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Abstrakt
Exosomy umožňují mezibuněčnou komunikaci a přenášení nákladu mezi buňkami.
Znalost mechanismů třídění nákladu do exosomů a jejich přenosu mezi buňkami
je zásadní pro vývoj vakcín a diagnostických přístupů. Exosomální přenos může
přispívat jak k imunitní odpovědi organismu, tak k pathofyziologiím - zejména
vzniku a rozvoji nádorových onemocnění a šíření virových infekcí. Výzkum role
exosomů v životních cyklech tumorogenních virů přirozeně propojuje dosavadní
poznatky o mechanismech virové karcinogenese a transportu buněčných i virových
onkoproteinů a nukleových kyselin. Virus Epsteina a Barrové využívá exosomy
pro přenos onkoproteinu LMP1 a regulačních RNA, zatímco virus lidské imunode-
ficience využívá buněčné dráhy pro vznik exosomů k pučení z buňky zakrytý její
membránou, která poskytuje úkryt před imunitním systémem. U viru hepatitidy C
byl prokázán exosomální přenos infekčních částic. Onkoproteiny a virové RNA jsou
v exosomech uvolňovány i z buněk infikovaných jinými lidskými tumorogenními
viry. Mechanismy i důsledky těchto jevů však dosud zůstávají neprobádané.

Klíčová slova: exosom, rakovina, virová infekce, tumorogenní viry, imunita,
mezibuněčná komunikace, virus hepatitidy C, virus Epsteina a Barrové, virus
lidské imunodeficience



Abstract
Exosomes facilitate intercellular communication and transport of cellular cargo.
Understanding the mechanisms underlying the cargo sorting to exosomes and
the transport itself is crucial for vaccine development and diagnostic research.
Exosome-mediated transfer contributes to immune response as well as progression
of several diseases, including cancer and viral infections. Research on exosomes and
their role in life cycles of tumorigenic viruses links already known mechanisms of
viral carcinogenesis to the transport mechanisms of both cellular and viral proteins
and nucleic acids. Epstein-Barr virus employs exosomes for transmission of the
LMP1 oncoprotein and regulatory RNAs, whereas human immunodeficiency virus
exploits cellular exosomal pathway for hijacking its membrane during budding,
which helps it evade the immune system. It has been discovered that hepatitis C
virus transfers its infectious virions between cells in exosomes. Exosomes containing
oncoproteins and viral RNAs are also released from cells infected with other human
tumorigenic viruses. However, mechanisms and implications of such events remain
to be discovered.

Keywords: exosome, cancer, viral infection, tumorigenic viruses, immunity, in-
tercellular communication, hepatitis C virus, Epstein-Barr virus, human immuno-
deficiency virus
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Úvod
Exosomy jsou druh extracelulárních vesiklů. Od svého objevu jsou předmětem
četných studií, díky nimž začínáme chápat jejich fyziologii a funkce v organismu.
Současné výzkumy ukazují, že jsou součástí buněčné komunikace, imunitní od-
povědi a řady dalších procesů a mohou hrát zásadní roli i v pathofyziologických
stavech, např. při nádorové metastasi, šíření virových infekcí či rozvoji neurolo-
gických onemocnění (např. Alzheimerova a Parkinsonova choroba). Proto nelze
zanedbat ani terapeutický a diagnostický potenciál, které studium exosomů přináší.

Již na počátku minulého století byly objeveny viry zodpovědné za vznik
a přenos některých nádorových onemocnění (virus ptačích sarkomů a leukosy,
virus Rousova sarkomu). Studium těchto virů umožnilo pochopení mnohých
mechanismů a drah účastnících se růstu buněk a jejich dělení, ale i vzniku nádorů.
Podle současných statistických údajů stojí lidské onkoviry za vznikem 11 %
všech diagnostikovaných rakovinných onemocnění. Výzkum interakcí těchto virů s
buněčnými exosomy by tedy mohl přispět k časnější diagnostice i rozvoji léčebných
postupů. Tyto aplikace se týkají nejen tumorogenních virů, ale i jiných virových
onemocnění a rakoviny nezpůsobené viry.

Cílem této práce je shrnout poznatky o úloze exosomů v životním cyklu,
infektivitě a onkogenesi vybraných tumorogenních virů a nastínit potenciální
aplikace. Práce charakterizuje exosomy a popisuje jejich funkce. Zejména se
věnuje jejich roli v imunitním systému, který nelze zanedbat při studiu jakéhokoli
onemocnění, a vzniku nádorových onemocnění. Ve svém popisu role exosomů ve
virových infekcích se zaměřuje na důležité lidské pathogeny, u kterých je role
exosomů zatím nejvíce prozkoumaná: na virus hepatitidy C, virus Epsteina a
Barrové a virus lidské imunodeficience.
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Exosomy
2.1 Objev exosomů, jejich charakterizace a funkce

Exosomy jsou extracelulární vesikly (EV) původem v multivesikulárním tělísku
(MVB), někdy též označovaném jako multivesikulární endosom (MVE). Jejich
velikost se obvykle uvádí 30-100 nm, ačkoli poprvé byly popsány jako cca 50 nm
velké váčky (Pan et al. 1985) při výzkumu maturace retikulocytů v erythrocyty,
kde mají roli odpadních váčků, kterými se buňka zbavuje přebytečného obsahu
(Johnstone et al. 1987). Exosomy uvolněné z jedné buňky mohou být poté in-
ternalizovány jinou (cílovou) buňkou i ve vzdálené lokaci a ovlivnit její chování.
Poněkud matoucí je fakt, že termín exosom se používá i k označení eukaryotického
proteinového komplexu s 3’-5’ exonukleasovou aktivitou (Mitchell et al. 1997).

Biogenese MVB je intracelulární struktura obsahující váčky vznikající pučením
membrány do lumen endosomu. MVB může být směřováno do lysosomu nebo k
cytoplasmatické membráně. Následnou fuzí membrány MVB s cytoplasmatickou
membránou buňky se tyto váčky uvolní v podobě exosomů do extracelulárního
prostoru (obr. 2.1). Termín exosomy by měl být vyhrazen pouze pro vesikly
vznikající z MVB. Další používané vymezení je pro EV dané velikosti (mezi 50-100
nm) či EV specificky izolované (pomocí ultracentrifugace při 100 000 g), což
umožní obejít dokazování původu vesiklů v MVB. Kowal, Tkach a Théry (2014)
proto navrhují, aby autoři vždy v textu specifikovali, v jakém významu označení
exosom používají.

