neÏ celkové mnoÏství Aß peptidÛ (Roetne a Jacobsen 2009).

Oligomery Aß jsou schopny vázat se na buÀky. Dochází tak k fiadû interakcí, jejichÏ

v˘sledkem je po‰kození neuronu. Napfiíklad se pfiedpokládá, Ïe to jsou právû oligomery

Aß, které vytváfiejí póry v bunûãn˘ch membránách, ãímÏ naru‰ují iontovou homeostasu

(Roetne a Jacobsen 2009).

V̆ znamné je také nedávné zji‰tûní, Ïe oligomery Aß naru‰ují indukci tzv. dlouhodobé

potenciace. Jedná se o elektrofyzikální parametr neuronální aktivity, kter˘ odpovídá

aktivitû synapsí v prÛbûhu uãení a tvorby pamûti (Roetne a Jacobsen 2009). Bylo zji‰tûno,

Ïe po injekãním podání oligomerÛ Aß je u my‰í tato dlouhodobá potenciace inhibována

(Hardy a Selkoe 2002). To naznaãuje klíãovou roli rozpustn˘ch oligomerÛ Aß v po‰kození

pamûti a schopnosti uãení, které jsou u pacientÛ s Alzheimerovou chorobou typické

(Roetne a Jacobsen 2009).
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Jedná se v‰ak zatím pouze o teorie. V souãasném stádiu v˘zkumu, nelze s naprostou

urãitostí tvrdit, zda to jsou pouze nerozpustné plaky ãi naopak jen malé rozpustné oligome-

ry, které pfiedstavují jedinou pfiíãinu neurotoxicity (Haass a Selkoe 2007). Cel˘ problém je

zfiejmû sloÏitûj‰í. PÛsobení plakÛ a rozpustn˘ch oligomerÛ lze od sebe jen velmi tûÏko

odli‰it. Objevily se tudíÏ názory, Ïe klíãová mÛÏe b˘t pfiedev‰ím dynamická rovnováha

mezi oligomery Aß a rozsáhl˘mi plaky. Dle toho, by tak senilní plaky nebyly primárnû

zodpovûdné za neurotoxicitu, ale spí‰e by slouÏily jako rezervoáry pro tvorbu ‰kodliv˘ch

rozpustn˘ch oligomerÛ (Haass a Selkoe 2007, Roetne a Jacobsen 2009).

6.1.2. Protein tau a patogeneze onemocnûní

Dal‰ím patologick˘m nálezem, kter˘ je u pacientÛ s Alzheimerovou chorobou

typick˘, jsou nitrobunûãné léze. Jedná se o neurofibrilární spleti oznaãované zkratkou

NFTs (zkratka vychází z anglického neurofibrilari tangles), které jsou tvofiené hyper-

fosforylovan˘m a agregovan˘m proteinem tau (Cotman et al. 2005).

Tau je specifick˘ protein, kter˘ se v buÀce nachází vázan˘ na mikrotubuly. Je 

dÛleÏit˘ pro stabilizaci neuronálního cytoskeletu a zároveÀ se v˘znamnû podílí na 

vezikulárním transportu (Cotman et al. 2005), kter˘ je pro správnou ãinnost neuronÛ

naprosto zásadní (Roetne a Jacobsen 2009).

Jedná se o protein, kter˘ v rámci své struktury obsahuje minimálnû 25 potenciálních

míst, která mohou b˘t fosforylována (Roetne a Jacobsen 2009). Jeho fosforylaãní stav 

je regulován rovnováhou ãetn˘ch kinas a fosfatas (Blennow et al. 2005). Podstatné je,

Ïe právû míra fosforylace je naprosto zásadní pro správnou ãinnost tohoto proteinu.

Urãuje totiÏ jeho schopnost vázat se na mikrotubuly. Bylo prokázáno, Ïe fosforylací 

se vaznost proteinu tau sniÏuje a tím dochází k destabilizaci mikrotubulÛ (Cotman 

et al. 2005).

Patologick˘m znakem Alzheimerovy choroby je hyperfosforylace tohoto proteinu

(Cotman et al. 2005). Hyperfosforylovaná forma tau není schopna vázat se na mikrotubuly,

coÏ vede k jejich destabilizaci a depolarizaci, následné poru‰e axonálního transportu 

a k poklesu neurotransmise. Mimo jiné je tak zasaÏen i transport neurotrofinu NGF 

(z anglického nerve growth factor). Jeho nedostateãn˘ pfienos z neuronálních zakonãení

do bunûãn˘ch tûl, která jsou na nûm závislá, pfiispívá k jejich atrofii a následné smrti

(Roetne a Jacobsen 2009).
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Zv˘‰ená fosforylace navíc stimuluje i strukturální zmûny tohoto proteinu. Ty jsou

pfiíãinou tvorby párov˘ch helikálních filament, ze kter˘ch nakonec vznikají rozsáhlé

neurofibrilární spleti (Roetne a Jacobsen 2009). I pfiesto, Ïe jsou tyto neurofibrilární

spleti jedním ze základních znakÛ Alzheimerovy choroby, nebylo doposud definitivnû

objasnûno, zda jsou její pfiíãinou ãi dÛsledkem (Dickson 2004, Blennow et al 2006). 

6.2. Mechanismy apoptózy u Alzheimerovy choroby

Jedny z prvních dÛkazÛ v˘skytu apoptózy, jako formy neuronální smrti u pacientÛ

s Alzheimerovou chorobou vycházejí ze studií zaloÏen˘ch na detekci specifick˘ch 

fragmentÛ DNA, které jsou charakteristick˘m morfologick˘m znakem apoptick˘ch

bunûk. Tyto studie byly zaloÏeny na tzv. TUNEL (vychází z anglického terminal deoxy-

uridine triphosphate nick end-labeling) zobrazovací technice in situ (Rohn a Head 2009).

Jak Rohn a Headová (2009) shrnují, nûkteré z tûchto studií pfiinesly pozitivní

v˘sledky, jiné naopak v˘sledky negativní. Mimo to, vyuÏitá technika TUNEL byla

v tomto smûru povaÏována za pomûrnû nespecifickou (Rohn 2010). Vznikly tak urãité

rozpory, zda je apoptóza souãástí patogeneze Alzheimerovy choroby.

AÈ jiÏ poãáteãní studie roli apoptózy u tohoto neurodegenerativního onemocnûní

podpofiily ãi ji popfiely, kaÏdopádnû podnítily dal‰í v˘zkum v této oblasti. Tentokráte

v‰ak jiÏ s vyuÏitím specifiãnûj‰ích technologií (Rohn a Head 2009).

6.2.1. Detekce kaspas a jejich substátÛ

Dal‰í pfiístup k studiu apoptózy u Alzheimerovy choroby pfiedstavuje dÛkaz pfiítomnosti

enzymÛ, které se procesu bunûãné smrti úãastní (Dickson 2004). Konkrétnûji se jedná

pfiedev‰ím o detekci aktivace kaspas a pfiítomnosti jejich cílov˘ch proteinÛ. Za tímto

úãelem jsou vyuÏívány specificky vyvinuté protilátky, nasmûrované na aktivní centra

tûchto enzymÛ. Takovéto protilátky jsou schopny vázat se nejen na kaspasy, ale i na

jejich substráty, které jiÏ podlehly kaspasovému ‰tûpení (Rohn 2010).

V̆ znamn˘m dÛkazem úãasti apoptózy u Alzheimerovy choroby se staly studie, 

jeÏ prokázaly, Ïe jedním ze substrátÛ kaspasové aktivity je i protein APP. Prvotní studie

ukázaly, Ïe je substrátem kaspasy 3 (Mattson 2000, Fadeel a Orrenius 2005, Rohn 
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a Head 2009). Následující v˘zkum v‰ak dále odhalil, Ïe kaspasa 3, není jedinou kaspasou,

která APP ‰tûpí. Tento protein je také cílem proteolytického pÛsobení kaspas 6, 8 a 9

(Rego a Oliveira 2003, Fadeel a Orrenius 2005). 

ZároveÀ bylo prokázáno, Ïe toto kaspasové ‰tûpení usnadÀuje následnou produkci

toxického Aß (Gervais et al. 1999, Mattson 2000). Co je v‰ak dále zajímavé, v˘sledkem

proteolytického pÛsobení kaspas na APP mÛÏe b˘t souãasnû i tvorba specifického 

C-koncového peptidu, kter˘ je oznaãován C31. PfiestoÏe tento peptid nemá Ïádn˘ vztah

k Aß, bylo prokázáno, Ïe je i samostatnû velmi siln˘m induktorem apoptózy (Mattson

2000, Vila a Przedborski 2003, Fadeel a Orrenius 2005).

Jako dal‰í v˘znamn˘ substrát kaspasového pÛsobení byl dále identifikován i protein

tau. Poznatky, které ve své práci shrnují Rohn a Headová (2009) naznaãují, Ïe by právû

takovéto ‰tûpení tau kaspasami mohlo b˘t jedním z prvotních dûjÛ, jeÏ pfiispívají 

k tvorbû neurofibrilárních spletí. Pfiesnûji by mohlo v˘raznû usnadÀovat jejich tvorbu.

Fragmenty tau, které tímto ‰tûpením vznikají totiÏ jeví schopnost agregovat rychleji 

a v rozsáhlej‰í mífie, neÏ pÛvodní protein. 

Stejní autofii zároveÀ pfiedloÏili i dÛkaz podporující tento poznatek. Je jím studie,

která vyuÏila transgenních my‰ích, u nichÏ docházelo ke zv˘‰ené tvorbû plakÛ Aß 

i neurofibrilárních spletí proteinu tau. Z nich byla vy‰lechtûna specifická linie my‰í,

u kter˘ch byl zároveÀ nadmûrnû exprimován antiapoptick˘ protein Bcl-2. Po následném

vy‰etfiení mozkové tkánû tûchto zvífiat bylo zji‰tûno, Ïe zv˘‰ená exprese Bcl-2 zablokovala

aktivaci kaspasy 9 a 3. V buÀkách byly dále nalezeny pomûrnû vysoké hladiny proteinu

tau, nicménû díky kaspasové inhibici byly patrné jen zanedbatelné známky tvorby 

fibrilárních spletí (Rohn a Head 2009).

6.2.2. Aktivace kaspas a apoptick˘ch drah 

Jak jiÏ bylo právû popsáno, nûkolika studiemi byla u Alzheimerovy choroby prokázána

aktivace kaspas. Doposud v‰ak nebylo fieãeno, jak jsou tyto enzymy v prÛbûhu onemocnûní

v neuronech aktivovány. PfiestoÏe aktivace kaspas pfiedstavuje u tohoto onemocnûní

pomûrnû v˘znamnou událost, ve‰keré okolnosti, které k ní vedou, nejsou v souãasné

dobû prozatím do v‰ech detailÛ plnû objasnûny. Velk˘ v˘znam je v‰ak v tomto smûru 

pfiikládán Aß, charakteristickému patologickému znaku choroby.
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Nûkteré experimentální studie naznaãují, Ïe by Aß mohl aktivovat kaspasy vazbou

na transmembránové receptory smrti a následn˘m spu‰tûním vnûj‰í apoptické dráhy.

Tato moÏnost je podpofiena faktem, Ïe v neuronálních buÀkách vystaven˘ch pÛsobení Aß

byla detekována aktivace kaspasy 8, iniciaãní kaspasy, jeÏ je pro vnûj‰í apoptickou dráhu

charakteristická. Pfiímá vazba Aß ãi jeho oligomerÛ na receptory smrti v‰ak doposud

nebyla jednoznaãnû prokázána (Dickson 2004).

Samozfiejmû, nelze opomenout nepfiímé pÛsobení senilních plakÛ. Ty prostfiednictvím

aktivace mikroglií a astrocytÛ vyvolávají neuronální zánût, ãímÏ vystavují neurony 

zv˘‰enému pÛsobení reaktivních kyslíkat˘ch radikálÛ a prozánûtliv˘ch cytokinÛ, mezi

které patfií i TNFα (Dickson 2004). To v‰e mÛÏe vést ke spu‰tûní vnûj‰í apoptické 

signalizaãní dráhy, aktivaci kaspas a zániku buÀky.

Jiné studie v‰ak jako více odpovídající mechanismus vyzdvihují spí‰e vnitfiní apoptické

dráhy. Intracelulární Aß mÛÏe aktivovat kaspasy prostfiednictvím stresu endoplazamtického

retikula ãi po‰kozením mitochondriálních funkcí (Dickson 2004). Bylo zaznamenáno, Ïe

Aß je schopen interagovat s mitochondrií a inhibovat aktivitu enzymu cytochromoxidasy.

DÛsledkem této inhibice se zvy‰uje tvorba voln˘ch radikálÛ (Lin a Beal 2006). 

Dal‰ím zpÛsobem, kter˘m Aß naru‰uje správné fungování této bunûãné organely, je

napfiíklad jeho vazba na specifick˘ mitochondriální protein oznaãovan˘ zkratkou ABAD

(z anglického Aß-binding alcohol dehydrogenase). Pfiedpokládá se, Ïe touto interakcí

dochází ke zmûnû lokalizace ABAD uvnitfi mitochondrie. To v dÛsledku jeho schopnosti

dehydrogenace ‰irokého spektra alkoholÛ pfiispívá ke zv˘‰ené tvorbû neÏádoucích 

reaktivních aldehydÛ (Roetne a Jacobsen 2009). 

Obecnû tedy lze shrnout, Ïe pÛsobení Aß na mitochondrii pfiispívá k oxidaãnímu

stresu, ãímÏ je po‰kozována nejen mitochondrie samotná, ale obecnû celá buÀka. Vzhledem

k tûmto okolnostem je u Alzheimerovy choroby spu‰tûní vnitfiní apoptické dráhy velmi

pravdûpodobnou pfiíãinou aktivace detekovan˘ch kaspas.

6.2.3. Úãast kaspas v patogenezi onemocnûní

Aktivace kaspas a jejich proteolytické pÛsobení pfiedstavuje spojovací ãlánek mezi Aß

a tvorbou neurofibrilárních spletí (Rohn a Head 2009, Rohn 2010), základními patologic-

k˘mi znaky této nemoci. Tím se kaspasy podílejí na celkové patogenezi onemocnûní.
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PÛsobením Aß dochází vnûj‰í ãi vnitfiní apoptickou signalizaãní dráhou nejprve 

k aktivaci iniciaãních a následnû efektorov˘ch kaspas. Jedním z jejich substrátÛ je poté

protein APP, jehoÏ ‰tûpení vede jak k tvorbû apopticky pÛsobícího proteinu C31, tak ke

zv˘‰ené produkci dal‰ího Aß, ãímÏ se opût aktivace kaspas zesiluje. Takto aktivované

kaspasy zároveÀ ‰tûpí i protein tau. Tím pfiispívají k tvorbû neurofibrilárních spletí a sou-

ãasnû k naru‰ení cytoskeletu buÀky. Tím je po‰kozen i neuronální transport, s ãímÏ dále 

souvisí porucha neurotransmise a nedostateãné zásobení neutrofick˘mi faktory. To v‰e 

vede k zániku buÀky. (Vila a Przedborski 2003, Dickson 2004, Rohn a Head 2009, 

Rohn 2010).

Obr. 11. Úãast kaspas v patogenezi Alzheimerovy choroby (inspirováno Dickson 2004)

·tûpením APP ß- a γ-sekretasou dochází k tvorbû Aß. Ten agreguje, vytváfií oligomery a následnû

senilní plaky, které vyvolávají neuronální zánût, jehoÏ dÛsledkem je zv˘‰ené pÛsobení voln˘ch radikálÛ 

a prozánûtliv˘ch cytokinÛ na neuron. Mezi cytokiny patfií i TNFα (není na obrázku), kter˘ mÛÏe pfies receptory
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smrti spustit vnûj‰í apoptickou dráhu vedoucí k aktivaci kaspas. Nûkteré studie naznaãují, Ïe by i samy 

oligomery Aß a senilní plaky mohly spou‰tût vnûj‰í dráhu apoptózy, jejich pfiímá vazba na receptory smrti

v‰ak nebyla doposud prokázána. OligomerÛm Aß je dle nejnovûj‰ích poznatkÛ pfiisuzována spí‰e schopnost

tvorby pórÛ v bunûãn˘ch membránách a naru‰ení iontové homeostasy.

Jiné studie zdÛrazÀují pfiedev‰ím ‰kodlivé pÛsobení intracelulárního Aß, jeÏ po‰kozením mitochond-

riálních funkcí a funkcí ER spou‰tí vnitfiní dráhy apoptózy a zpÛsobuje tak aktivaci kaspas. Substrátem

kaspas je APP, jehoÏ ‰tûpením vzniká apopticky pÛsobící protein C31 ãi dal‰í Aß. Následujícím substrátem

kaspasového ‰tûpení je i protein tau. Toto ‰tûpení pfiispívá k tvorbû neurofibrilárních spletí (NFTs), po‰kození

bunûãn˘ch funkí a smrti buÀky. K té pfiispívají i samy kaspasy ‰tûpením dal‰ích bunûãn˘ch struktur.

I pfies nejrÛznûj‰í dÛkazy zÛstává i nadále pfiítomnost apoptózy, jako formy neuro-

nálního zániku u Alzheimerovy choroby sporná (Dickson 2004, Camins et al. 2010).

Postupnû v‰ak pfiib˘vají poznatky, které naznaãují, Ïe jednotlivé mediátory apoptózy

mohou hrát samostatnou roli v patogenezi onemocnûní. A to potenciálnû i bez pfiítom-

nosti finálního apoptického zániku (Dickson 2004). Konkrétnû se jedná pfiedev‰ím o

popisované pÛsobení kaspas. Ty mohou jak zesilovat vliv dal‰ích mechanismÛ spoje-

n˘ch s patogenezí onemocnûním, tak zároveÀ mohou b˘t i samostatnou pfiíãinou neuro-

degenerace. Právû tyto enzymy proto pfiedstavují slibn˘ terapeutick˘ terã pro v˘voj

nov˘ch léãiv u Alzheimerovy choroby (Rohn 2010).

7. Parkinsonova choroba 

JiÏ roku 1817 publikoval James Parkinson (1755–1824) svou mezníkovou studii

„An essay on the shaking palsy“. Po desetiletí v‰ak zÛstávala jeho práce pfieváÏnû 

neuznávána, a to aÏ do doby, kdy proslul˘ francouzsk˘ neurolog Jean-Martin Charcot

(1825–1893) definoval dan˘ syndrom a v úctû k Parkinsonovi pojmenoval nemoc 

„maladie de Parkinson“, Parkinsonova choroba (Gosal et al. 2006).

Parkinsonova choroba je po Alzheimerovû nemoci druh˘m nejãastûj‰ím neurodege-

nerativním onemocnûním (Kubo et al. 2006). Incidence nemoci je odhadována na 8–18

osob ze 100 000 roãnû a prevalence v celkové populaci je okolo 0,3 % (Schapira 2008a).

Obdobnû tak jako u Alzheimerovy choroby i zde v˘skyt onemocnûní strmû stoupá 

s vûkem (Lees et al. 2009). Parkinsonova choroba postihuje více neÏ 1 % osob star‰ích

60 let a aÏ 4 % star‰ích 80 let (Schapira 2008a). I zde je navíc do budoucna oãekáván

nárÛst poãtu pacientÛ trpících tímto onemocnûním (Camins et al. 2010).
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Parkinsonova choroba je klasifikována jako idiopatické onemocnûní bez jednoznaãné

pfiíãiny vzniku (Kubo et al. 2006, Lincová a Farghali 2007a). Pouze minimální mnoÏství

pfiípadÛ je dáno pfiesnû znám˘mi genetick˘mi pfiíãinami (Klein a Schlossmacher 2007).   

Symptomaticky obdobn˘ parkinsonsk˘ syndrom mÛÏe vzniknou jako následek

virové encefalitidy, cerebrovaskulárních poruch, anoxie pfii úrazech hlavy nebo otravách

(Lincová a Farghali 2007a). Pfiíznaky pakinsonského syndromu vyvolávají i nûkterá léãiva,

zejména dlouhodobû pÛsobící neuroleptika (Hartl et al. 2000). Vyvolán mÛÏe b˘t napfiíklad

i neurotoxick˘m pÛsobením slouãeniny 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu (MPTP).

Toho se cílenû vyuÏívá pro vytvofiení modelÛ slouÏících k v˘zkumu potenciální terapie

onemocnûní (Vila a Przedborski 2003).

Termín parkinsonsk˘ syndrom ãi parkinsonismus, je tedy obecné oznaãení stavu 

s pfiíznaky degenerativního onemocnûní extrapyramidového systému CNS av‰ak na 

rozdíl od klasické Parkinsonovy choroby, idiopatického onemocnûní, jsou rozpoznatelné

jeho primární pfiíãiny (Hartl et al. 2000).

Parkinsonova choroba je progresivním neurodegenerativním onemocnûním, které je

zpÛsobené ztrátou dopaminergních neuronÛ substantia nigra pars compacta (Kubo et al.

2006). Dochází pfii nûm k postupnému omezení nigrostriatální dráhy – dopaminergní

projekce ze substantia nigra do striata bazálních ganglií, jejichÏ hlavní fyziologickou

úlohou je kontrola hybnosti (Trojan 2003b). 

Co je zajímavé, 50–75 % nigrostriatálních dopaminergních neuronÛ degeneruje

dfiíve, neÏ se zaãnou projevovat symptomy nemoci. Parkinsonova choroba je tedy 

onemocnûním se znaãnou periodou, kdy je neuronální ztráta vyvaÏována specifick˘mi

kompenzaãními mechanismy (Brotchie a Fitzer-Attas 2009). Ve chvíli, kdy se objeví

první pfiíznaky a choroba je u pacienta diagnostikována, mÛÏe b˘t neurodegenerativním

procesem zasaÏena jiÏ pomûrnû znaãná ãást dané oblasti mozku.    

7.1. Patologické znaky a onemocnûní a podíl genetick˘ faktorÛ na patogenezi

Charakteristick˘m patologick˘m znakem onemocnûní je pfiítomnost Lewyho 

tûlísek (Hague et al. 2006, van Dijk et al. 2010, Kincses a Vecsei 2010). Jedná se 

o intracelulární inkluze (Lees et al. 2009), které jsou tvofiené fiadou agregovan˘ch 

proteinÛ (van Dijk et al. 2010). Základní sloÏkou je v‰ak protein oznaãovan˘ jako 
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α-synuclein (Kincses a Vecsei 2010), pfiesnûji fieãeno fibrilární forma tohoto proteinu

(Cookson 2005). 

α-synuclein je protein s pfiirozenou tendencí agregovat. Nejprve vytváfií rozpustné

oligomery, jeÏ dále mohou agregovat ve fibrily, silnû nerozpustné proteinové polymery,

které jsou poté základní souãástí Lewyho tûlísek (Cookson 2005). Agregaãní schopnost

tohoto proteinu mÛÏe b˘t nadále posílená rÛzn˘mi mechanismy, vãetnû pÛsobení 

oxidaãního stresu ãi neurotoxinu MPTP (Hague 2005). 

Tendence k agregaci α-synucleinu dále zvy‰ují i mutace v genu, kter˘ jej kóduje

(Gosal et al. 2006). Fakt, Ïe v‰echny mutace podporují spí‰e tvorbu oligomerÛ neÏ 

fibril navíc vede k pfiedpokladu, Ïe to jsou právû oligomery α-synucleinu, které jsou

toxické. Tyto oligomery mají pravdûpodobnû schopnost tvorby pórÛ, ãímÏ po‰kozují

membrány (Cookson 2005).

V rámci této teorie, kdy je toxicita pfiisuzována spí‰e oligomerÛm α-synucleinu 

neÏ jeho nerozpustn˘m fibrilÛm, lze shledat urãitou analogii s amyloidním ß-peptidem 

a senilními plaky u Alzheimerovy choroby. Lewyho tûlíska mohou tedy obdobnû jako

senilní plaky slouÏit jako rezervoár rozpusn˘ch oligomerÛ, které jsou hlavním nositelem

neurotoxického pÛsobení (Haass a Selkoe 2007).

PfiestoÏe etiologie Parkinsonovy choroby zÛstává nejasná, je zfiejmé, Ïe k patogenezi

onemocnûní pfiispívají genetické faktory (Gosal et al. 2006). Identifikace genÛ zodpo-

vûdn˘ch za vzácné familiární formy onemocnûní pfiispûla i k ãasteãnému objasnûní

patogeneze bûÏnûj‰í sporadické formy nemoci (Kubo et al. 2006).

Hromadící se dÛkazy naznaãují, Ïe produkty nûkter˘ch z tûchto genÛ mohou hrát

dÛleÏitou roli v mitochondriálních funkcích, v odpovûdi na oxidaãní stres ãi v ãinnosti

ubiquitin-proteasomového systému (Kubo et al. 2006). Jejich mutace a ztráta fyziolo-

gick˘ch funkcí tudíÏ velice úzce souvisí se spu‰tûním apoptózy. Proto bych struãnû 

zmínila alespoÀ nûkteré z nich.

● Prvním identifikovan˘m genem spojen˘m s Parkinsonovou chorobou byl 

α-synuclein (Hague et al. 2005). α-synuclein je hojnû exprimován v neuronech, kde 

se dle pfiedpokladÛ podílí na maturaci presynaptick˘ch vezikul a dále pÛsobí jako 

negativní koregulátor uvolÀování neurotransmiterÛ (Vekrellis et al. 2004).

Mutace a multiplikace tohoto genu jsou pfiíãinou autosomálnû dominantní 
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Parkinsonovy choroby. Nicménû fakt, Ïe je α-synuclein základní souãástí Lewyho 

tûlísek (Gosal et al. 2006) naznaãuje, Ïe tento gen hraje podstatnou úlohu jak u hereditární,

tak u sporadické formy onemocnûní. 

Nadmûrná exprese mutovaného proteinu se zv˘‰en˘m sklonem k tvorbû toxick˘ch

oligomerÛ a naru‰ování membrán po‰kozuje mitochondriální funkce a zvy‰uje oxidaãní

stres (Schapira 2008).

● Dal‰ím genem Parkinsonovy choroby je parkin (Hague et al. 2005). Mutace

tohoto genu jsou ãastou pfiíãinou juvenilní formy onemocnûní s autosomálnû recesivním

typem dûdiãnosti (Hague et al. 2005, Kubo et al. 2006, Schapira 2008).

Kódovan˘ protein parkin se fyziologicky uplatÀuje jako enzym, kter˘ je souãástí

ubiquitin-proteasomového systému (Kubo et al. 2006). Mutace genu zpÛsobují sníÏení

jeho enzymové aktivity ãi její úplnou ztrátu (Gosal et al. 2006, Kubo et al. 2006). To vede

k poklesu degradace mnoh˘ch proteinÛ a jejich hromadûní v buÀce (Cookson 2005).

Nedávné studie dále naznaãují, Ïe kromû enzymatické aktivity vykazuje parkin také

neuroprotektivní pÛsobení, kdy chrání buÀku proti pÛsobení rÛzn˘ch stresÛ (Cookson 2005,

Kubo et al. 2006). Mechanismy nejsou doposud plnû objasnûny, jedním z nich se v‰ak

jeví regulace normálních mitochondriálních funkcí (Kubo et al. 2005) In vitro parkin

pomûrnû specificky zabraÀuje uvolnûní mitochondriálního cytochromu c a apoptóze

(Cookson 2005). Mutacemi pak parkin tuto svou protektivní antiapoptickou aktivitu

ztrácí (Cookson 2005, Kubo et al. 2006) a buÀka se tak stává náchylnûj‰í k této formû

programové smrti.

● MnoÏství patologick˘ch mutací bylo identifikováno i v genu oznaãovaném 

DJ-1 (Kubo et al. 2005). PfiestoÏe biologická funkce DJ-1 není doposud plnû objasnûna,

je obecnû spojována s chaperonovou ãi proteasovou aktivitou a s procesem odpovûdi na

oxidaãní stres. Delece ãi utlumení DJ-1 zvy‰uje citlivost bunûk k oxidaãnímu stresu,

zatímco jeho zv˘‰ená exprese buÀky chrání (Schapira 2008a). 

Dal‰í pfiedpokládanou funkcí DJ-1 je tvorba nukleárních komplexÛ s proteiny, které

následnû regulují genovou transktipci. Tím mÛÏe zabránit apoptické bunûãné smrti 

vyvolané pÛsobením α-synucleinu a oxidaãního stresu (Schapira 2008a). DJ-1 tedy

obecnû v prÛbûhu bunûãného stresu udrÏuje Ïivotaschopnost neuronÛ (Cookson 2005).

Mutace genu vedou ke sníÏené stabilitû DJ-1 proteinu a mutovan˘ protein je pak
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rychle degradován prostfiednictvím ubiquitin-proteasomového systému (Hague et al.

2005). Obecn˘m dÛsledkem je sníÏená protekce proti apoptóze (Schapira 2008a).

● Mezi dal‰í geny spojované s Parkinsonovou chorobou patfií napfiíklad 

UCHL1, kódující ubiquitin C-terminální hydrolasu 1 (odtud také zkratka UCHL1, 

ubiquitin C-terminal hydrolase 1). Ta je dal‰ím enzymem ubiquitin-proteasomového

systému. Obdobnû jako u parkinu i zde vedou mutace k po‰kození proteinové degradace

(Hague et al. 2005, Cookson 2005).

7.2. Mechanismy neurodegenerace 

Podobnû jako je tomu u Alzheimerovy choroby, ani u Parkinsonovy nemoci nejsou

patogeneze ani pfiesné mechanismy neurodegenerace plnû objasnûny. Dle literatury v‰ak

stûÏejní hypotézy hovofií o pÛsobení mitochondriálních dysfunkcí, zv˘‰eném oxidaãním

stresu, po‰kozené degradaci proteinÛ a naopak proteinové agregaci, neuronálním zánûtu

a o apoptické bunûãné smrti. Kromû toho, se dle dosavadních poznatkÛ v‰echny tyto

mechanismy navzájem prolínají a ovlivÀují. Podporou tûchto hypotéz jsou jednak post-

mortální nálezy, jednak genové mutace související s parkinsonismem (van Dijk et al. 2010).

● Mitochondriální dysfunkce jsou s Parkinsonovou chorobou spojovány od chvíle,

kdy byl zji‰tûn mechanismus pÛsobení slouãeniny MPTP, respektive jejího neurotoxického

metabolitu, kter˘ se v organismu vytváfií a jeÏ vyvolává pfiíznaky parkinsonského syndromu.