Vznik multivesikulárního tělíska v buňce je řízen proteiny komplexu ESCRT
(endosomální třídící komplex pro transport), zejména ESCRT-I (Bache et al.
2003). Kromě Hrs proteinu se sekrece exosomálních vesiklů účastní další proteiny
komplexů ESCRT, například STAM1, TSG101 a CHMP4C, a proteiny asociované
s ESCRT komplexy, jmenovitě ALIX a VPS4B (Colombo et al. 2013). ESCRT
se sestává z 5 proteinových komplexů a dalších asociovaných proteinů. Zajišťuje
odštěpení membrány při pučení vesiklů (Wollert, Wunder et al. 2009). Stejnou
funkci má i při cytokinesi (Lindås et al. 2008; Samson et al. 2008; Morita, Sandrin,
Chung et al. 2007) a pučení některých virů z buněk, např. u viru lidské imunodefi-
cience (Martin-Serrano, Zang a Bieniasz 2003; Morita, Sandrin, McCullough et al.
2011) a virů hepatitidy A (Feng, Hensley et al. 2013) a hepatitidy C (Tamai et al.
2012).

Exosomy jsou uvolňovány řadou jak zdravých, tak nádorových buněk. Byly
izolovány z mnoha tělesných tekutin; nachází se například v moči (Pisitkun, Shen
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KAPITOLA 2. EXOSOMY 3

Obrázek 2.1: Schéma biogenese exosomů: Klathrinové vesikly (CCV) formují časný
endosom (early endosome). Klathrin asociovaný s vesikly je znázorněn červenými
tečkami. Multivesikulární endosom (MVE) pak vzniká pučením membrány dovnitř
časného endosomu. MVE může být směřováno k degradaci v lysosomu (lysosome) či
fuzovat s cytoplasmatickou membránou buňky. Touto fuzí jsou z buňky vypuštěny
vesikly z lumen MVE, exosomy (exosomes). Na rozdíl od exosomů, mikrovesikly
(microvesicles) pučí přímo z cytoplasmatické membrány. Proteiny sekretované v
exosomech či degradované v lysosomu jsou znázorněny trojúhelníčky (proteiny
asociované s membránou) a obdélníčky (transmembránové proteiny). Převzato z
Raposo a Stoorvogel (2013).

a Knepper 2004), slinách (Ogawa et al. 2008), plasmě (Muller et al. 2014) a
mateřském mléce. Zde se předpokládá důležitá role ve vývoji imunitního systému
novorozence, neboť indukují tvorbu regulačních T-buněk (Admyre et al. 2007).
Navíc tyto exosomy nejsou tráveny v trávicím traktu, ale jsou internalizovány
střevním epithelem (Lonnerdal et al. 2015).

Obsah exosomů Obsah proteinů v exosomu reflektuje do jisté míry obsah jeho
mateřské buňky a koresponduje s jeho konkrétní funkcí. Ukázkou je rozdíl obsahu
exosomů sekretovaných nezralými a zralými dendritickými buňkami (DC). Zralé
DC jsou sice morfologicky podobné exosomům z nezralých dendritických buněk,
mají ale větší podíl MHC II a ICAM-1 (mezibuněčná adhesivní molekula) a jsou
schopnější indukovat imunitní odpověď (Segura, Amigorena a Théry 2005). A to i
přes to, že zralé DC produkují exosomů výrazně méně, neboť obecně mají méně
multivesikulárních tělísek (Kleijmeer et al. 2001). Velmi se také liší proteiny a
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microRNA (miRNA) obsažené v buňkách zdravých a nádorových (Rabinowits
et al. 2009; Rodríguez et al. 2014; Singh et al. 2014), příp. buňkách infikovaných
virem či jiným pathogenem (Kalamvoki, Du a Roizman 2014).

miRNA Kromě řady proteinů mohou exosomy přenášet i miRNA a mRNA.
miRNA jsou malé (cca 22 nukleotidů), protein nekódující RNA (R. C. Lee,
Feinbaum a Ambros 1993; Lagos-Quintana et al. 2001). Vazbou na cílové mRNA
regulují expresi genů. Mají důležité regulační funkce v proliferaci (Brennecke et al.
2003), diferenciaci (Chen et al. 2004), apoptose a dalších buněčných procesech
(Stark et al. 2003). V exosomech byla detegována jak buněčná (Hunter et al. 2008),
tak virová miRNA (Pegtel et al. 2010). Tyto exosomální miRNA plní ve své cílové
buňce rozličné funkce, například byl popsán útlum zánětlivých procesů způsobený
miRNA a cytokiny sekretovanými v exosomech z makrofágů (McDonald et al.
2014).

Funkce Fuzí s cílovou buňkou tedy mohou exosomy zajišťovat mezibuněčnou
komunikaci a dopravu materiálu do buněk. Byly v nich nalezeny buněčné proteiny
(Graner et al. 2009; Pisitkun, Shen a Knepper 2004), mRNA a miRNA (Valadi
et al. 2007) i virové částice (Ramakrishnaiah et al. 2013). Tento horizontální
přenos nukleových kyselin a proteinů může vést k zásadním změnám v cílové
buňce. Příkladem je přenos miR-296, která v endotheliálních buňkách stimuluje
syntézu vaskulárního endotheliálního růstového faktoru (VEGF). Důsledkem je
angiogenese (tj. tvorba nových kapilár) v cílové tkáni. VEGF dále sám pozitivně
reguluje expresi miR-296. Ukázalo se, že stejný proces podporuje angiogenesi
gliomů (mozkový nádor) i in vivo (Würdinger et al. 2008).