Konkrétnû bylo prokázáno, Ïe tento neurotoxin inhibuje mitochondriální komplex I,

dÛleÏitou sloÏku elektronového transportního fietûzce (Vila a Przedborski 2003, van Dijk et

al. 2010, Kincses a Vecsei 2010). Nedostatek tohoto komplexu I v substantia nigra pacientÛ

s Parkinsonovou chorobou byl poté prokázán i post-mortálními studiemi (Schapira 2008a).

Úãast mitochondrie v patogenezi dále podporují zji‰tûní, Ïe fiada genov˘ch mutací

spojen˘ch s parkinsonismem vede právû k naru‰ení ãinnosti této bunûãné organely (van

Dijk et al. 2010). Po‰kození mitochondriální funkce pak mÛÏe vést k neurodegeneraci

tfiemi rÛzn˘mi zpÛsoby: 

1)   zv˘‰ením oxidaãního stresu

2)   energetick˘m vyãerpáním

3)    spu‰tûním apoptózy (Kincses a Vecsei 2010)
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● K oxidaãnímu stresu kromû mitochondriální dysfunkce pfiispívají i genové

mutace proteinÛ, jak˘mi je napfiíklad jiÏ popisovan˘ DJ-1 ãi parkin. 

DÛkazem zv˘‰ené neuronální hladiny voln˘ch radikálÛ je poté pfiítomnost nûkter˘ch

proteinÛ pozmûnûn˘ch oxidaãní modifikací, stejnû jako potlaãená funkce protektivních

antioxidaãních systémÛ (van Dijk et al. 2010).

● Naru‰eny jsou i systémy zodpovídající za degradaci nepotfiebn˘ch ãi po‰kozen˘ch

proteinÛ. ZmiÀovány byly napfiíklad jiÏ mutace v genu kódujícím enzym parkin ãi UCHL1

a z nich vypl˘vající po‰kození ubiquitin-proteasomového systému (Hague et al. 2005,

Kubo et al. 2006, van Dijk et al. 2010). Se sníÏenou schopností proteinové degradace

zároveÀ úzce souvisí i dal‰í ‰kodliv˘ mechanismus, kter˘m je proteinová agregace. Ta je

v rámci patogeneze Parkinsonovy choroby charakteristická pfiedev‰ím u α-synucleinu,

coÏ vede k tvorbû Lewyho tûlísek, jak jiÏ bylo popisováno. 

Nadprodukce a zároveÀ sníÏená eliminace α-synucleinu, aÈ jiÏ lysosomy ãi 

proteasomem mÛÏe hrát v patogenezy klíãovou roli. Zv˘‰ené hladiny tohoto proteinu

vedou k jeho agregace a tvorbû toxick˘ch fibril, které mimo jiné, mohou zpûtnû 

po‰kozovat funkce lysosomu a proteasomu, ãímÏ se problém je‰tû prohlubuje. Krom

toho, jiÏ vytvofiené agregáty podporují agregaci dal‰ích, doposud nepo‰kozen˘ch 

proteinÛ. Jedná se tak o zaãarovan˘ kruh (Kincses a Vecsei 2010).

● Dal‰ím faktorem, kter˘ je souãástí komplexní patogeneze je i zánûtlivá reakce.

U pacientÛ s Parkinsonovou chorobou byla v substantia nigra prokázána aktivace 

mikroglií, astroglióza a infiltrace lymfocyty (van Dijk et al. 2010). Jak shrnují Kincses

a Vecsei (2010), zv˘‰ená hladina cytokinÛ a dal‰ích mediátorÛ zánûtu byla prokázána 

v séru, cerebrospinální tekutinû i mozkové tkáni tûchto pacientÛ. Doposud v‰ak zÛstává

neobjasnûno, zda je neuronální zánût jednou z pfiíãin neurodegenerace ãi zda vzniká aÏ

v jejím dÛsledku (van Dijk et al. 2010, Kincses a Vecsei 2010).

● Jako jeden z posledních patogenních mechanismÛ byla popsána i glutamátem

vyvolaná excitotoxicita. Nadmûrná stimulace bunûk glutamátem vyvolává masivní vstup

vápenat˘ch iontÛ z extracelulárního prostoru do buÀky. Naru‰ená homeostasa tûchto

iontÛ pak mimo jiné nepfiíznivû pÛsobí na funkce endoplazmatického retikula a mito-

chondrie (Kincses a Vecsei 2010). Vedle toho naru‰uje i rovnováhu mezi Bcl-2 proteiny.
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V‰echny v˘‰e popsané mechanismy mohou v˘znamnû pfiispût ke spu‰tûní apoptick˘ch

drah a zániku neuronálních bunûk právû touto formou programové bunûãné smrti.

7.3. Apoptóza u Parkinsonovy choroby

Apoptóza je u Parkinsonovy choroby povaÏována za dÛleÏitou pfiíãinu bunûãné

smrti. Známé genetické faktory tohoto onemocnûní, stejnû jako toxiny vyvolávající pfií-

znaky parkinsonismu, mohou zprostfiedkovat neuronální ztrátu právû prostfiednictvím

apoptózy (Schapira 2008b).

Jak jiÏ bylo popsáno, patogeneze choroby je spojována hned s nûkolika patologic-

k˘mi dûji. V‰echny z nich se v‰ak mohou posléze sbíhat v jednu spoleãnou cestu, 

v apoptózu (Kincses a Vecsei 2010). 

Obecnû lze shrnout následující:

● Volné radikály jsou pro buÀku ‰kodlivé. PÛsobí oxidativní po‰kození lipidÛ, 

proteinÛ i jaderné DNA a, jak jiÏ bylo nûkolikrát zmiÀováno, jejich zv˘‰ené hladiny jsou

jedním z ãast˘ch podnûtÛ iniciace apoptózy. 

● Excitotoxicita je pro zmûnu spojená s naru‰ením intracelulární hladiny vápenat˘ch

iontÛ. I to je dal‰ím mocn˘m signálem k vyvolání apoptózy.

● Tvorba proteinov˘ch agregátÛ a jejich nedostateãná degradace pfiispívá mimo

jiné k naru‰ení funkcí endoplazmatického retikula, organely, která je schopna spustit

vlastní apoptickou signalizaãní dráhu. 

● V úvahu pfiichází i aktivace vnûj‰í apoptické dráhy vazbou ligandÛ na receptory

smrti. Tûmito ligandy mohou b˘t cytokiny vznikající právû v dÛsledku neuronálního zánûtu. 

● Jednu z nejv˘znamnûj‰ích rolí v‰ak lze pfiisuzovat mitochondriální dysfunkci.

Ta kromû prohloubení oxidaãního stresu a energetického vyãerpání, vede pfiímo 

i k apoptóze (Kincses a Vecsei 2010), spu‰tûním mitochondriální apoptické dráhy.
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Obr. 12. Mechanismy neurodegenerace u Parkinsonovy choroby (inspirováno Kinces a Vecsei 2010, 

van Dijk et al. 2010) 

Patogeneze Parkinsonovy choroby je spojována s celou fiadou patologick˘ch dûjÛ. Mezi nejv˘znamnûj‰í

patfií mitochondriální dysfunkce, oxidaãní stres, porucha degradace proteinÛ a s ní úzce související proteinová

agregace, excitotoxicita ãi neuronální zánût. V‰echny tyto mechanismy jsou velmi úzce spojeny jeden s druh˘m.

Navzájem se ovlivÀují, prÛbûh jednoho pfiispívá k prÛbûhu druhého. V‰echny pak mohou v˘znamnû pfiispût ke

spu‰tûní apoptózy.

V‰e v˘‰e popsané pfiedstavuje obecné pfiedpoklady pro prÛbûh apoptózy jako formy

bunûãné smrti dopaminergních neuronÛ. Ta je proto v souvislosti s dan˘m onemocnûním

intenzivnû studována. Doposud byla odhalena fiada dÛkazÛ podporující její úãast na

patogenezi.

● Obdobnû jako u Alzheimerovy choroby, i zde byla jedním z prvních dÛkazÛ 

pfiítomnosti apoptózy detekce fragmentÛ jaderné DNA (Mattson 2000, Mattson et al.

2001) pomocí TUNEL zobrazovací technologie (Vila a Przedborski 2003).

● Dále byla pomocí anal˘z mozkové tkánû pacientÛ s Parkinsonovou chorobou

zji‰tûná zv˘‰ená exprese genÛ kódujících proteiny, jeÏ jsou spojeny s apoptózou 

(Mattson 2000, Mattson et al. 2001). Pfiíkladem je proapoptick˘ protein p53, Bax ãi

CD95 (Mattson et al. 2001) neboli Fas.
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● Pravdûpodobnost úãasti apoptózy v patogenezi onemocnûní podpofiil i fakt, Ïe 

u pacientÛ trpících touto chorobou byly objeveny mutace genu HtrA2 (viz kapitola 4.4.2.),

kter˘ je spojen˘ s apoptick˘mi mechanismy (van Dijk et al. 2010). Mutace tohoto genu byla

odhalena zhruba u 1 % pacientÛ se sporadickou Parkinsonovou chorobou (Lina Beal 2006).

● V rámci zániku dopaminergních neuronÛ byla studována i moÏnost aktivace

vnûj‰í apoptické dráhy. Jak ve své práci shrnují Kincses a Vescei (2010), pfiedpokladem

bylo, Ïe by zánûtlivé cytokiny uvolnûné z aktivovan˘ch bunûk imunitního systému 

a mikroglií, které byly nalezeny u pacientÛ s Parkinsonovou chorobou, mohly spustit

apoptózu pfiím˘m pÛsobením pfies receptor smrti pro TNFα. Studie na zvífiecích mode-

lech v‰ak pfiinesly rozporuplné v˘sledky.

Obdobn˘m nezdarem také skonãily studie zamûfiené na moÏné uplatnûní apoptick˘ch

mechanismÛ spu‰tûn˘ch aktivací receptoru Fas a následnû kaspasy 8. DÛvodem rozbûhnutí

tûchto studií bylo zji‰tûní, Ïe jak u my‰í vystaven˘ch pÛsobení toxinu MPTP, tak u pacientÛ

s Parkinsonovou chorobou, je pfiítomna zv˘‰ená exprese ligandu Fas (Kincses a Vescei

2010). Tyto nepfiesvûdãivé v˘sledky tudíÏ sniÏují potenciální v˘znamnost úãasti vnûj‰í

apoptické dráhy v patogenezi onemocnûní.

● Zdá se, Ïe v prÛbûhu neuronální apoptózy by tak mohla hrát klíãovou roli spí‰e

mitochondrie a s ní související spu‰tûní mitochondriální signalizaãní dráhy (Kincses 

a Vescei 2010). Podporou této teorie mÛÏe b˘t detekce zv˘‰en˘ch hladin proapoptického

proteinu Bax, stejnû tak jako prokázaná aktivace kaspasy 3 ãi kaspasy 9 u pacientÛ 

s Parkinsonovou chorobou, jak zmiÀují Vila a Przedborski (2003).

K detailnûj‰ímu v˘zkumu úãasti mitochondriální apoptické dráhy v patogenezi

onemocnûní jsou vyuÏívány specifické modely navozující pfiíznaky parkinsonismu.

Mezi jedny z nejv˘znamnûj‰ích patfií modely vyuÏívající my‰í, kter˘m jsou podávány

specifické toxiny. Jedná se o rotenon a jiÏ zmiÀovan˘ MPTP, toxiny, které inhibují 

mitochondriální komplex I a jsou schopné navodit vût‰inu pfiíznakÛ Parkinsonovy 

choroby prostfiednictvím selektivní degradace dopaminergních neuronÛ substantia nigra

(Rego a Oliveira 2003).

Jak ve své práci Rego a Oliveira (2003) shrnují, pfii chronickém podávání rotenonu

byla zaznamenána akumulace a agregace α-sinucleinu a ubiquitinu, progresivní oxidativní

po‰kození a na kaspasach závislá bunûãná smrt.
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Nejãastûji uÏívan˘m modelem je v‰ak model zaloÏen˘ na podání slouãeniny MPTP.

Poznatky získané ze studií vyuÏívajících tento model pfiehlednû rekapitulují Vila 

a Przedborski (2003). V prÛbûhu nûkolika hodin po podání MPTP dochází ke 

zmûnám energetického metabolismu, tvorbû reaktivních kyslíkat˘ch radikálÛ a naru‰ení

homeostasy vápníku. Bûhem intoxikace je patrná zv˘‰ená exprese proapoptického Bax.

Souãasnû byla zji‰tûna i aktivace JNK, která podporuje translokaci Bax do mitochondrie.

V̆ sledkem je zv˘‰ená exprese Bax a spu‰tûní jeho ãinnosti. Naopak hladiny antiapoptického

Bcl-2 jsou sníÏeny. Dochází tak ke spu‰tûní mitochondriální apoptické dráhy s následnou

aktivací kaspasy 9 a 3 (viz obr. 13). Dlouhodobûj‰í podávání niÏ‰ích dávek tak vede 

k zániku dopaminergních neuronÛ, které vykazují morfologické znaky apoptózy. 

V‰echny tyto poznatky pfiikládají apoptóze, jako formû neuronální smrti, v˘znamn˘

dÛraz. Nicménû doposud není v‰e s definitivní platností objasnûno. Role apoptózy 

v patogenezi Parkinsonovy choroby tak stále zÛstává pfiedmûtem zájmu mnoha vûdcÛ.

8. MoÏnosti antiapoptické terapie neurodegenerativních onemocnûní

Terapie neurodegenerativních onemocnûní je v souãasné dobû zaloÏena na vyuÏití

léãiv, která zmírÀují symptomy jednotliv˘ch chorob, av‰ak nemají v˘raznûj‰í vliv na progresi

neurodegenerace. Efektivní kauzální terapie doposud neexistuje (Camins et al. 2010).

V̆ skyt neurodegenerativních onemocnûní v‰ak v souvislosti s prodluÏující se délkou

Ïivota populace v souãasné dobû pomûrnû znaãnû narÛstá. Léãba tûchto onemocnûní

tudíÏ pfiedstavuje jeden z nejnároãnûj‰ích úkolÛ soudobé medicíny (Camins et al. 2010).

V̆ zkum a v˘voj jak˘chkoli nov˘ch terapeutick˘ch strategií, pomocí kter˘ch by bylo

moÏno alespoÀ ãásteãnû modifikovat progresi onemocnûní, tudíÏ nab˘vá na dÛleÏitosti. 

I pfies urãité nesrovnalosti (Rego a Oliveira 2003, Camins et al 2010) celá fiada

studií poukazuje na úãast apoptózy v patogenezi neurodegenerativních chorob (Vila 

a Przedborski 2003). Tento zpÛsob bunûãného zániku se zároveÀ zdá b˘t spoleãn˘m 

znakem jednotliv˘ch onemocnûní. Daná fakta ãiní z apoptózy, respektive z jednotliv˘

mechanismÛ, které se na jejím prÛbûhu podílejí, lákav˘ cíl terapeutického zásahu

(Nicholson 2000). Tím role apoptózy v rámci patogeneze fiady onemocnûní nab˘vá 

mnohem ‰ir‰ího v˘znamu.
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Díky moÏnosti vyuÏití nov˘ch technologií i díky nov˘m a detailnûj‰ím poznatkÛm,

které se t˘kají jednotliv˘ch mechanismÛ programové bunûãné smrti, bylo bûhem 

posledního desetiletí dosaÏeno znaãn˘ch pokrokÛ v oblasti terapie zaloÏené na apoptóze

(Fischer a Schulze-Osthoff 2005). Tyto pokroky se v‰ak net˘kají pouze v˘zkumu 

v souvislosti s moÏnou terapií neurodegenerativních chorob, ale i v˘zkumu v oblasti celé

fiady dal‰ích onemocnûní, jejichÏ patogeneze úzce souvisejí s dysregulací apoptického

procesu. V prÛbûhu re‰er‰e literatury lze napfiíklad dle nesmírného mnoÏství publikací

vytu‰it, Ïe jedno z nejrozvinutûj‰ích odvûtví v tomto smûru pfiedstavuje v˘voj nov˘ch

léãiv vyuÏiteln˘ch v onkologii. 

Potenciální strategií v terapii neurodegenerativních onemocnûní je potlaãení apoptózy.

BohuÏel, v˘zkum v této oblasti, pouze s v˘jimkou nûkolika mála slouãenin, které dospûly

do fáze klinick˘ch studií, nepfiekroãil práh preklinického hodnocení. Nûkterá z tûchto

hodnocení v‰ak pfiiná‰ejí pomûrnû slibné v˘sledky a nelze tedy vylouãit, Ïe se tfieba jiÏ

v blízké budoucnosti objeví léãba zaloÏená na ovlivnûní apoptózy i v klinické praxi

(Nicholson 2000, Fischer a Schulze-Osthoff 2005).

JiÏ nyní v‰ak vyvstávají dvû zásadní otázky, které budou pro potenciální uplatnûní

antiapoptické terapie limitující:

1) První je otázka selektivity. Lze potlaãit apoptózu selektivnû v rámci urãitého 

orgánu ãi urãitého typu bunûk bez neÏádoucího vlivu na ostatní tkánû (Nicholson

2000, Vila a Przedborski 2003)? Právû tato záleÏitost je zvlá‰tû dÛleÏitá 

v kontextu s neurodegenerací, chronick˘m procesem, kter˘ by vyÏadoval 

dlouhodobou antiapoptickou léãbu (Vila a Przedborski 2003).

2) Druh˘m bodem je funkãnost bunûk. Budou buÀky po inhibici apoptózy je‰tû

funkãní? Zde bude nejspí‰e záleÏet na tom, v jak pokroãilém stádiu bude proces

apoptózy zastaven (Nicholson 2000).

To v‰e a mnohé dal‰í, je nyní pfiedmûtem intenzivního v˘zkumu.

8.1. Studované zpÛsoby ovlivnûní apoptózy

Doposud jsou vyuÏívány a studovány dva základní zpÛsoby ovlivnûní apoptózy:

1) VyuÏití genové terapie (Vila a Przedborski 2003) – jedná o modulaci exprese 

klíãov˘ch molekulárních komponent apoptózy prostfienictvím rekombinantního 

virového vektoru (Mochizuki et al. 2001, Vila a Przedborski 2003).
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2) VyuÏití látek, jeÏ pfiímo interagují s jednotliv˘mi sloÏkami, které jsou zahrnuty

do procesu bunûãné smrti (Nicholson 2000).

V rámci druhého pfiístupu jsou pfiipravovány a hodnoceny dva základní druhy 

slouãenin, které jsou urãeny k interakci s mediátory apoptózy. 

Konkrétnûji se jedná o:

a)   slouãeniny peptidového charakteru

b)   nízkomolekulární nepeptidické slouãeniny

V̆ voj slouãenin na bázi peptidÛ vypl˘vá z faktu, Ïe jednotlivé komponenty 

apoptick˘ch drah jsou proteinové povahy a lze tudíÏ vyuÏívat charakteristick˘ch mezi-

proteinov˘ch interakcí. Nicménû jiÏ na základû chemické struktury charakteru peptidu

lze usuzovat na fiadu obecn˘ch farmakologick˘ch nev˘hod takov˘chto látek. Mezi hlavní

nev˘hody patfií pfiedev‰ím nízká prostupnost pfies bunûãné membrány. Aby se dosáhlo

poÏadované hladiny dané látky v buÀce, je zapotfiebí vyuÏití vy‰‰ích koncentrací. V souvis-

losti s tím se v‰ak bohuÏel také zároveÀ zvy‰uje potenciál v˘skytu neÏádoucích úãinkÛ

(Callus a Vaux 2007).    

Dal‰í znaãnou nev˘hodou je nízká metabolická stabilita proteinÛ, která by v pfiípadû

jakéhokoli klinického vyuÏití jednoznaãnû vyluãovala podání látky per os. Proto se v˘zkum

v poslední dobû snaÏí zamûfiit spí‰e na druhou jmenovanou skupinu slouãenin, které mají

díky nepeptidickému charakteru z farmakologického hlediska v˘hodnûj‰í vlastnosti.

Pro v˘zkum moÏn˘ch modifikací apoptózy u neurodegenerativních chorob se v rámci

preklinick˘ch hodnocení vyuÏívají specifické experimentální modely. Testování probíhá jak

in vitro, na specificky upraven˘ch bunûãn˘ch kulturách, tak in vivo, na zvífiecích modelech.

Prostfiednictvím tûchto modelÛ se vûdci snaÏí navodit co moÏná nejvûrnûj‰í prostfiedí odpo-

vídající reálné situaci v mozkové tkáni pacientÛ, ktefií trpí urãitou formou neurodegenerace. 

Charakteristick˘m pfiíkladem modelu neurodegenerativního onemocnûní, kter˘ navíc

bude nûkolikrát v práci zmiÀován, je jiÏ popisovan˘ model Parkinsonovy choroby, jeÏ

vyuÏívá pÛsobení slouãeniny MPTP (Rego a Oliveira 2003, Vila a Przedborski 2003).

Dále bude oznaãovan˘ jako MPTP model.

Následující obrázek pro pfiipomenutí shrnuje dûje, které se v dopaminergních 

neuronech substantia nigra odehrávají po podání této látky a po její metabolizaci na

toxick˘ MPP+ (1-methyl-4-fenylpyridinium). Naznaãeny jsou i moÏnosti potenciálního

terapeutického zásahu, které budou podrobnûji popsány dále.
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Obr. 13. Mechanismy apoptózy vyvolané MPTP a moÏnosti terapeutického zásahu (modifikováno 

Vila a Przedborski 2003)

MPTP je v mozkové tkáni metabolizován na toxick˘ produkt MPP+, kter˘ inhibicí mitochondriálního

komplexu I a vytûsnûním dopaminu ze synaptick˘ch vezikul zvy‰uje produkci ROS v buÀce. Vlivem 

oxidaãního stresu dochází k po‰kození DNA a aktivaci JNK, coÏ vede ke zv˘‰ení exprese a aktivace Bax.

Ten po translokaci na mitochondriální membránu pfiekonává protektivní pÛsobení antiapoptick˘ch Bcl-2

proteinÛ a zvy‰uje membránovou permeabilitu. Z mitochondrie jsou uvolnûny proapoptické mediátory,

vãetnû cytochromu c, kter˘ vytváfií s Apaf-1 a kaspasou 9 apoptosom, jeÏ umoÏÀuje aktivaci této iniciaãní

kaspasy. Ta následnû aktivuje kaspasy efektorové, vãetnû kaspasy 3, jejichÏ pÛsobením dochází k destrukci

a smrti buÀky. Jednotlivé prvky, které se na tûchto mechanismech podílejí, mohou b˘t terãem pro antiapo-

ptickou terapii. Pfiíklady moÏného potlaãení jejich aktivity pomocí pfiím˘ch inhibitorÛ ãi genové terapie

jsou uvedeny v ãerven˘ch rámeãcích.

8.2. MoÏnosti terapeutického zásahu

Molekulární komplexnost apoptického procesu teoreticky nabízí mnoho pfiíleÏitostí

k modulaci (Nicholson 2000, Fischer a Schulze-Osthoff 2005). Mezi potenciální terãe patfií:

● receptory smrti, jejichÏ aktivací se spou‰tí vnûj‰í apoptická dráha

● Bcl-2 proteiny, hlavní regulátory mitochondriální dráhy programové bunûãné smrti
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● kaspasy, klíãové enzymy procesu apoptózy 

● endogenní kaspasové inhibitory (Fischer a Schulze-Osthoff 2005)

● kaskáda kinas vedoucí k aktivaci JNK, jeÏ následnû reguluje funkce Bcl-2 proteinÛ

8.2.1. Ovlivnûní receptorÛ smrti

Mechanismy spu‰tûné aktivací transmembránov˘ch receptorÛ smrti se uplatÀují 

v patogenezi rozsáhlé fiady lidsk˘ch onemocnûní. Pfiedstavují proto velmi zajímavé cíle

pro rozvoj nov˘ch terapeutick˘ch látek (Fischer a Schulze-Osthoff 2005).

V souãasné dobû jsou napfiíklad klinicky testovány ãi dokonce jiÏ terapeuticky 

vyuÏívány monoklonální protilátky blokující tyto receptory. Nûkteré z nich jiÏ nacházejí

uplatnûní pfii léãbû autoimunitních onemocnûní, jako je napfiíklad revmatoidní artritida

ãi Crohnova choroba (Fischer a Schulze-Osthoff 2005).

Obdobnû jako u autoimunitních chorob je i u neurodegenerativních patologií Ïádoucí

potlaãení apoptózy a tudíÏ zablokování receptorÛ smrti. Tento smûr v‰ak v souvislosti 

s neurodegenerativními chorobami není dle dostupn˘ch informací v˘znamnûji rozvinut.

Urãit˘m vysvûtlením mohou b˘t v˘sledky fiady studií, které prokazují znaãn˘ vliv mito-

chondriální apoptické dráhy, jeÏ nejspí‰e v patogenezi dominuje (Kincses a Vescei 2010).

8.2.2. Bcl-2 proteiny jako terapeutické cíle

Bcl-2 proteiny patfií mezi jedny z klíãov˘ch regulátorÛ mitochondriální dráhy

bunûãné smrti. DÛlûÏité je, Ïe tato rodina proteinÛ zahrnuje jak ãleny, které bunûãné

smrti zabraÀují, tak ãleny, které apoptózu podporují (Culmsee a Plesnila 2006). Bcl-2

proteiny tedy pfiedstavují pomûrnû slibné terãe pro rozvoj antiapoptick˘ch a zárovûÀ 

i proapoptick˘ch terapeutick˘ch metod (Fischer a Schulze-Osthoff 2005 a Singh 2007).

Potlaãování funkcí antiapoptick˘ch proteinÛ je potenciální terapeutickou strategií

studovanou v souvislosti s léãbou nádorov˘ch onemocnûní (Labi et al. 2008). Naopak

pro v˘voj nov˘ch terapeutik vyuÏiteln˘ch u neurodegenerativních chorob pfiedstavují

v˘zvu pfiístupy omezující pÛsobení tûch proteinÛ Bcl-2, které k bunûãné smrti pfiispívají.

V této oblasti je v˘zkum doposud nejvíce zamûfien na v˘voj inhibitorÛ proapopticky

pÛsobícího proteinu Bid a dále jsou testovány moÏnosti vyuÏití genové terapie. Oba tyto

pfiístupy budou podrobnûji popsány v následujících odstavcích.
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8.2.2.1. Inhibitory proteinu Bid

V souãasné dobû je v˘zkum nejvíce zamûfien na potenciální inhibitory proapoptického

proteinu Bid. Tento protein, jak jiÏ bylo popsáno dfiíve (viz kapitola 4.3.1.1.), je po 

aktivaci receptoru smrti ‰tûpen kaspasou 8 za vzniku fragmentu tBid, kter˘ po translokaci

z cytosolu na mitochondriální membránu spou‰tí mitochondriální apoptickou dráhu

(Becattini et al. 2006).

V̆ znam proteinu Bid byl provûfien na linii transgenních my‰í, které nebyly schopny

jeho exprese (Becattini et al. 2004). Studiemi na modelu mozkové pfiíhody s pfiechodnou

okluzí stfiední mozkové arterie bylo napfiíklad zji‰tûno, Ïe my‰i postrádající Bid vykazují

rezistenci k po‰kození mozku (Waldmeier 2003). Jiné nedávné studie, vyuÏívaly tyto

transgenní my‰i u modelÛ amyotrofní laterální sklerózy. Studie pfiinesly v˘sledky, dle kter˘ch

má protein Bid v˘znamnou roli v kaskádû molekulárních mechanismÛ zodpovûdn˘ch za

poãátek a progresi tohoto neurodegenerativního onemocnûní (Guegan et al. 2002). 

Tato fakta ãiní z proteinu Bid vyz˘vav˘ cíl pro rozvoj nov˘ch neuroprotektivních

terapeutik (Culmsee a Plesnila 2006). Autofii Becattiniová et al. (2006) dokonce uvádûjí, Ïe

tento protein pfiedstavuje u onemocnûní CNS je‰tû atraktivnûj‰í terapeutick˘ cíl, neÏ

samotné kaspasy. DÛvodem je jeho postavení v rámci apoptické dráhy, kdy jeho aktivace

pfiedchází aktivaci efektorov˘ch kaspas, jakou je napfiíklad kaspasa 3.

Becattiniová et al. (2004 a 2006) se proteinem Bid, stejnû jako syntézou a hodnocením

jeho inhibitorÛ, zab˘vají jiÏ dlouhodobûji. S vyuÏitím specifick˘ch technologick˘ch

metod a pfiístupÛ vedl jejich v˘zkum k syntéze nízkomolekulárních slouãenin, které jsou

schopny se na protein Bid vázat. 

Nûkteré z tûchto syntetizovan˘ch slouãenin byly pozdûji testovány in vitro. Pfiesnûji

byla ovûfiována jejich schopnost zabránit uvolnûní mitochondriálního proapoptického

proteinu Smac, které je vyvoláno pÛsobením proteinu Bid. V̆ sledky prvních hodnocení

tûchto slouãenin byly publikovány v roce 2004. Pouze slouãenina oznaãovaná BI-6C9

(viz obr. 14.) se v testované koncentraci projevila jako úãinná. Byla proto hodnocena 

i v dal‰ích in vitro studiích, kde prokázala schopnost potlaãit aktivaci kaspasy 3 a bunûãnou

smrt zprostfiedkovanou proteinem Bid (Becattini et al 2004).

Dal‰í studie, jejichÏ v˘sledky byly publikovány o dva roky pozdûji, se více zamûfiily

na novûj‰í slouãeninu oznaãovanou BI-11A7 (viz obr. 14.). Tato látka se v porovnání 

s pfiedhozí testovanou slouãeninou B-6C9 projevila jako efektivnûj‰í. Na stejném in vitro
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modelu v˘znamnû sníÏila hladinu proteinu Smac v daleko niÏ‰í koncentraci. Souãasnû 

u neuronÛ vystaven˘ch pÛsobení glutamátu BI-11A7 zabránila nukleární translokaci

proteinu AIF, dal‰ího z mediátorÛ mitochondriální apoptické dráhy. Ke zhodnocení, zda

je slouãenina BI-11A7 schopna celkového potlaãení bunûãné smrti, byla provedena fiada

studií na bunûãn˘ch kulturách. Pfii testování u primárních hippocampálních neuronÛ 

projevila slouãenina BI-11A7 ve vy‰‰ích koncentracích (20 μM) urãitou toxicitu, nicménû

zároveÀ v˘znam˘, na dávce závisl˘ neuroprotektivní efekt v nízkém mikromolárním

rozsahu (0,2–2 μM) (Becattini et al. 2006).

Obr.14. Slouãeniny inhibující protein Bid (Becattini et al. 2006)

Struktura slouãeniny BI-6C6 (a), struktura slouãeniny BI-11A7 (b).