Internalizace Internalizace exosomů buňkami byla zkoumána zejména na mo-
delu dendritických buněk. Je závislá na vápníku a teplotě a účastní se jí cytoskelet.
V celém procesu jsou důležité povrchové buněčné molekuly, např. tetraspaniny
CD9 a CD81. CD81 je jeden z receptorů umožňující přenos viru hepatitidy C
(kapitola 3.1.3) a často využívaný exosomální marker. Po vstupu do buňky míří
exosomy do endosomální dráhy (z časného endosomu do pozdního) a zřejmě jsou
dále alespoň částečně zpracovávány v MVB (Morelli et al. 2004). Vstup do buňky
lze inhibovat stejně jako klasickou endocytickou dráhu pomocí inhibitoru dynaminu
a snížením (downregulací) exprese proteinu kaveolin-1. Do recipientních buněk
exosomy zřejmě vstupují kaveolinem zprostředkovanou endocytosou (Nanbo et al.
2013; Svensson et al. 2013) či přímou fuzí s membránou cílové buňky (Montecalvo
et al. 2012) (obr. 2.2). Proces internalizace byl opakovaně vizualizován pomocí
konfokálního mikroskopu (Morelli et al. 2004; Singh et al. 2014).
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Obrázek 2.2: Mechanismus internalizace exosomů a přenosu buněčného materiálu:
RNA (vlnovky) a proteiny, zde znázorněné trojúhelníky (proteiny asociované s
membránou) a obdélníčky (transmembránové proteiny), jsou tříděny do exosomů a
mikrovesiklů (microvesicles) v sekretující buňce (secreting cell). Oba typy vesiklů
jsou dopravovány k cílové buňce (recipient cell), kde se mohou přichytit na
plasmatickou membránu (1). Dále dochází buď k fuzi s membránou (2) nebo jsou
pohlceny endocytosou (3). Endocytované váčky v buněčném cytosolu splývají s
endocytickým kompartmentem (4). Převzato z Raposo a Stoorvogel (2013).
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2.2 Role v onkogenesi

Je čím dál tím jasnější, že exosomy hrají zásadní roli v rozvoji nádorových
onemocnění. Předpokládá se, že exosomy vypouštěné z rakovinných buněk hrají
roli ve vytváření metastatických ložisek a mají podíl na vytváření nádorového
mikroprostředí. To je možné zejména díky jejich schopnosti přenášet miRNA a
buněčné proteiny do konkrétních buněk a úspěšnému unikání imunitnímu systému.
Internalizace exosomů také často vede k ovlivnění buněčných signálních drah,
často souvisejících s buněčným cyklem. K indukci proliferace a potlačení buněčné
smrti dochází aktivací buněčných signálních drah pomocí fosforylace. Takovými
drahami jsou například MAPKp42/44 (Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et al.
2005), AKT (Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et al. 2005; Lin Yang et al. 2013;
Cho, Park, Lim, Kim et al. 2011) či ERK (Lin Yang et al. 2013). Dále exosomy
ovlivňují adhesivitu (Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et al. 2005; Roccaro et al.
2013) a migrační potenciál buněk (Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et al. 2005).

miRNA V exosomech byly detegovány miRNA ve velkém množství exprimované
v nádorových buňkách (Taylor a Gercel-Taylor 2008; Vaksman et al. 2014). Některé
z nich (miR-10b) prokazatelně indukují nádorovou invasivitu (Singh et al. 2014).
In vivo, internalizace těchto exosomů po injikování do experimentálního zvířete
navodila v buňkách změny způsobené miRNA, které vedou k vyšší agresivitě a
invasivitě nemoci (Vaksman et al. 2014). Například miR-214, opakovaně detegovaná
v exosomech i nádorech (Taylor a Gercel-Taylor 2008; Wang et al. 2014), stimuluje
angiogenesi a je zapojena do migrace nádorových buněk (Penna et al. 2011).
Experimentálně bylo prokázáno, že exosomy přenášející miR-214 v cílové tkáni
angiogenesi indukují (Balkom et al. 2013).

Pomocí exosomálních miRNA mohou zdravé buňky komunikovat. Exosomy
však zprostředkovávají komunikaci i mezi tumorem a jeho mikroprostředím. Me-
senchymální buňky stromatu uvolňují exosomy, které jsou směrovány do buněk
mnohočetného myelomu. Obsahují miRNA, které jsou typicky exprimované v
tumorech a indukují proliferaci (Roccaro et al. 2013). V současné době se mnohé
výzkumy zaměřují na určení stadia onemocnění podle zastoupení izolovaných
miRNA v exosomech. Bohužel, tyto pokusy zatím nebyly úspěšné (Rabinowits
et al. 2009; Rodríguez et al. 2014), i když některé miRNA mohou sloužit jako
rakovinné markery pro diagnostiku (Taylor a Gercel-Taylor 2008).

Změny v cílových buňkách Tým doktora Mariusze Z. Ratajczaka (University
of Louisville) bohužel ve svých studiích vesiklů z krevních destiček nerozlišuje
jednotlivé druhy EV. Popisuje souhrnně dva typy mikrovesiklů odvozených z desti-
ček (PMV): vesikly odvozené z povrchové membrány a exosomy. PMV přenášejí
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do hematopoetických buněk thrombocytární adhesivní molekuly, jako je integrin
CD41. Tyto buňky poté snáz adherují k endotheliím (Janowska-Wieczorek, Majka
et al. 2001). PMV chemotakticky přitahují hematopoetické buňky, vážou se na
jejich povrch a interferují s jejich buněčnými procesy. V cílových buňkách, kterými
mohou být zdravé i nádorové buňky, mohou indukovat proliferaci a bránit buněčné
smrti (Baj-Krzyworzeka et al. 2002).

Stejný fenomén byl popsán i u buněk Lewisova plicního karcinomu (LLC).
PMV chemotakticky přitahují LLC a zvyšují jejich metastatický potenciál. PMV
také indukují expresi matrixové metalloproteinasy membránového typu 1 a přepis
mRNA pro matrixovou metalloproteinasu 9 (MMP) a některé růstové faktory, mj.
růstový faktor vaskulárních endothelií, což jsou všechno angiogenetické faktory
(Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et al. 2005). MMP degraduje buněčné molekuly
- od receptorů pro růstové faktory až po cytokiny (Nawrocki et al. 1997).

Mikroprostředí Exosomy z buněk nádorů prsu a ovarií dokáží u zdravých
mesenchymálních buněk indukovat přeměnu na myofibroblasty, které jsou hojně
zastoupeny v nádorovém stromatu a navozují tzv. nádorové mikroprostředí. In-
dukují v mesenchymálních buňkách expresi cytokinů podporujících růst nádorů
(SDF-1 a TGF-β) a jejich receptorů. Aktivují signalizační dráhy asociované s
diferenciací a progresí nádoru (Cho, Park, Lim, Kim et al. 2011; Cho, Park, Lim
a K. W. Lee 2012).

Shrnutí Buňky spolu pomocí exosomů komunikují. Exosomy dopravují do
cílových buněk miRNA a proteiny, které mohou podporovat buněčné děje vedoucí
ke vzniku nádorů. Takovými procesy jsou například angiogenese, proliferace či
větší adhesivita k endotheliím. Hrají roli v navození nádorového mikroprostředí
i potlačení imunitní odpovědi vůči rakovinné tkáni. Ač jsou exosomy od jiných
vesiklů jasně vymezeny, ne všechny studie extracelulární váčky rozlišují. Zároveň se
ukazuje, že i jiné vesikly by mohly mít podobné funkce. Nabízí se otázka, jakými
mechanismy se do exosomů a jiných vesiklů preferenčně třídí jejich obsah a jak
se tyto mechanismy či jejich konečné obsahy liší. Případné rozdíly by mohly být
zásadní pro cílenou produkci vesiklů pro klinické aplikace. Současné výzkumy se
zaměřují na využití exosomů a identifikace jejich obsahu k včasnému stanovení
diagnosy včetně určení stadia nemoci.

2.3 Vztah k imunitnímu systému

Imunita vrací úder V řadě studií exosomů jsou používány dendritické buňky
a jiné krevní buňky. I díky tomu se nám odhalují jejich zajímavé funkce v imu-
nitě. Jednou z prvních objevených byla schopnost exosomů prezentovat antigen.
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Exosomy sekretované B-lymfocyty prezentujícími antigen mají na svém povrchu
s MHC II a jsou schopné prezentovat antigen a indukovat T-buněčnou odpověď
imunitního systému (Raposo, Nijman et al. 1996). Dalšími buňkami, které sekretují
exosomy prezentující antigen, jsou dendritické buňky (viz výše) (Segura, Amigo-
rena a Théry 2005). Exosomy z makrofágů zase mohou obsahovat protizánětlivé
cytokiny a miRNA [viz výše, (McDonald et al. 2014)]. Dále mohou u recipientních
makrofágů zvyšovat schopnost fagocytosy a indukovat diferenciaci nebo přenášet
miR-233 (Ismail et al. 2013).

Z funkcí zmíněných v předchozích kapitolách zde připomenu ještě potenciální
význam pro imunitu novorozenců díky exosomům obsaženým v mateřském mléce,
které mohou být internalizovány střevním epithelem (Lonnerdal et al. 2015).

Exosomy z rakovinných buněk mohou značně přispívat k rozvoji rakoviny
(kapitola 2.2). V některých případech však mohou naopak pomáhat v boji proti
onemocnění. Zvýšená exprese Rab27a (tj. malá GTPasa z Rab rodiny) v rako-
vinných buňkách současně zvyšuje i množství sekretovaných exosomů. Důsledky
internalizace těchto exosomů byly zkoumány na DC, kde indukují produkci cyto-
kinů a zvyšují potenciál aktivace CD4+ T-lymfocytů. Celkově mobilizují imunitní
systém k boji proti nádoru (W. Li et al. 2013).

Tým Simona Powise z Univerzity St. Andrews provedl studii o regulaci uvol-
ňování exosomů v závislosti na jejich koncentraci v médiu (Riches et al. 2014).
Dokázali, že nádorové buňky produkují více exosomů než buňky zdravé. Záro-
veň množství exosomů v extracelulárním prostoru může regulovat jejich sekreci
okolními buňkami. Přidáním koncentrovaných exosomů k buňkám se sekrece
exosomů sníží. Tento efekt byl v dané studii největší v případě přidání exosomů
ze zdravých buněk k buňkám nádorovým. Navíc je inhibice tkáňově specifická -
exosomy nádorových buněk močového měchýře sekreci exosomů buňkami prsní
tkáně neovlivnily. Podle autorů lze tkáňově specifickou inhibici exosomální sekrece
využít i terapeuticky.

Byl objeven i pozitivní vliv exosomů při boji s virovou infekcí, konkrétně u
viru lidské imunodeficience (HIV). Exosomy obsažené ve spermatu po internali-
zaci buňkami blokují replikaci HIV-1. Nemají vliv na vstup viru do buněk, ale
narušují funkci reverzní transkriptasy. Stejný experiment proběhl i na exosomech
izolovaných z krve, zde ale žádný efekt pozorován nebyl (Madison, Roller a Oke-
oma 2014). Také exosomy z média CD8+ T-buněčné kultury (původem z HIV-1
pozitivních pacientů) dokázaly utlumit replikaci HIV-1 pomocí proteinového fak-
toru obsaženého v membráně těchto vesiklů (Tumne et al. 2009). Další výzkum
naznačuje, že za anti-HIV-1 efektem exosomů stojí lidská cytidin deaminasa, která
je v nich sekretována a v cílových buňkách snižuje účinnost reverzní transkripce,
resp. množství jejích detegovatelných produktů (Khatua et al. 2009).



KAPITOLA 2. EXOSOMY 9

Rovnováha sil Exosomy mnohdy fungují jako volání o pomoc infikovaných
buněk. Exosomy sekretované z buněk infikovaných vnitrobuněčnými parazity
vyvolávají zánětlivou odpověď. Konkrétně exosomy z makrofágů infikovaných
M. avium obsahují glykopeptidolipid (GPL), povrchovou molekulu mykobakterií
rozpoznávanou receptory skupiny Toll. GPL je dopravováno do neinfikovaných
makrofágů, kde vyvolávají zánětlivou odpověď (Bhatnagar a Jeffrey S. Schorey
2007). Podobně stimulují zánět i exosomy z buněk infikovaných jinými parazity:
M. tuberculosis, M. bovis, S. typhimurium a T. gondii. I ty obsahují molekuly
rozpoznávané buňkami imunitního systému a aktivují makrofágy (Bhatnagar,
Shinagawa et al. 2007).