Pfiesn˘ mechanismus inhibiãní aktivity popisovan˘ch látek není doposud plnû objasnûn.

Teorií v‰ak je, Ïe tyto slouãeniny vazbou na protein naru‰ují odkrytí jeho BH3 domény, která

je dÛleÏitá pro interakci s dal‰ími Bcl-2 proteiny, nebo Ïe udrÏují Bid v inaktivní kon-

formaci a tím blokují jeho translokaci na mitochondriální membránu (Becattini et al. 2004).

V̆ voj a hodnocení tûchto slouãenin je sice na svém poãátku, nicménû jiÏ nyní se jeví

potenciálnû pfiínosn˘m. Dle dostupn˘ch informací v‰ak Ïádná z tûchto látek nebyla prozatím

cílenû testována pro moÏn˘ terapeutick˘ úãinek u Alzheimerovy ãi Parkinsonovy choroby.

Pfiesto ale lze tento strategick˘ smûr povaÏovat do budoucna za teoreticky velmi slibn˘

zpÛsob moÏné neuroprotekce (Culmsee a Plesnila 2006).

8.2.2.2. Ovlivnûní Bcl-2 proteinÛ genovou terapií

Kromû popisovaného proteinu Bid lze jako o potenciálních terapeutick˘ch cílech

uvaÏovat i o ostatních proteinech patfiících do Bcl-2 rodiny. Obdobnû jako u proteinu 
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Bid by i zde mohla pfiicházet v úvahu syntéza látek, které by s dan˘mi proteiny pfiímo

interagovaly, nicménû nabízí se i moÏnost genové terapie, s omezením exprese genÛ, jeÏ

tyto proteiny kódují. Právû takováto strategie byla jiÏ v rámci nûkolika experimentálních

studií testována.

Genová terapie se v této oblasti mÛÏe ubírat dvûma smûry:

1) potlaãováním exprese genÛ, které kódují proapopticky pÛsobící Bcl-2 proteiny

(napfi. „Bax KO“ (KO vychází z anglického knockout), viz obr. 13.)

2) zv˘‰ením exprese genÛ kódujících antiapoptické Bcl-2 proteiny

Opûrn˘mi body pro takov˘to v˘zkum s vyuÏitím modifikace genové exprese jsou

napfiíklad v˘sledky fiady studií, které potvrdily, Ïe nadmûrná exprese antiapoptick˘ch

proteinÛ zabraÀuje neuronální bunûãné smrti. Konkrétním pfiíkladem mÛÏe b˘t poznatek,

Ïe transgenní my‰i, které nadmûrnû exprimují antiapoptick˘ Bcl-2 protein („Bcl-2 Tg“

(Tg vychází z anglického transgenic), viz obr. 13.), jsou rezistentní k toxicitû navozené

pÛsobením MPTP (Bilsland et al. 2002).

Ovlivnûní genové exprese proapoptick˘ch a antiapoptick˘ch proteinÛ v mnoha 

pfiípadech zlep‰ilo patologické a klinické znaky na my‰ích modelech neurodegenerativních

onemocnûní, vãetnû amyotrofní laterální sklerózy, ischemie a axotomie (Steel et al.

2007). Pozitivní v˘sledek byl dále zaznamenán i u my‰ího MPTP modelu Parkinsonovy

choroby (Vila a Przedborski 2003). 

VyuÏití této terapeutické strategie v‰ak doposud zÛstává na preklinické úrovni.

8.2.3. Inhibice kaspasové aktivity

Kaspasy jsou klíãov˘mi komponenty apoptického procesu (Callus a Vaux 2007).

Pfiedstavují proto v˘znamné terapeutické terãe pro potenciální léãbu celé fiady onemocnûní.

V kontextu s neurodegenerativními chorobami a potlaãením apoptózy je v˘zkum zamûfien

na inhibici jejich aktivity. 

Z poãátku se pfiedpokládalo, Ïe apoptóza nemÛÏe b˘t zastavena ve chvíli, kdy je jiÏ

její proces spu‰tûn a kdy do‰lo k aktivaci kaspas. Tyto pfiedpoklady v‰ak byly vyvráceny

jak in vitro studiemi na bunûãn˘ch kulturách, tak in vivo studiemi na zvífiatech, které 

prokázaly, Ïe jmenovitû inhibitory kaspasy 3 redukují apoptózu a sniÏují rozsah 

bunûãného po‰kození (Zhenodarova 2010).

Na rÛzn˘ch experimentálních modelech neurodegenerace bylo prokázáno, Ïe 
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inhibitory kaspas vskutku oddalují bunûãnou smrt. Nicménû jak ve své práci uvádûjí Vila

a Przedborski (2003), ovlivnûní programové bunûãné smrti aÏ v tomto pokroãilém stupni

nemusí b˘t dostateãné k tomu, aby byl degenerativní proces úplnû zastaven. Úãinná 

neuroprotekce by tudíÏ musela zahrnovat kombinaci inhibitorÛ kaspas s dal‰ími 

léãebn˘mi zásahy, které by byly zamûfieny na ostatní dûje neurodegenerativního procesu,

jeÏ apoptóze pfiedcházejí.

Tento názor, publikovan˘ roku 2003, si své opodstatnûní zachovává i dodnes. 

Nicménû v˘znam potenciálního terapeutického vyuÏití kaspasov˘ch inihibitorÛ u neuro-

degenerativních onemocnûní znaãnû vzrÛstá v souvislosti s roz‰ifiujícími se poznatky 

o rozsáhlej‰í úãasti kaspas v patogenezi tûchto chorob.

Napfiíklad v˘sledky nûkolika studií u Alzheimerovy choroby poukazují na pomûrnû

uÏ‰í spojitost mezi kaspasami a tvorbou Aß plakÛ a NFTs (Rohn 2010), jak jiÏ bylo

popsáno dfiíve. Dále napfiíklad u Parkinsonovy choroby je protein parkin náchyln˘ 

k proteolytickému ‰tûpení kaspasou 3. To vede ke ztrátû jeho funkce, sníÏení prahu pro

bunûãn˘ stres a dal‰í aktivaci kaspas vedoucí k neuronální bunûãné smrti (Noble 2009a).

Takovéto a obdobné poznatky zvy‰ují potenciální v˘znamnost neuroprotektivního

úãinku kaspasov˘ch inhibitorÛ.

8.2.3.1. VyuÏití genové terapie

Jeden z moÏn˘ch pfiístupÛ potlaãení kaspasové aktivity pfiedstavuje její ovlivnûní

prostfiednictvím genové terapie, jeÏ je zaloÏená na vyuÏití virov˘ch vektorÛ. S pouÏitím

MPTP modelu Parkinsonovy choroby byl prokázán úãinek hned u nûkolika takov˘chto

testovan˘ch strategií. 

● Jednu ze studovan˘ch moÏností pfiedstavuje nepfiímá inhibice kaspasy 9, respektive

zabránûní její aktivace. Pro spu‰tûní ãinnosti této iniciaãní kaspasy, která následnû proteo-

lytick˘m ‰tûpením aktivuje v˘znamnou efektorovou kaspasu 3, je nutná tvorba apoptosomu,

komplexu sloÏeného z cytochromu c, Apaf-1 a právû kaspasy 9. Této aktivaci lze zabránit

jiÏ na úrovni proteinu Apaf-1. Bylo pozorováno, Ïe intrastriatální injekãní podání ade-

noasociovaného virového vektoru obsahujícího dominantnû-negativní formu Apaf-1

(vektor je oznaãován zkratkou AAV-Apaf1-DN) zabraÀuje aktivaci kaspasy 9 vyvolané

pÛsobením MPTP a tím pádem i aktivaci kaspasy 3 (viz obr. 13.) (Vila a Przedborski 2003).
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Podrobnûji se touto problematikou zab˘vali i Mochizuki et al. (2001). Tito vûdci

provedli studii se specificky pfiipraven˘m vektorem AAV-Apaf1-DN. Jejím v˘sledkem

bylo, Ïe vnesení takovéhoto vektoru vskutku zabránilo bunûãné smrti dopaminergních

neuronÛ vyvolané MPTP.

● Kolektiv stejn˘ch vûdcÛ testoval i moÏnost vyuÏití urãité mutantní formy 

kaspasy 1, jako dominantnû negativního inhibitoru této kaspasy u stejného MPTP modelu

Parkinsonovy choroby a s pouÏitím obdobného virového vektoru (AAV-caspase1-DN).

Tento pfiístup v‰ak nepfiinesl pozitivní v˘sledek. Vektor neinhiboval toxicitu MPTP

i pfiesto, Ïe byl exprimován stejnou mûrou jako pfiede‰l˘ AAV-Apaf1-DN. Toto 

zji‰tûní pouze potvrzuje pÛvodní pfiedpoklad, Ïe v bunûãné smrti vyvolané pÛsobením

MPTP hraje nejv˘znamnûj‰í roli pfiedev‰ím mitochondriální cesta apoptózy, s úãastí

kaspasy 9 (Mochizuki et al. 2001).

● Obdobn˘m zpÛsobem byly vyuÏity virové transfery genÛ pro pfiímé inhibitory

kaspas, proteiny oznaãované jako p35 a XIAP (z anglického X-chromosome-linked 

inhibitor of apoptosis proteins) (Riedl a Shi 2004). 

Protein p35 je ‰irokospektr˘m kaspasov˘m inhibitorem, jehoÏ charakteristick˘m

zdrojem a tudíÏ i vektorem je baculovirus. Nejedná se tedy o inhibitor pfiirozenû se

vyskytující v lidsk˘ch nebo obecnûji savãích buÀkách. Po virovém transferu genu tohoto

proteinu do buÀky, v‰ak byla prokázána jeho schopnost inhibovat právû i savãí kaspasy,

vãetnû kaspas lidsk˘ch (Callus a Vaux 2007).

Protein XIAP naopak patfií mezi proteiny ze skupiny IAP, inhibitory kaspas, které

se pfiirozenû vyskytují v savãích buÀkách (viz kapitola 4.4.2). XIAP je jedním z typic-

k˘ch inhibitorÛ kaspasy 3, 7 a 9 (Callus a Vaux 2007).   

Úãinnost tûchto dvou inhibiãních proteinÛ vnesen˘ch do buÀky pomocí vektoru

rAAV-XIAP a baculovirového p35 byla opût testováno na MPTP modelu Parkinsonovy

choroby (viz obr. 13.). rAAV-XIAP prokázal schopnost zabránit smrti tûl neuronÛ 

v substantia nigra pars compacta. Nezamezil v‰ak ztrátû striatálních dopaminergních

nervov˘ch vláken. Naopak vyuÏití baculovirového p35 zabránilo nejen smrti 

dopaminergních bunûk substantia nigra, ale i úbytku dopaminu ve striatu. Nesrovnalost

mezi tûmito dvûmi studiemi mÛÏe b˘t vysvûtlena rozsáhlej‰í inhibicí kaspas 

prostfiednictvím proteinu p35 v porovnání s proteinem XIAP (Vila a Przedborski 2003).
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8.2.3.2. Pfiímé inhibitory kaspas

V̆ znamnou strategii ve v˘voji antiapoptick˘ch terapeutik pfiedstavuje v˘zkum v oblasti

pfiím˘ch syntetick˘ch inhibitorÛ kaspas. JelikoÏ jsou kaspasy cysteinové proteasy, jakékoli

inhibitory, které jsou schopny reagovat s katalytick˘m cysteinem, jsou schopny inhibovat

také kaspasy. Nicménû pro v˘zkum jsou daleko uÏiteãnûj‰í inhibitory, které jsou pro kaspasy

specifické. Pouze tyto inhibitory mohou nalézt uplatnûní v klinické praxi (Callus a Vaux 2007).

Takovéto látky mohou b˘t charakterizovány na základû tfií základních vlastností

podmiÀujících potenciální farmakokinetiku a farmakodynamiku daného inhibitoru:

1) Molekulární struktura inhibitoru:

a)   inhibitory peptidického charakteru 

b)   nízkomolekulární nepeptidické inhibitory

2) Selektivita k jednotliv˘m kaspasám: 

a)   inhibitory ‰irokospektré (tzv. pankaspasové)

b)   inhibitory selektivní

3) Reverzibilita inhibice: 

a)   inhibitory reverzibilní 

b)   inhibitory ireverzibilní (Fischer a Schulze-Osthoff 2005)

8.2.3.2.1. Peptidové inhibitory kaspas

Mechanismus úãinku tûchto látek je zaloÏen na vazbû do aktivního místa enzymu.

Vystupují tak jako pseudosubstráty aktivních kaspas a jsou tudíÏ jejich kompetitivními

inhibitory (Callus a Vaux 2007).

V rámci chemické struktury se jedná nejãastûj o di- aÏ tetrapeptidy, ale existují 

i inhibitory s pentapeptidick˘m fietûzcem nebo naopak i látky, jejichÏ základem je 

pouh˘ O-methyl-aspartámov˘ zbytek (Callus a Vaux 2007) – zde uÏ v‰ak nelze hovofiit 

o klasick˘ch inhibitorech peptidové povahy, n˘brÏ pouze o nízkomolekulárních 

derivátech kyseliny aspartámové.

Skládají se z elektrofilní skupiny, aspartámové kyseliny a z peptidomimetické

oblasti, která mÛÏe b˘t nejvíce promûnlivá (Singh 2007). Naopak aspartámová kyselina

je pro aktivitu inhibitoru klíãová a její substituce vede v mnoha pfiípadech ke ztrátû 

aktivity (Fischer a Schulze-Osthoff 2005).
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Elektrofilní skupina inhibitoru atakuje aktivní cysteinov˘ zbytek kaspasy a dle 

substituentu (aldehyd ãi keton) vede k reverzibilní ãi ireverzibilní inhibici. Ketony, které se

kovalentnû váÏí na cystein v aktivním enzymatickém centru kaspasy, jsou ireverzibilními

inhibitory. Naopak aldehydy jsou inhibitory reverzibilními (Singh 2007).

● Jedním z ‰irokospektr˘ch ireversibilních inhibitorÛ kaspas je slouãenina 

oznaãovaná z-VAD-fmk. Tento inhibitor pÛsobí na v‰echny kaspasy, kaspasu 2 v‰ak

inhibuje pouze velmi slabû (Callus a Vaux 2007).

Inhibitor z-VAD-fmk byl testován pro celou fiadu onemocnûní, vãetnû neurodegenerace.

Projevil se jako úãinn˘ v zabránûní apoptózy u modelÛ ischemického a traumatického

po‰kození mozku, amyotrofní laterální sklerózy, Alzheimerovy, Parkinsonovy i Hunting-

tonovy choroby (Rohn 2010).

Pfiíkladem hodnocení tohoto ‰irokospektrého inhibitoru jsou studie provedené 

Bilslandem et al. (2002). Tito vûdci testovali vliv z-VAD-fmk na primárních 

kulturách mesencefalick˘ch dopaminergních neuronÛ vystaven˘ch pÛsobení toxinu

MPP+. V̆ sledky studií prokázaly, Ïe z-VAD-fmk chrání neurony pfied smrtí a to 

v závislosti na dávce. Maximálního efektu (> 90 % pfieÏívajících neuronÛ v porovnání

s kontrolní kulturou) bylo dosaÏeno v dávkách pfievy‰ujících 100 μg. V porovnání 

s kulturou, která byla vystavena pouze vlivu toxinu bez podání inhibitoru, byla 

v kultufie s aplikovan˘m z-VAD-fmk kromû zachování poãtu bunûk navíc patrná 

i vût‰í bunûãná tûla pfieÏívajících neuronÛ. Pouze v souvislosti s obnovením trans-

membránov˘ch transportérÛ pro dopamin nebyl zaznamenán Ïádn˘ v˘raznûj‰í vliv.