Na druhou stranu, EV mohou mít za úkol i udržování tolerance imunitního
systému vůči neškodným antigenům z potravy. Tým profesora Esbjörna Telema
(University of Göteborg) popisuje „tolerosomy”, vesikly podobné exosomům. To-
lerosomy jsou produkovány epitheliemi střev a nesou komplexy MHC typu II a
antigenů pocházejících z lumen střev. V recipientních buňkách navozují toleranci
vůči přinášeným antigenům. Studie bohužel nepopisuje přesný původ vesiklů,
nicméně poukazuje, že tolerosomy vykazují stejné sedimentační vlastnosti, velikost
a obsah MHC II jako dříve popsané exosomy (Karlsson et al. 2001).

Skrytá hrozba Role exosomů v unikání virů imunitnímu systému je nejlépe
popsána u viru hepatitidy C (kapitola 3.1.3). Exosomy však zřejmě vydatně
pomáhají při infekci řadě virů. Nově byl tento fenomén popsán in vitro u čeledi
Picornaviridae. Jedná se o čeleď neobalených virů, mezi něž patří například virus
hepatitidy A (HAV). Právě ten umí využívat ESCRT dráhu buněk pro vlastní
pučení z buňky. Tento způsob biogenese je závislý na proteinech ALIX a VPS4B. V
důsledku toho má i tento obvykle neobalený virus kolem sebe lipidovou membránu,
která ho částečně chrání před protilátkami (Feng, Hensley et al. 2013). Nicméně
právě obalené viriony HAV jsou in vitro snáze detegovány plasmacytoidními
dendritickými buňkami (pDC) a stimulují pDC k produkci interferonu IFNα (Feng,
Y. Li et al. 2014), který je součástí antivirové obrany. Z čeledi Picornaviridae byl
podobným experimentům podroben i poliovirus, lytický virus způsobující dětskou
obrnu. Ukázalo se, že dokáže opouštět buňku s využitím autofagické dráhy ve
váčcích podobných exosomům (Bird et al. 2014). Nevirologickou zajímavostí na
závěr pak jsou nedávné výzkumy na exosomální přenos prionů. Exosomy jsou
zřejmě hlavní cestou, jak se priony přenášejí v kultuře bez přímého kontaktu
buněk (Arellano-Anaya et al. 2014).

Nová naděje Vzhledem ke své imunogenicitě jsou exosomy vhodným kandidá-
tem pro vývoj vakcín. Pro M. tuberculosis to navrhuje tým Cheng a Jeffery S.
Schorey (2013). Exosomy obsahující antigeny intracelulárních parazitů stimulují
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zánětlivé reakce a aktivují makrofágy v experimentech in vitro (viz výše) a u myší
vakcinovaných těmito exosomy vyvolávají podobnou reakci (Cheng a Jeffery S.
Schorey 2013). Exosomy se pro dopravu antigenu hodí zejména v případě, kdy
potřebujeme navodit imunitu proti necizorodým, buněčným antigenům. Experi-
mentálně byly vytvořeny exosomy obsahující tumor-asociované antigeny. Pomocí
vakcín obsahujících tyto exosomy lze dosáhnout větší T-buněčné i protilátkové
odpovědi. U myší dokázala tato vakcína zpomalit růst nádoru (Hartman et al.
2011).

Shrnutí Buňky imunitního systému využívají exosomy pro komunikaci i k
samotnému spuštění imunitní reakce. Exosomy mají na svém povrchu molekuly
MHC II, na kterých efektivně prezentují antigeny, čímž mohou indukovat zánět či
aktivovat cílové buňky. Pomáhají v boji proti rakovině a infekcím viry či jinými
intracelulárními parazity. Na druhou stranu ale umožňují některým virům přenos
mezi buňkami mimo dosah protilátek. Nabízí se řada možností, jak by bylo možné
využít imunogenní vlastnosti exosomů v klinické praxi. Vakcíny a léčiva založená
na exosomech jsou teprve na počátku svého vývoje, ale již nyní je zřejmý jejich
obrovský potenciál.



Tumorogenní viry
Viry jako původci rakovinných onemocnění byly objeveny již na počátku 20.
století. Dnes známe i 7 hlavních lidských virů spojených s rakovinou: lidský herpes
virus typu 4 (neboli virus Epsteina a Barrové, EBV), viry hepatitidy B (HBV)
a hepatitidy C (HCV), polyomavirus karcinomu Merkelových buněk (MCPyV),
lidský herpes virus typu 8 (HHV-8), lidský papillomavirus (HPV) a lymfotropní
virus lidských T-buněk typu 1 (HTLV-1). Tyto viry jsou zodpovědné za více než 11
% všech rakovinných onemocnění (Parkin 2006). Dále můžeme jako tumorogenní
klasifikovat i virus lidské imunodeficience, i když při infekci tímto virem častěji
dochází spíše k rozvoji nádorů v důsledku selhání imunitního systému, než přímým
působením viru.

Onkoviry se liší druhem nukleové kyseliny i mechanismy onkogenese. Mezi
tumorogenní viry s RNA genomem patří viry čeledi Retroviridae, ale i HCV.
Retroviry zasahují do hostitelské genetické informace a jsou popsány retrovirové
onkogeny, které manipulují buňku k proliferaci. Naopak DNA onkoviry kódují
onkoproteiny inhibující funkci hlavních buněčných onkosupresorových proteinů
(retinoblastom a p53), které kontrolují postup buňky do G1 fáze buněčného cyklu
a směřují tak buňku do S fáze, kde se virus může replikovat. Oba tyto mechanismy
označujeme jako přímou onkogenesi. HCV je ale příkladem viru, který dokáže
vyvolávat nádory i nepřímo - v důsledku persistentní nebo chronické infekce. V
takovém případě hovoříme o nepřímých mechanismech onkogenese.