Nev˘hodou z-VAD-fmk je v‰ak problematick˘ transport látky do CNS a obecnû

‰patná biologická dostupnost tohoto inhibitoru (Rohn a Head 2009). Ta je dÛvodem 

nutnosti podávání vysok˘ch koncentrací inhibitoru pro dosaÏení Ïádaného efektu.

Jako nejvût‰í pfiekáÏka se v‰ak ale projevila toxicita látky. Klinick˘ v˘voj

z-VAD-fmk byl bohuÏel pfieru‰en po zji‰tûní, Ïe metabolizace tohoto inhibitoru 

zpÛsobuje po‰kození jater v dÛsledku produkce toxické slouãeniny, fluoroacetátu 

(Rohn 2010). 

● Dal‰ím ‰irokospektr˘m, ireversibilním inhibitorem kaspas je slouãenina 

oznaãovaná Q-VD-Oph. Tato látka by mohla b˘t vhodnou alternativou z-VAD-fmk. 

Má v˘hodnûj‰í vlastnosti. Pfiítomnost chinolylové skupiny (Q) zvy‰uje hydrofobní 
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charakter peptidÛ, ãímÏ zvy‰uje i jejich prostupnost pfies bunûãnou membránu (Chauvier

et al. 2007). Tím se zároveÀ sniÏuje i koncentrace látky, která je nutná k inhibici kaspas. 

Obecnû, pfii srovnání Q-VD-Oph a z-VAD-fmk vyniká první z uveden˘ch inhibitorÛ

vy‰‰í úãinností, stabilitou a bunûãnou permeabilitou (Rohn a Head 2009). Dokonce se

zdá, Ïe bude tato slouãenina schopna i prÛchodu pfies hematoencefalickou bariéru, coÏ

by pfiedstavovalo obrovsk˘ pfiínos pfii pfiípadném budoucím pouÏití v klinické praxi.

Navíc, coÏ je jedno z nejpodstatnûj‰ích zji‰tûní, v na rozdíl od z-VAD-fmk není 

Q-VD-Oph toxick˘ (Rohn a Head 2009). 

DÛkazem neuroprotektivního pÛsobení jsou pozitivní v˘sledky studií, jeÏ 

pfiedkládají úãinnost Q-VD-Oph u zvífiecích modelÛ Parkinsonovy a Huntingtonovy

choroby stejnû jako mozkové pfiíhody (Rohn a Head 2009). Tato látka se tak zdá b˘t 

slibnou slouãeninou i pro ostatní neurodegenerativní choroby, vãetnû Alzheimerovy 

choroby (Rohn a Head 2009), u které v‰ak doposud nebyla testována. Stejnû tak 

prozatím nejsou dostupné informace o jejím testování v jakékoli klinické studii 

související s neurodegenerací. 

Naopak mezi selektivní kaspasové inhibitory patfií napfiíklad slouãeniny oznaãované:

● z-YVAD-cmk, inhibitor kaspasy 1

● z-VDVAD-fmk, inhibitor kaspasy 2

● z-DEVD-fmk inhibující kaspasy 3

● z-LEHD-fmk, inhibitor kaspasy 9 (Bilsland et al. 2002).

Úãinnost v‰ech ãtyfi zmiÀovan˘ch inhibitorÛ byla hodnocena u in vitro modelu 

Parkinsonovy choroby, pfiipraveného pÛsobením MPP+ na kultury mesencefalick˘ch

dopaminergních bunûk. Na koncentraci závislá neuroprotekce byla patrná u inhibitorÛ

kaspas 2, 3 a 9. Konkrétnûji, znaãn˘ efekt byl zaznamenán u z-LEHD-fmk a z-VDVAD-fmk

v koncentracích nad 100 μM, zatímco v˘raznûj‰í úãinek z-DEVD-fmk se projevil aÏ

pfii 300 μM. Inhibitor kaspasy 1 z-YVAD-cmk, v porovnání s pfiede‰l˘mi, neprojevil

jak˘koli v˘raznûj‰í vliv v Ïádné z testovan˘ch koncentrací (Bilsland et al. 2002).

U v‰ech slouãenin, které ve své struktufie obsahují fluoromethylketonovou skupinu

byla v‰ak zaznamenána obdobná toxicita jako u z-VAD-fmk. V̆ voj v‰ech inhibitorÛ

obsahujících tuto skupinu byl tedy posléze zastaven. Pfiedev‰ím kvÛli hepatotoxicitû 

a úmrtí psÛ v prÛbûhu studií akutní toxicity (Chauvier et al. 2007).
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8.2.3.2.2. Nepeptidické inhibitory kaspas

Inhibitory charakteru peptidÛ obecnû v˘znamnû pfiispívají k v˘zkumu role kaspas 

v rámci rÛzn˘ch onemocnûní spojen˘ch s nadmûrnou apoptózou. Nicménû díky ne pfiíli‰

v˘hodn˘m farmakologick˘m vlastnostem, mezi které patfií napfiíklad hor‰í bunûãná 

permeabilita, nízká metabolická stabilita nebo ãasto i nev˘razná selektivita, nejsou tyto

slouãeniny nejvhodnûj‰ím základem pro v˘voj nov˘ch terapeutik (Zhenodarova 2010).

Z tohoto dÛvodu se v˘zkum v poslední dobû zaãal ubírat spí‰e smûrem v˘voje 

nepeptidick˘ch nízkomolekulárních inhibitorÛ.

Mezi vyvinuté slouãeniny patfií deriváty isatinu, anilinochinazolony, deriváty 

1,4-benzodioxanu, tetrahydroisochinolin-1,3,4-trionové deriváty a slouãeniny odvozené

od 2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]-chinolin-1,3-dionu (Zhenodarova 2010).

Obr.15. Základní struktury nepeptidick˘ch inhibitorÛ kaspas (Zhenodarova 2010)

Mezi inhibitory kaspas patfií slouãeniny odvozené od isatinu (a), anilinochinazolonu (b), 1,4-benzo-

dioxanu (c), tetrahydroisochinolin-1,3,4-trionu (d) 2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]-chinolin-1,3-dionu (e)

Obecn˘m mechanismem úãinku tûchto látek, je obdobnû jako u peptidov˘ch 

inhibitorÛ vazba do aktivního místa enzymu a tudíÏ jeho kompetitivní inhibice. Urãitou

v˘jimku v mechanismu pÛsobení pfiedstavuje skupina derivátÛ odvozen˘ch od 

2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]-chinolin-1,3-dionu. Bylo prokázáno, Ïe inhibitory této

kategorie mohou interagovat s thiolovou skupinou cysteinu lokalizovaného v blízkosti

aktivního centra, ãímÏ zaji‰Èují allosterickou inaktivaci enzymu. Jedná se tudíÏ 

o allosterické inhibitory (Zhenodarova 2010)
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Inhibitory kaspasové aktivity obecnû pfiedstavují znaãn˘ pfiíslib do budoucna. 

Nicménû jelikoÏ vyuÏití Ïádného z nich doposud nedospûlo do fáze klinického 

hodnocení, zÛstává v˘zkum v této oblasti prozatím pouze velkou v˘zvou.

8.2.4. Ovlivnûní kaskády kinas vedoucí k aktivaci JNK

V mnoha pfiípadech byla pozorována spojitost smrti neuronÛ se silnou aktivací 

kinasové kaskády vedoucí k proteinkinase JNK a jejímu zapojení do programové 

bunûãné smrti (viz kapitola 4.3.1.2.). Jednotlivé sloÏky této enzymové kaskády, vãetnû

samotné JNK jsou proto potenciálními terapeutick˘mi terãi (Borsello a Forloni 2007).

Jak jiÏ bylo prokázáno na fiadû in vitro a in vivo modelÛ neurodegenerativních onemocnûní

(Chico et al. 2009), látky schopné inhibovat tuto kaskádu kinas mohou mít terapeutick˘

vliv v prevenci neuronální bunûãné smrti (Maroney et al. 2001).

Nûkolik v˘zkumn˘ch laboratofií se zab˘vá studiem inhibitorÛ JNK s cílem nalézt

lék na rÛzné patologie. Jednu ze studovan˘ch strategií pfiedstavuje allosterická modulace

enzymové aktivity kinas prostfiednictvím látek charakteru peptidÛ. Jin˘m pfiístupem je tvorba

mal˘ch organick˘ch slouãenin, které jsou kompetitivními inhibitory kinas v místech

vazby ATP. (Borsello a Forloni 2007). Právû do druhé zmiÀované skupiny inhibitorÛ patfií

slouãenina oznaãovaná CEP-1347. Ta je pfiíkladem jedné z minima látek, které jiÏ dospûly

do fáze klinického hodnocení. Proto bude tato kapitola zamûfiena právû na CEP-1347 

a popis nûkolika v˘znamn˘ch studií, které jiÏ byly s touto slouãeninou provedeny.

8.2.4.1. PÛvod CEP-1347 a jeho pÛsobení

Bakterie Nocardiopsis poskytují pfiirozen˘ produkt charakteru indolokarbazolového

alkaloidu, kter˘ je oznaãován K252a (Silva et al. 2005). V̆ zkum úãinkÛ této látky byl

pfiedmûtem fiady studií.

K252a je relativnû neselektivní inhibitor mnoh˘ch serin/threoninov˘ch a tyrosinov˘ch

proteinkinas. Jeho inhibiãní aktivita dále zahrnuje i fiadu receptorÛ s tyrosinkinasovou

aktivitou. Mezi nû patfií napfiíklad i receptory pro neurotrofiny, nervové rÛstové faktory

(Wang et al. 2004).

K252a tedy inhibuje úãinky neurotrofinÛ. Pomûrnû pfiekvapiv˘ je ale zároveÀ fakt,

Ïe i sám K252a paradoxnû vykazuje urãité vlastní neurotrofické pÛsobení. V̆ sledky 
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proveden˘ch studií naznaãují, Ïe K252a pÛsobí podobnû jako rÛstov˘ faktor – udrÏuje

pfieÏití neuronÛ, stejnû tak jako zvy‰uje diferenciaci jejich fenotypu (Wang et al. 2004).

K252a tedy vykazuje dvojí protichÛdn˘ úãinek, a to v závislosti na koncentraci. Ve

vysok˘ch koncentracích inhibuje úãinky neurotrofinÛ, zatímco v nízk˘ch koncentracích

naopak sám pfieÏití a diferenciaci neuronÛ podporuje (Wang et al. 2004).

Odhalení tûchto ochrann˘ch a neuroprotektivních vlastností K252a vedlo k v˘voji jeho

semisyntetick˘ch derivátÛ, s obdobn˘mi protektivními úãinky a potlaãen˘mi neÏádoucími

efekty, jako je jiÏ napfiíklad zmiÀovaná inhibice proteinkinas ãi receptorÛ s tyrosin-

kinasovou aktivitou (Silva et al. 2005). Tak byl objeven 3,9-bis-[ethylthio(methyl)] –

substituovan˘ derivát K252a. Tato semisyntetická slouãenina dostala oznaãení 

CEP-1347 (Wang et al. 2004).

V porovnání s v˘chozí slouãeninou je tato látka úãinnûj‰í, selektivnûj‰í a ve vy‰‰ích

koncentracích ménû cytotoxická, neboÈ má pouze zanedbateln˘ vliv na pÛsobení neuro-

trofinÛ (Wang et al. 2004).

Obr. 16. Struktura alkaloidu K252a a jeho derivátu CEP-1347 (Wang et al. 2004)

V rámci v˘zkumu neuroprotektivního mechanismu CEP-1347 bylo prokázáno, Ïe

vystupuje jako úãinn˘ inhibitor kaskády kinas, která vede k aktivaci JNK. Konkrétnû

pÛsobí na úrovni tzv. MLKs (zkratka vychází z anglického mixed lineage kinases). Jedná

se o kompetitivní inhibici tûchto kinas, která zábráÀuje fosforylaãní aktivaci následn˘ch

prvkÛ této kaskády (Maroney et al. 2001).

Slibné úãinky této slouãeniny byly ovûfieny mnoÏstvím rÛzn˘ch in vitro a in vivo

studií. Napfiíklad Maroney et al. prokázali, Ïe kultury krysích motoneuronÛ, kter˘m 

byl odebrán rÛstov˘ faktor, témûfi kompletnû pfieÏily po dobu 72 hodin, kdy jim byl 
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podáván CEP-1347. Naopak Ïivotnost u kontrolních kultur bez léãby poklesla 

o 65 % (Chico et al. 2009).

CEP1347 byl samozfiejmû testován i na modelech neurodegenerativních onemocnûní.

Napfiíklad na jednom z modelÛ Alzheimerovy choroby, kdy je tkáÀová kultura kortikálních

neuronÛ vystavena pÛsobení ß-amyloidu bylo prokázáno, Ïe CEP-1347 inhiboval fosfo-

rylaci specifické kinasy ze skupiny MLKs a tím následnou aktivaci JNK. DÛsledkem

bylo potlaãení smrti neuronÛ v tomto modelovém systému (Wang et al. 2004).

Protektivní efekt CEP-1347 byl demonstrován i na dvou ‰iroce pouÏívan˘ch 

zvífiecích modelech parkinsonismu vzniklého v odpovûdi na neurotoxin MPTP. 

CEP-1347 v dávce 1mg/kg podan˘ ãtyfii hodiny pfied MPTP ãásteãnû sníÏil aktivaci

kinasy ze skupiny MLKs a kinasy JNK u my‰í. Obdobn˘ pokus byl proveden i u opic,

kde inhibitor znaãnû zeslabil ztrátu funkcí neuronÛ zpÛsobenou neurotoxinem. Pomûrnû

v˘raznû tak zmírnil symptomy onemocnûní (Wang et al. 2004).

8.2.4.2. CEP-1347 a klinické studie u Parkinsonovy choroby

V‰echny v˘‰e zmiÀované optimistické v˘sledky daly podnût k pfiestupu ze studií

preklinick˘ch na studie klinické a to konkrétnûji na studie zamûfiené na moÏnou terapii

Parkinsonovy choroby. Nejprve probûhla krátkodobá ãtyfit˘denní pilotní studie, jejímÏ

cílem bylo:

1) zhodnotit bezpeãnost, toleranci a akutní symptomatické úãinky CEP-1347 

podávaného dvakrát dennû v dávce 50 mg pacientÛm s Parkinsonovou chorobou,

ktefií doposud nejsou léãeni levodopou, stejnû tak jako pacientÛm, ktefií jiÏ 

léãeni jsou 

2) stanovit vliv CEP-1347 na farmakokinetiku levodopy 

(Parkinson Study Group 2004).

Studie byla realizována jako multicentrická, randomizovaná, dvojitû zaslepená, 

placebem kontrolovaná a paralelnû probíhající. ZÛãastnilo se jí 30 pacientÛ s Parkin-

sonovou nemocí, z nichÏ 21 bylo léãeno levodopou a dal‰ích 9 bylo bez léãby. 

Z pacientÛ léãen˘ch levodopou byl CEP-1347 podáván 16 a placebo 5 pacientÛm. 