3.1 Virus hepatitidy C

3.1.1 Charakterizace viru hepatitidy C

Virus hepatitidy C je malý (50-65 nm), obalený (Feinstone, Mihalik et al. 1983)
virus z čeledi Flaviviridae. Jeho genomem je 9,4 kbp dlouhá jednořetězcová +RNA
kódující polyprotein (Choo et al. 1991). N-koncovou část polyproteinu tvoří struk-
turní proteiny core, E1 a E2. V centrální části jsou p7 a NS2, proteiny nezbytné
pro infektivitu viru (Jones et al. 2007). C-koncová část je tvořena nestrukturními
proteiny NS3, NS4A, NS4B, NS5A a NS5B potřebnými k replikaci. V roce 1975
bylo zjištěno, že se u některých pacientů po transfuzi rozvinula hepatitida, která
není způsobená viry hepatitidy A či B - tzv. non-A, non-B hepatitida (Feinstone,
Kapikian et al. 2001). Samotný původce, HCV, byl identifikován až o 13 let později
[shrnuto v Houghton (2011)].

HCV infikuje především jaterní buňky, ale virová RNA byla detegována i

11
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ve žlučníku, slinivce, slezině, lymfatických uzlinách a jiných tkáních. Chronická
hepatitida, kterou způsobuje, může vést k cirrhose jater a vzniku hepatocelulárního
karcinomu.

3.1.2 Mechanismus karcinogenese u viru hepatitidy C

Cyklus HCV se odehrává v cytoplasmě a jeho genetická informace se neintegruje
do hostitelského genomu. Mechanismus karcinogenese je tedy spíše založen na
dlouhodobém poškození buňky a oxidativním stresu, který může vést k poškození
chromosomální DNA hostitelského hepatocytu. Existují ale i přímé mechanismy
jak HCV může navodit nádorový stav v buňce.

Virové proteiny interferují s funkcí buněčných onkosupresorů a buněčným
cyklem. Nestrukturní protein NS5A váže buněčný onkosupresor p53. Proteiny
spolu tvoří komplex, což zablokuje p53 v perinukleárním prostoru. Tím se sníží
jeho počet v jádře a protein nemůže regulovat transkripci genů potřebných pro
kontrolu buněčného růstu (Majumder et al. 2001). Funkci p53 narušuje i další
protein, NS3, který inhibuje jím zprostředkovanou transkripci (Deng et al. 2006).

Dalším buněčným onkosupresorem, jehož funkce jsou ovlivňovány HCV pro-
teiny, je retinoblastom tumor-supresorový protein (Rb). Váže se na něj NS5B a
tím ho označuje k degradaci. Snížením množství Rb v buňce je ovlivněna regulační
kaskáda, kterou zahajuje, jak je popsáno v následujícím odstavci. Zároveň aktivací
transkripce proteinu E2F urychluje vstup buňky do S fáze a proliferaci (Munakata
et al. 2005).

Obrázek 3.1: Schéma ovlivnění regulační kaskády mi-
tosy HCV core proteinem: Core protein inhibuje expresi
Rb. Dochází k zvýšené expresi transkripčního faktoru
E2F-1 a posléze Mad2. Mad2 je součástí komplexu mi-
totického kontrolního bodu, pro jehož funkce je zásadní
správný poměr jednotlivých komponent. Mitotický kon-
trolní bod je tedy vyřazen z funkce a v buňce při dělení
dochází k polyploidickým anomáliím či apoptose. Pře-
vzato z Machida et al. (2009).
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Core protein způsobuje v infikovaných kulturách chromosomální polyploidie,
což je běžný úkaz v nádorových buněčných liniích. Snižuje expresi Rb proteinu, což
je klíčový regulátor transkripce. V důsledku narušení regulační kaskády dochází k
vyřazení kontrolních bodů buněčného cyklu a chybnému rozcházení chromosomů
do dceřiných buněk (Machida et al. 2009) (obr. 3.1). I core protein se fyzicky váže
na p53. Oba proteiny jsou kolokalizovány v perinukleu a dochází k inhibici funkcí
p53 v transkripci (Kao et al. 2004).

3.1.3 Role exosomů v infekci HCV

V současné době trpí chronickou hepatitidou způsobenou virem HCV 130-150
milionů lidí na celém světě a každoročně 350 000 až 500 000 lidí zemře na nemoci
asociované s HCV (WHO | Hepatitis C 2015). Ze séra pacientů s chronickou
hepatitidou lze izolovat neutralizační protilátky (nAbs), které in vitro blokují šíření
viru (Logvinoff et al. 2004; Bartosch et al. 2003), ale nejsou schopné neutralizovat
infekci in vivo.

Byly popsány dva možné způsoby přenosu HCV. Jedním z nich je klasický „cell-
free” (mimobuněčný) přenos částic, který ovšem může být nAbs inhibován (Timpe
et al. 2008). Schopnost HCV vyhýbat se neutralizačním protilátkám je pozorována
u tzv. „cell-cell” (mezibuněčného) přenosu, který nevyžaduje přítomnost CD81,
ale CLDN1 (Timpe et al. 2008), což je protein těsného spoje (obr. 3.2).

Klasická cesta přenosu HCV je závislá na přítomnosti receptoru CD81, což je
lidský tetraspanin, který váže obalový protein HCV E2 a v buněčné kultuře je ve
velkém množství sekretován právě v exosomech (Escola et al. 1998). Vzhledem
k tomu se předpokládalo, že by mohla existovat souvislost mezi přenosem viru
a exosomy. Vztah mezi HCV a exosomy se potvrdil v roce 2004, kdy bylo zjiš-
těno, že z buněk exprimujících CD81 jsou vylučovány exosomy obsahující virový
protein E2 i virovou RNA. Komplexy HCV-CD81 byly nalezeny i v exosomech z
plasmy HCV pozitivních pacientů (Masciopinto et al. 2004). Vyřazení Hrs (součást
ESCRT komplexu) výrazně snižuje produkci HCV z buněk (Tamai et al. 2012),
podobně jako u HIV (kapitola 3.3.2). Samotná přítomnost HCV v buňce množství
sekretovaných exosomů neovlivňuje (Liu et al. 2014).