Z 9 neléãen˘ch dostalo 5 osob CEP-1347 a zbylé 4 osoby placebo (Parkinson Study

Group 2004).

V̆ sledky studie byly velmi pozitivní. Z hlediska bezpeãnosti a tolerance CEP-1347
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se neprojevil Ïádn˘ závaÏn˘ neÏádoucí úãinek. K nejãastûj‰ím vedlej‰ím úãinkÛm patfiily

prÛjem, bolest hlavy nebo nausea, pouze prÛjem se v‰ak vyskytoval ãastûji u pacientÛ

uÏívajících CEP-1347 neÏ u pacientÛ s placebem. Obecnû tak byly neÏádoucí úãinky

mírné a pouze krátkodobé. Îádn˘ z testovan˘ch pacientÛ kvÛli nim nepfieru‰il léãbu.

Nevyskytl se ani Ïádn˘ v˘razn˘ vliv léãby na vitální funkce, EKG nebo na laboratorní

testy. Symptomatická odpovûì na levodopu zÛstala nezmûnûna, stejnû tak jako i farma-

kokinetick˘ profil levodopy (Parkinson Study Group 2004).

Tyto v˘sledky poskytly základ k rozbûhnutí rozsáhlej‰í studie zab˘vající se moÏn˘mi

úãinky CEP-1347 pfii dlouhodobém podávání. Studie dostala oznaãení PRECEPT,

vycházející z anglického „Parkinson Research Examination of CEP-1347 Trial“ (The

Parkinson Study Group PRECEPT Investigators 2007).

Jednalo se o studii, jíÏ se zÛãastnilo celkem 806 pacientÛ s Parkinsonovou chorobou,

jejichÏ stav dosud nevyÏadoval dopaminergní terapii. Ti byli randomizovanû rozdûleni do

ãtyfi skupin. Jedné ze skupin bylo podáváno placebo, dal‰ím tfiem CEP-1347 a to dvakrát

dennû v dávkách 10, 25 nebo 50 mg. Jako pfiípadn˘ bod ukonãení studie, byl stanoven

okamÏik, kdy se onemocnûní dostane do stádia s potfiebou zahájení dopaminergní terapie. 

Studie byla pfiedãasnû ukonãena po prÛmûrné dobû 21,4 mûsícÛ prÛbûhu, kdy 

plánovaná anal˘za prokázala, Ïe pokraãování v experimentu by bylo zbyteãné. V tu

chvíli dospûlo do stádia s potfiebou domapinergní terapie 57 % pacientÛ náhodnû 

zafiazen˘ch do skupiny placeba, 65 % pacientÛ ze skupiny uÏívající CEP-1347 v dávce

10 mg, 59 % ze skupiny s 25 mg a 64 % pacientÛ uÏívajících dávky 50 mg inhibitoru.

Závûr studie tak znûl: „V protikladu s v˘zkumem na zvífiecích modelech, které

pfiedpovídaly pfiíznivé, nemoc modifikující v˘sledky, jsme zjistili, Ïe je CEP-1347 

neúãinn˘ v léãbû ranné Parkinsonivy choroby“ (The Parkinson Study Group PRECEPT

Investigators 2007).

V̆ sledek studie je tedy v ostrém kontrastu se závûry proveden˘ch in vivo a in vitro

preklinick˘ch studií. Vûdci podílející se na prÛbûhu hodnocení (The Perkinson study group

PRECEPT investigators 2007) uvádûjí nûkolik moÏností, kter˘mi lze tyto nesrovnalosti

objasnit. Mezi eventuálními vysvûtleními se objevuje napfiíklad názor, Ïe programová

bunûãná smrt v‰eobecnû, a obzvlá‰tû pak kinasová kaskáda vedoucí k aktivaci JNK,

mÛÏe hrát u lidské Parkisonovy choroby men‰í roli, neÏ se pfiedpokládalo. Dal‰ím 
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názorem je, Ïe buÀky zachránûné pfied apoptózou si nemusejí udrÏet svou Ïivotnost nebo

funkãnost. Objevuje se i mínûní, Ïe by neuroprotektivní strategie mûly vÏdy zasahovat do

mnohaãetn˘ch mechanismÛ bunûãné smrti zároveÀ, ne pouze do jediného (The Parkinson

Study Group PRECEPT Investigators 2007).

Dal‰í zajímavé dÛvody selhání CEP-1347 v klinické studii PRECEPT poté uvádí

Wang et al. (2008). Jedním z nich je napfiíklad tvrzení, Ïe aby byly inhibitory kinas 

skupiny MLK schopny udrÏet pfieÏití dopaminergních neuronÛ, je nutno zkombinovat

jejich pÛsobení s vlivem dodateãného protektivního signálu. Na základû vlastních studií

tito vûdci rovnou navrhují, Ïe by takov˘mto signálem mohlo b˘t napfiíklad pÛsobení 

specifického neurotrofického faktoru.

8.3. Minocyklin a moÏnosti neuroprotekce

Dal‰í slibnou slouãeninou pro potenciální uÏití v terapii neurodegenerativních 

onemocnûní je minocyklin. Toto v souãasné klinické praxi pomûrnû bûÏnû uÏívané 

antibiotikum dospûlo jiÏ do fáze klinického hodnocení v nûkolika studiích. 

Minocyklin hydrochlorid, chemick˘m názvem (2E,12aS)-2-[amino(hydroxy)methyliden]

-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-1,3,12-trion

hydrochlorid, je ‰irokospektr˘m semisyntetick˘m derivátem druhé generace odvozené od

bakteriostatického antibiotika tetracyklinu (Noble et al. 2009a). Kromû antibakteriálních

vlastností vykazuje minocyklin i protizánûtlivé úãinky. Od ostatních tetracyklinÛ se dále li‰í

vy‰‰í lipofilitou, která umoÏÀuje jeho prÛchod pfies hematoencefalickou bariéru (Camins

et al. 2010).

Obr. 17. Struktura tetracyklinu a minocyklinu (Noble et al. 2009a)
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6.3.1. Mechanismy neuroprotektivního pÛsobení

Kromû jiÏ znám˘ch a vyuÏívan˘ch vlastností mnohé preklinické studie v posledních

nûkolika letech prokázaly i neuroprotektivní efekt této látky. Minocyklin se doposud

projevil jako látka, která je schopná redukovat progresi onemocnûní, inhibovat neuronální

smrt a prodluÏovat délku Ïivota u hlodavcÛ, ktefií vykazují znaky fiady neurodegenerativních

onemocnûní, mimo jiné vãetnû Alzheimerovy, Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby,

sclerosis multiplex ãi prionové infekce (Noble et al. 2009a).

Mechanismus neuroprotektivního pÛsobení minocyklinu není doposud plnû objasnûn

(Noble et al. 2009a), nicménû se pfiedpokládá, Ïe je v˘sledkem celého komplexu dílãích

úãinkÛ (Noble et al. 2009a, Camins et al. 2010). Mezi nû patfií napfiíklad sníÏení exprese

fiady proteinkinas, potlaãení oxidaãního stresu a zhá‰ení voln˘ch radikálÛ ãi eliminace

neuronálního zánûtu, kter˘ b˘vá pomûrnû typickou souãástí patogeneze neurodegene-

rativních chorob. Dal‰ím v˘znamn˘m pÛsobením je i modulace proteinové agregace. 

V neposlední fiadû pak bylo prokázáno i potlaãení apoptózy neuronálních bunûk (Noble

et al. 2009a).

Inhibice programové bunûãné smrti je v˘sledkem nûkolika rÛzn˘ch antiapoptick˘ch

intervencí této slouãeniny (Noble et al. 2009b). Obecnû v‰ak pÛsobí zejména omezením

aktivace mitochondriální apoptické dráhy (Camins et al. 2010). Minocyklin se projevil

jako látka schopná stabilizovat mitochondriální membránu a inhibovat tak uvolnûní

mediátorÛ apoptózy do cytosolu (Noble et al. 2009b). Tím mimo jiné zabraÀuje tvorbû

apoptosomu, aktivaci kaspasy 9 a následnû kaspasy 3. Tohoto úãinku minocyklin dosa-

huje tím, Ïe omezuje proteolytické ‰tûpení a tudíÏ aktivaci proteinu Bid, proapoptického

ãlena Bcl-2 rodiny (Noble et al. 2009a) a dále zvy‰uje expresi antiapoptického proteinu

Bcl-2 (Noble et al. 2009a, Camins et al. 2010).

Na úrovni genové exprese byl dále v rámci nûkolika studií pozorován vliv 

minocyklinu na i pÛsobení kaspas (Noble et al. 2009a). Byla tak zaznamenána napfiíklad

inhibice exprese genÛ kódujících kaspasu 1 a 2 (Camins et al. 2010).

8.3.2. Studie s minocyklinem

Úãinky minocyklinu jsou pomûrnû intenzivnû studovány v souvislosti s Alzheimerovou

chorobou. Prozatím v‰ak pouze na preklinické úrovni. 
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V rámci tûchto studií bylo zji‰tûno, Ïe minocyklin chrání pfied bunûãnou smrtí 

vyvolanou Aß. ZabraÀuje tvorbû fibril Aß in vitro, stejnû tak jako tvorbû depozit Aß 

a poklesu kognitivních funkcí in vivo, u transgenních my‰í. Po podání krysám, jeÏ zv˘‰enû

exprimují Aß, inhibuje neuronální smrt a zeslabuje poruchy v uãících a pamûÈov˘ch

funkcí (Noble et al. 2009b).

Tohoto protektivního pÛsobení dosahuje minocyklin tím, Ïe zabraÀuje uvolnûní

cytochromu c z mitochondrie, coÏ se následnû projevuje omezením aktivity kaspasy 3.

V souvislosti s tím bylo dále prokázáno, Ïe léãivo zabraÀuje ‰tûpení proteinu tau, jeÏ je

jinak substrátem kaspasy 3. Minocyklin tak chrání neurony pfied vznikem toxick˘ch

fragmentÛ, které jinak tímto ‰tûpením vznikají (Noble et al. 2009b).

V rámci nûkolika in vitro i in vivo preklinick˘ch studií tak minocyklin prokázal svÛj

potenciál modifikovat patogenezi a tím i progresi Alzheimerovy choroby (Noble et al.

2009b). Do budoucna je tedy slibnou slouãeninou pro odstartování klinick˘ch studií

zamûfien˘ch na léãbu tohoto onemocnûní. 

Minocyklin byl stejnû jako pro Alzheimerovu chorobu testován i v kontextu 

s Parkinsonovou nemocí. V rámci preklinick˘ch studií na my‰ích modelech parkinso-

nismu vyvolaného pÛsobením MPTP ãi 6-hydroxydopaminem bylo prokázáno znaãné

zv˘‰ení poãtu pfieÏívajících dopaminergních neuronÛ v substantia nigra pars compacta

(Le Witt 2004). Za pravdûpodobn˘ mechanismus úãinku se zde kromû protizánûtlivého

efektu pfiedpokládá blokáda aktivace kaspasy 3 a 1 a dal‰ích apoptick˘ch faktorÛ 

(Le Witt 2004).

Na základû tûchto poznatkÛ zde postupem ãasu dospûl v˘zkum minocyklinu aÏ do

II. fáze klinického hodnocení. V multicentrické, randomizované, dvojitû zaslepené 

studii byl paralelnû testován neuroprotektivní vliv minocyklinu a kreatinu. Studie se

zúãastnilo 200 pacientÛ s diagnózou ranné Parkinsonovy choroby, ktefií byli náhodnû

rozdûleni do skupin uÏívajících po dobu 12 mûsícÛ kreatin (v dávce 10 mg/den), 

minocyklin (v dávce 200 mg/den) a placebo (The NINDS NET-PD Investigators 2006).

Tato studie pfiinesla pozitivní v˘sledek jak pro kreatin, tak pro minocyklin. Îádná 

z tûchto slouãenin nebyla zamítnuta jako zbyteãná. V budoucnu lze tedy oãekávat 

rozbûhnutí III. fáze klinického hodnocení tûchto dvou slouãenin, kter˘m by se zjistilo,

zda jsou tyto látky schopné modifikovat i dlouhodobou progresi Parkinsonovy choroby

(The NINDS NET-PD Investigators 2006).
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Závûrem lze zmínit i v˘znamné testování látky v souvislosti s Huntingtonovou 

chorobou. Na my‰ím modelu onemocnûní byla prokázána schopnost minocyklinu 

potlaãovat aktivitu kaspasy 3 i kaspasy 1, obdobnû jako u modelÛ Parkinsonovy choroby.

ZároveÀ byl zaznamenán i neuroprotektivní vliv sníÏením exprese syntasy oxidu dusnatého

(Chen et al. 2000).   

Tyto slibné v˘sledky se i zde staly dÛvodem rozbûhnutí klinického hodnocení. 

JelikoÏ se uÏívání minocyklinu v rámci pilotní studie prokázalo jako bezpeãné (Thomas

et al. 2004), pokraãoval v˘zkum fází klinického hodnocení, jejímÏ cílem bylo zhodnotit

zda je látka dostateãnû úãinná a zda není marné zahájit rozsáhlej‰í a dlouhodobûj‰í 

III. fázi klinického zkou‰ení. Na rozdíl od pozitivních v˘sledkÛ popisované studie 

u Parkinsonovy choroby, v‰ak zdej‰í závûry byly ponûkud rozporuplné. Studií sice 

nebyla striktnû prokázána neúãinnost minocyklinu, jako léãiva modifikujícího prÛbûh

onemocnûní, nicménû zároveÀ nebyl poskytnut dostateãn˘ dÛvod ke spu‰tûní III. fáze

klinického hodnocení (The Huntington Study Group DOMINO Investigators 2010).

9. Diskuse a závûry

Apoptóza pfiedstavuje specifickou formu bunûãného zániku, která na rozdíl od

nekrózy, patologické smrti buÀky, patfií k základním fyziologick˘m dûjÛm (Trojan

2003a). Je velmi dÛleÏitá pro období v˘voje i pro udrÏení tkáÀové homeostasy 

mnohobunûãného organismu (Lincová a Farghali 2007b, Nemec a Khaled 2008).

PfiestoÏe je apoptóza pouze jednou z forem programové bunûãné smrti (Vila 

a Przedborski 2003, Bredesen et al. 2006), tyto pojmy b˘vají velmi ãasto uÏívány 

synonymnû (napfi. McConkey a Orrenius 1996, Riedl a Shi 2004). Za moÏnou pfiíãinu

tohoto zjednodu‰eného pojetí lze povaÏovat fakt, Ïe je apoptóza doposud nejprostudo-

vanûj‰ím zpÛsobem programové bunûãné smrti. Nûktefií autofii (napfi. Bredesen et al.

2006, Uchiyama et al. 2008) v‰ak popisují i neapoptické formy. Nejãastûji je uvádûna

pfiedev‰ím autofagie, která b˘vá oznaãována jako programová bunûãná smrt typu II.

Zaznamenány v‰ak byly i dal‰í zpÛsoby bunûãného zániku. O tûch je nicménû doposud

známo velmi málo a vûdecká spoleãnost je proto prozatím oficiálnû neuznává (Bredesen

et al. 2006).

Apoptóza je vÏdy spu‰tûna v dÛsledku pÛsobení urãitého signálu, kter˘ aktivuje tzv.
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apoptické dráhy (Gewies 2003). Mnozí autofii (napfi. Gewies 2003, Rego a Oliveira 2003,

Riedl a Shi 2004) ve sv˘ch pracích popisují dvû apoptické dráhy: vnûj‰í a vnitfiní. ¤ada

z tûchto autorÛ navíc pro pojem vnitfiní apoptická dráha uÏívá synonymní oznaãení 

mitochondriální dráha (Rego a Oliveira 2003), jelikoÏ mitochondrie hraje v prÛbûhu

apoptózy spu‰tûné vnitrobunûãn˘mi signály velmi v˘znamnou roli. Kromû vlivu mito-

chondrie je v‰ak v souvislosti s apoptózou studována i úãast endoplazmatického retikula

(Faitova et al. 2006). V rámci nûkter˘ch prací (napfi. Burke 2008) se tak lze setkat 

s názorem, Ïe neexistují pouze dvû, n˘brÏ tfii apoptické dráhy: vnûj‰í dráha, mitochondriál-

ní dráha a apoptická dráha vyvolaná stresem endoplazmatického retikula. 

Lze v‰ak opravdu povaÏovat dûje spu‰tûné endoplasmatick˘m retikulem za samo-

statnou apoptickou dráhu? âi se jedná spí‰e o dal‰í ze signálÛ, které následnû spou‰tí

dráhu mitochondriální? Najít v‰ak odpovûdi na tyto otázky není nic jednoduchého. Dûje,

uplatÀující se v prÛbûhu apoptick˘ch cest, se ve skuteãnosti navzájem prolínají, ovliv-

Àují se, jeden mÛÏe b˘t pfiíãinou spu‰tûní druhého. Apoptóza je tedy v reálné situaci 

velice komplexním dûjem a pfiesné vymezení jednotliv˘ch drah pfiedstavuje znaãné 

zjednodu‰ení.

Mimo to, pfiesné mechanismy spojené se stresem ER doposud ãekají na objasnûní.

Re‰er‰í literatury lze narazit na mnohé nejasnosti ãi na názory, které si ponûkud odporují.

Konkrétním pfiíkladem mÛÏe b˘t kaspasa12. PfiestoÏe tato proteasa b˘vá v souvislosti se

stresem ER ãasto zmiÀována (napfi. Fischer et al. 2002, Vila a Przedborski 2003, Faitova et

al. 2006), mechanismy její aktivace ãi jejího pÛsobení nejsou prozatím známy. Jednotliví

autofii tak prozatím pfiedkládají pouhé teorie (napfi. Faitova et al. 2006, Zhang a Kaufman

2006, Burke 2008). Mimo to, existují i rozpory, zda se tato kaspasa na apoptickém zániku

buÀky vÛbec podílí. Zatímco Fischer et al. (2002) uvádí, Ïe studie na my‰ích buÀkách

vskutku prokazují kaspasu 12 jako strÛjce apoptózy, Saleh et al. (2004 a 2006) naopak

pfiedkládají názor, Ïe se jedná o enzym, jeÏ je dÛlûÏit˘ spí‰e pro zánûtlivou reakci neÏ

pro bunûãnou smrt. Kromû toho nûkteré studie naznaãují, Ïe lidsk˘ genom nejspí‰e

vÛbec není schopen exprimovat úãinnou formu této proteasy (Fischer et al. 2002). Jako

moÏnou alternativu kaspasy 12 proto napfiíklad Hitomi et al. 2004 uvádí kaspasu 4. Saleh

et al. (2004 a 2006) naproti tomu hovofií o kaspase 11.

Apoptóza je vysoce regulovan˘m procesem. Zda buÀka v odpovûdi na rÛzné signály

pfieÏije ãi zanikne touto formou programové bunûãné smrti je dáno rovnováhou 

proapoptick˘ch a antiapoptick˘ch regulaãních mechanismÛ (Gewies 2003). 
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JelikoÏ je apoptóza velmi v˘znamn˘m fyziologick˘m dûjem (Trojan 2003a), její 

dysregulace souvisí s fiadou patologick˘ch stavÛ (Reed 2002, Fadeel a Orrenius 2005,

Fischer a Schulze-Osthoff 2005). Konkrétními pfiíklady jsou Alzheimerova a Parkinsonova

choroba. Jedná se o velmi závaÏná neurodegenerativní onemocnûní charakteristická

zánikem selektivních neuronálních populací (Stefanis et al. 2007). Aãkoli pfiesná 

patogeneze tûchto chorob není doposud objasnûna, pfiedpokládá se, Ïe by ztráta neuronÛ

mohla úzce souviset s vystupÀovanou apoptickou aktivitou (napfi. Matson 2000, Fischer

a Schulze-Osthoff 2005). Role apoptózy je proto v souãasné dobû u Alzheimerovy 

i Parkinsonovy choroby pomûrnû intenzivnû studována. 

Poãáteãní studie pfiinesly pomûrnû rozporuplné v˘sledky. Zatímco nûkteré úãast

apoptózy v patogenezi tûchto onemocnûní potvrdily, jiné ji vyvrátily. Jednalo se v‰ak 

o studie zaloÏené na detekci fragmentÛ DNA pomocí zobrazovací techniky, jeÏ byla

posléze shledána jako nespecifická (Matson 2000, Matson et al. 2001, Vila a Przedborski

2003, Rohn a Head 2009). I pfies vzniklé nesrovnalosti se v‰ak tyto studie staly podnûtem

k dal‰ímu v˘zkumu (Rohn a Head 2009).

U obou onemocnûní byla studována moÏnost aktivace vnûj‰í apoptické dráhy.

Îádná z proveden˘ch studií v tomto smûru v‰ak doposud nepfiinesla pfiesvûdãiv˘ dÛkaz

o v˘znamné úãasti této dráhy v patogenezi dan˘ch chorob (Dickson 2004, Kincses 

a Vescei 2010). Naopak fiada jin˘ch studií naznaãuje pfiítomnost mechanismÛ, jejichÏ

dÛsledkem je naru‰ení funkcí mitochondrie. ¤ada autorÛ se proto z tohoto dÛvodu 

pfiiklání k teorii, Ïe mitochondriální cesta apoptózy v patogenezi tûchto onemocnûní

dominuje (napfi. Vila a Przedborski 2003, Dickson 2004, Roetne a Jacobsen 2009, 

Kincses a Vescei 2010).

JiÏ dnes existuje celá fiada dÛkazÛ naznaãujících roli apoptózy u dan˘ch onemocnûní.

U Alzheimerovy choroby to jsou pfiedev‰ím roz‰ifiující se poznatky o úãasti kaspas 

v patogenezi onemocnûní (Dickson 2004, Rohn a Head 2009, Rohn 2010), zatímco 

u Parkinsonovy choroby se díky specifickému MPTP modelu prohlubují dÛkazy o podílu

mitochondriálních apoptick˘ch mediátorÛ na zániku neuronÛ (Rego a Oliveira 2003,

Vila a Przedborski 2003). Pfiesto v‰ak úãast apoptózy v patogenezi tûchto onemocnûní

doposud nebyla definitivnû potvrzena. V‰e je proto i nadále pfiedmûtem dal‰ích studií.

Aãkoli role apoptózy stále není plnû objasnûna, jiÏ nyní probíhá intenzivní v˘zkum

v oblasti antiapoptické terapie. DÛvod je jednoduch˘. PfiestoÏe Alzheimerova i Parkin-

sonova choroba pfiedstavují velmi závaÏná onemocnûní, jejichÏ v˘skyt navíc v posledních
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letech strmû narÛstá, efektivní terapie doposud neexistuje (Camins et al. 2010). Jakákoli

moÏnost potenciálního terapeutického zásahu tudíÏ nab˘vá na v˘znamu.

V souãasné dobû je v˘zkum antiapoptické terapie u neurodegenerativních onemoc-

nûní pfiedstavován pfiedev‰ím studiemi na preklinické úrovni, jeÏ jsou zaloÏeny na 

vyuÏití specificky upraven˘ch modelÛ in vitro ãi in vivo (Vila a Przedborski 2003). Práh

klinického hodnocení byl doposud pfiekroãen jen v minimu pfiípadÛ. Nûkteré studie jiÏ

pfiinesly pozitivní v˘sledky (napfi. Becattini et al. 2006, Bilsland et al. 2002, Chico et al.

2009), av‰ak jiné byly znaãnû rozporuplné (napfi. The Parkinson Study Group PRECEPT

Investigators 2007). 

Doposud tedy zÛstává fiada otázek. Je moÏné potlaãit apoptózu selektivnû v rámci

urãitého typu bunûk bez neÏádoucího vlivu na ostatní tkánû (Nicholson 2000, Vila 

a Przedborski 2003)? Budou buÀky po inhibici apoptózy stále funkãní (Nicholson 2000)?

A pfiedev‰ím hraje apoptóza u neurodegenerativních onemocnûní tak v˘znamnou roli,

aby její inhibice vedla k zastavení jejich progrese? Odpovûdi mÛÏe pfiinést jen dal‰í v˘zkum.
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Seznam zkratek

Aß amyloidní ß-peptid, amyliod-ß

Aß40 amyliod-ß o délce 40 aminokyselin

Aß42 amyliod-ß o délce 42 aminokyselin

AAV-apaf1-DN adeno-asociovan˘ virov˘ vektor obsahující dominantnû-negativní formu Apaf-1

AAV-caspase1-DN adeno-asociovan˘ virov˘ vektor obsahující dominantnû-negativní formu kaspasy 1

ABAD Aß-binding alcohol dehydrogenase; mitochondriální enzym

AICD APP intracellular domain

AIF apoptosis indicing factor; mitochondriální proapoptick˘ mediátor 

Apaf-1 apoptotic protease activating factor-1; proapoptick˘ protein

APP amyloid precursor protein

ASK-1 apoptosis signaling kinase-1; proteinkinasa z MAPK rodiny

Bad proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bak proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bax proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bik proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bim proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bax KO Bax knockout; bez exprese genu Bax

Bcl-2 Tg Bcl-2 transgenic; s pozmûnûnou expresí genu Bcl-2

Bcl-2 B-cell lymphoma 2, antiapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

Bcl-XL antiapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ

BI-11A7 syntetick˘ inhibitor proteinu Bid

BI-6C9 syntetick˘ inhibitor proteinu Bid

Bid proapoptick˘ protein rodiny Bcl-2 proteinÛ 

BH Bcl-2 homology; oznaãení domén rodiny Bcl-2 proteinÛ

C31 C-koncov˘ peptid vznikl˘ ‰tûpením APP kaspasami

C83 C-koncov˘ fragment o délce 83 aminokyselin vznikl˘ ‰tûpením APP α-sekretasou

C99 C-koncov˘ fragment o délce 99 aminokyselin vznikl˘ ‰tûpením APP ß-sekretasou

CARD caspase recruitment domain; doména iniciaãních kaspas

CAD caspase activated DNase; enzym ‰tûpící DNA aktivovan˘ kaspasami

CD95 jiné oznaãení receptoru Fas

CD4+ TH-buÀky specifick˘ typ bunûk imunitního systému

ced-3 protein hlístice C. Elegans

ced-4 protein hlístice C. Elegans

ced-9 protein hlístice C. Elegans

CEP-1347 polosyntetick˘ inhibitor MLKs

cFLIP cellular FLICE-inhibitory protein; regulaãní protein

c-jun transkripãní faktor

Daxx protein interagující s receptorem Fas

DD death domain; doména smrti

DED death effector domain; doména iniciaãních kaspas
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Diablo direct inhibitor of apoptosis (IAP)-binding protein with low pI; 

protein regulující kaspasovou aktivitu; jin˘ v˘raz pro Smac

DISC death inducing signaling complex; komplex vnikající po aktivaci receptoru Fas

DJ-1 gen spojovan˘ s Parkinsonovou chorobou

DNasa enzym ‰tûpící DNA

egl-1 protein hlístice C. Elegans

EndoG endonukleasa G

ER endoplazmatické retikulum

FADD Fas-associated protein with death domain; protein zapojující se do komplexu DISC

Fas receptor smrti

FasL cytokin, ligand receptoru Fas

HtrA2 high-temperature-required protein A2; protein regulující kaspasovou aktivitu; 

jin˘ v˘raz pro Omi

IAP inhibitors of apoptosis proteins; regulaãní proteiny inhibující kaspasy

ICE interleukin-1ß-converting enzyme; jiné oznaãení kaspasy 1

JNK c-jun N-terminal kinase; proteinkinasa úãastnící se apoptick˘ch drah

K252a pfiirozen˘ se vyskytující alkaloid; prekurzor CEP-1347

MAPK mitogen activated proteinkinase; rodina proteinkinas

MLKs mixed lineage kinases; protinkinasy rodiny MAPK

Mn-SOD manganese superoxid dismutase; antioxidaãní enzym

MPP+ 1-methyl-4-fenylpyridinium; metabolit MPTP; neurotoxin

MPTP 1-methyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin; prekurzor neurotoxinu

NFκB nuclear factor κB; transkripãní faktor

NFTs neurofibrilari tangles; neurofibrilární spleti tvofiené proteinem tau

NGF nerve grow factor; neurotrofick˘ faktor

NTF neurotrofick˘ faktor

Omi protein regulující kaspasovou aktivitu; jin˘ v˘raz pro HtrA2

PRECEPT Parkinson Research Examination of CEP-1347 Trial; klinická studie

p53 transkripãní faktor

PTP permeability transition pores; membránové póry

Q-VD-Oph syntetick˘ ‰irokospektr˘ inhibitor kaspas

R receptor

rAAV-XIAP rekombinantní adeno-asociovan˘ virov˘ vektor pro XIAP

RIP receptor-interacting protein kinase; protein komplexu vytváfiejícího se po aktivaci

receptoru TNFR-1

ROS reaktivní kyslíkaté radikály

sAPPα rozpustná extracelulární ãást APP vzniklá ‰tûpením APP α-sekretasou

sAPPß rozpustná extracelulární ãást APP vzniklá ‰tûpením APP ß-sekretasou

Smac second mitochondria-derived factor; protein regulující kaspasovou aktivitu; 

jin˘ v˘raz pro Omi

tBid fragment proetinu Bid

TNF tumor necrosis factor; rodina cytokinÛ

TNFα tumor necrosis factor α, cytokin, ligand receptoru TNFR-1
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TNFRs tumor necrosis factor receptors; rodina receptorÛ

TNFR-1 tumor necrosis factor receptor-1, receptor smrti

TRADD TNFR-associated death domain; protein komplexu vytváfiejícího se po aktivaci

receptoru TNFR-1

TRAF2 TNFR-associated factor 2; protein komplexu vytváfiejícího se po aktivaci receptoru

TNFR-1

TRAIL cytokin, ligand TNFRs

TUNEL terminal deoxyuridine triophosphate nick end-labeling; 

zobrazovací technika in situ detekující specifické fragmenty DNA

UCHL1 ubiquitin C-terminal hydrolase 1; gen spojovan˘ s Parkinsonovou chorobou

UPR unfolded protein response; mechanismy vzniklé v dÛsledku stresu ER

vFLIPs viral FLICE-inhibitory proteins; regulaãní proteiny gamma-herpesviru

XIAP X-chromosome-linked inhibitor of apoptosis proteins; inhibitor kaspas

z-VAD-fmk syntetick˘ ‰irokospektr˘ inhibitor kaspas

z-YVAD-cmk syntetick˘ inhibitor kaspasy 1

z-VDVAD-fmk syntetick˘ inhibitor kaspasy 2

z-DEVD-fmk syntetick˘ inhibující kaspasy 3

z-LEHD-fmk syntetick˘ inhibitor kaspasy 9
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