První studie prokazující efektivní přenos HCV exosomy v tkáňových kulturách
byla publikována v roce 2013 (Ramakrishnaiah et al. 2013). Exosomy izolované
z média infikovaných hepatocytů podle ní obsahují HCV a jejich internalizace
buňkami ústí v produktivní infekci, a to i v přítomnosti nAbs. V této studii
ovšem k izolaci použili ultracentrifugaci v sacharosovém gradientu, která nedokáže
spolehlivě oddělit exosomy a viriony HCV, které mají podobnou hustotu a velikost,
a nelze tedy zcela vyloučit přítomnost volných virových částic v izolátu a jeho
přenos mimo buňku i jiným způsobem (Bukong et al. 2014). Proto Bukong et al.
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Obrázek 3.2: Role tetraspaninu CD81 v cyklu HCV: Po přichycení (attachment)
na nespecifický receptor, např. glykosaminoglykan (GAG) virová částice asociuje
s receptorem pro nízkodenzitní lipoprotein (LDL-R). Pomocí interakce se „scaven-
gerovým” receptorem B třídy prvního typu (SR-BI) dochází k navázání částice
(binding) na specifický receptor CD81. Tetraspanin CD81 a protein těsného spoje
CLDN1 tvoří vstupní komplex pro HCV. Vstup je regulován pomocí receptoru
pro epidermální růstový faktor (EGFR) a GTPasou HRas. Dále HCV interaguje s
dalším proteinem těsného spoje, OCLN. Jsou známy i interakce HCV s tetraspa-
ninem CD63 a transferinovým receptorem TfR, ale jejich mechanismus zatím
nebyl popsán. Virus do buňky vstupuje pomocí endocytosy (endocytosis) zpro-
středkované klathrinem a fuzí (fusion) s membránou časného endosomu v nízkém
pH se dostává do cytosolu buňky. Dochází k translaci a replikaci virového RNA
genomu. Replikace RNA a hladina CD81 se vzájemně ovlivňují. Po složení částice
(assembly) virus opouští buňku a infikuje další. Přenáší se buď mimobuněčným
(cell-free) přenosem nebo mezibuněčnou (cell-to-cell) cestou, kde jsou popsány
jak dráhy na CD81 závislé, tak dráhy nezávislé na CD81. Na obrázku je sche-
maticky znázorněno, jak mohou aktivované makrofágy (activated macrophages)
prostřednictvím produkce cytokinu TNF-α (faktor nádorové nekrosy α) stimulovat
difuzi CD81 a přemístění OCLN, čímž usnadňují vstup viru do buňky. Převzato a
upraveno z Fénéant, Levy a Cocquerel (2014).



KAPITOLA 3. TUMOROGENNÍ VIRY 15

(2014) použili i další metody purifikace, jako je Exoquick izolace a imunomagnetická
izolace exosomů a o rok později potvrdili, že pomocí exosomů se HCV skutečně
může šířit v tkáňové kultuře.

Exosomy obsahující HCV byly nalezeny i v plasmě HCV pozitivních pacientů
(Liu et al. 2014), což naznačuje, že by podobný mechanismus infekce mohl fungovat
in vivo.

3.2 Virus Epsteina a Barrové

3.2.1 Charakterizace viru Epsteina a Barrové

Virus Epsteina a Barrové (EBV) je obalený virus z čeledi Herpesviridae (podčeledi
gamma-herpesvirů). Jeho genomem je lineární dsDNA. Ve svém 184 kbp nukleotidů
dlouhém genomu kóduje proteiny nukleokapsidy a membránové proteiny, časné
regulátory virové exprese i latentní geny. Ve virionu i infikovaných buňkách lze
detegovat malé RNA kódované EBV (EBER) (Arrand a Rymo 1982). Tyto RNA
nejsou důležité pro transformaci buněk, ale vzhledem k jejich množství v infikované
tkáni se používají jako marker EBV infekce.

Permisivní linii pro EBV představují buňky epithelií. EBV dále osidluje B
lymfocyty a navozuje v hostiteli persistentní infekci. Jsou známy minimálně 4
fáze latence, lišící se expresním profilem (viz dále). V latentně infikovaných buň-
kách lze virovou DNA separovat od buněčného chromosomu, neboť se neintegruje
do hostitelského genomu (Nonoyama a Pagano 1972), ale přetrvává v buňce ve
formě extrachromosomálního episomu. Současná prevalence v celosvětové popu-
laci dosahuje 90 %. EBV je původcem infekční mononukleosy a je asociován s
mnoha nádory: Burkittovým lymfomem (BL), Hodgkinovým lymfomem (HL),
nasofaryngeálním karcinomem (NPC), gastrickým karcinomem (GC) a dalšími.

3.2.2 Mechanismus karcinogenese u viru Epsteina a Barrové

Pro nádory asociované s EBV je typické, že se při jejich vzniku uplatňují virové
proteiny zodpovědné za navození virové latence a virový genom nacházíme v každé
buňce nádoru. Všechny detegované genomy jsou identické, což naznačuje, že nádor
je monoklonální, vzniká z jediné infikované buňky (Raab-Traub a Flynn 1986). Pro
každý druh nádorů asociovaný s EBV je charakteristický vzor exprese latentních
genů. V BL a GC jsou exprimovány geny latence typu I, v NPC či HL latence
typu II a v nádorech hladkého svalstva a lymfoblastických buněčných řadách
transformovaných EBV detegujeme produkty genů latence typu III. Expresní
vzory jsou znázorněny na obrázku obr. 3.3. Kromě uvedených proteinů je pro
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Obrázek 3.3: Znázornění expresního vzoru EBV v různých stadiích latence. Pře-
vzato z Hudnall (2014).

všechna stadia latence typická i přítomnost EBERs.

EBNA EBNA (nukleární antigeny EBV) pečlivě regulují replikaci viru a expresi
jeho proteinů. EBNA-1 je nutný k replikaci a navození persistence, resp. udržování
episomálního genomu (Yates et al. 1984). Další EBNA regulují transkripci virových
i buněčných genů (Ling et al. 2005).

LMP1 Za hlavní onkoprotein EBV je často označován LMP1 (latentní mem-
bránový protein 1). Je esenciální pro transformaci B-buněk (Kaye, Izumi a Kieff
1993) a jeho biologická aktivita byla prokázána na příkladu NPC. I zde reguluje
expresi mnoha buněčných genů, včetně zvyšování exprese transkripčních faktorů
(c-Myc, eIF4E) (Y. Zhao et al. 2014), které následně zasahují do buněčného cyklu,
zahajují proliferaci a migraci buněk. I když je LMP1 hlavním aktérem zvýšené
proliferace nádorů, samotný nestačí na transformaci EBV-negativních buněk. K
tomu jsou zřejmě zapotřebí i další faktory (Ito et al. 2014).

BARTs BARTs (transkripty přepisované zprava BamHI A regionu) zahrnují
desítky různých miRNA kódovaných EBV. V latenci cílí na regulaci buněčné
proliferace a apoptosy (Choy et al. 2008) a na umlčení tumor-supresorových genů
(Marquitz et al. 2011).

tvRNA V současné době je intenzivně studována i role RNA molekul ve vi-
rových částicích herpesvirů, takzvaných tvRNA (RNA přenášené virionem). I v
případě EBV v sobě viriony nesou molekuly miRNA i mRNA, které ovlivňují
replikační cyklus. Přinášené transkripty časných genů jsou ihned po vstupu do
buňky překládány a pomáhají viru ustavit latentní infekci, případně transformovat
buňku a bránit jí v apoptose (Jochum et al. 2012).
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3.2.3 Role exosomů v infekci EBV

Z transformovaných buněk infikovaných EBV jsou vypouštěny exosomy, ze kterých
byly postupně izolovány virové miRNA (Pegtel et al. 2010), virové proteiny (LMP1)
(Meckes et al. 2010), virová mRNA (Canitano et al. 2013) i EBER1 a EBER2
(Ahmed et al. 2014).

LMP1 Buňky infikované EBV produkují exosomy obsahující LMP1, což je
produkt hlavního onkogenu EBV. Kromě LMP1 zde byly nalezeny i signální
proteiny, s jejichž pomocí dokáže LMP1 po internalizaci cílovou buňkou regulovat
buněčný růst (Meckes et al. 2010). Popsaným mechanismem regulace růstu je
indukce interleukinu-9 (IL-9), který působí jako autokrinní růstový faktor. IL-9
je exprimován i v EBV pozitivních buňkách nasálního lymfomu (Lixin Yang
et al. 2004). V cílových buňkách zvyšuje LMP1 expresi povrchového adhesivního
glykoproteinu ICAM-1 (Nanbo et al. 2013). Buňkami NPC jsou sekretovány
exosomy, které kromě LMP1 obsahují i imunomodulatorní protein galektin-9
(Keryer-Bibens et al. 2006). Galektin-9 je exprimován i v buňkách HL, kde byl
poprvé objeven (Türeci et al. 1997).

RNA Tyto exosomy také obsahují EBV miRNAs, které efektivně umlčují cílové
geny podílející se na imunitní obraně, jsou-li internalizovány dendritickými buň-
kami (Pegtel et al. 2010). Latentní mRNA obsažená v exosomech z infikovaných
buněk může přispívat k boji infekce proti imunitnímu systému a pathogenesi EBV.
Složení RNA obsažených v exosomech závisí na druhu buněčné linie (nádoru), ze
které pochází, resp. typu latence EBV (Canitano et al. 2013).

I BARTs byly detegovány v exosomech. Konkrétně v exosomech izolovaných z
plasmy pacientů s NPC se nacházejí ve velkém množství, podstatně vyšším než v
exosomech zdravých přenašečů EBV (Gourzones et al. 2010).

3.3 Virus lidské imunodeficience

3.3.1 Charakterizace viru lidské imunodeficience

Virus lidské imunodeficience (HIV) je virus z čeledi Retroviridae. Jeho genomem
je tedy +RNA, jejíž replikace probíhá přes DNA intermediát pomocí reverzní
transkriptasy. Byl objeven v 80. letech 20. století jako virus zodpovědný za
polymorfní imunitní nedostatečnost a s ní související oportunistické infekce a
nezvyklá nádorová onemocnění (např. Kaposiho sarkom). Přímé mechanismy
karcinogenese dosud nebyly u HIV popsány.

HIV napadá CD4+ T-lymfocyty a další buňky imunitního systému. CD4 je
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Obrázek 3.4: Využití ESCRT dráhy při
pučení HIV z hostitelské buňky: Podobně
jako při biogenesi exosomů se pučení
HIV účastní proteiny komplexu ESCRT-
I (podjednotka TSG101) a ALIX, pro-
tein asociovaný s komplexem ESCRT.
Interakce s virovým Gag p6 proteinem
umožní rekrutovat komplex ESCRT-III,
konkrétně proteiny CHMP1, CHMP2 a
CHMP4, které zprostředkují odstřižení
membránového krčku (Wollert, D. Yang
et al. 2009). Převzato z Sundquist a
Kräusslich (2012).

hlavním receptorem, který HIV využívá při vstupu do buňky, zatímco CCR5 (C-C
chemokinový receptor typu 5) a CXCR4 (C-X-C chemokinový receptor typu 4)
jsou nejdůležitější koreceptory. V poslední fázi svého cyklu virus pučí z buňky.
Virové proteiny jsou různými drahami transportovány k membráně buňky. Gag
protein zároveň váže dvě molekuly virové RNA. Po seskupení komponent pučí
nezralé částice z buňky. K samotnému vypučení využívá virus ESCRT dráhu
hostitelské buňky (obr. 3.4). Po vypučení z buňky se virové proteiny organizují do
zralé kapsidy a virion se stává infekčním.

Rozlišujeme 2 subtypy HIV: HIV-1 a HIV-2. Předpokládá se, že k přenosu
původně zvířecího viru (virus opičí imunodeficience) na lidi došlo nezávisle na
sobě v centrální a západní Africe. Virus se šíří nechráněným pohlavním stykem a
krví, způsobuje onemocnění známé jako AIDS - syndrom získané imunodeficience.
V současné době je na celém světě kolem 35 milionů nakažených HIV, z čehož 68
% případů je v subsaharské Africe (UNAIDS 2013).

3.3.2 Role exosomů v infekci HIV

Hypotéza trojského koně Na základě podobností mezi exosomální dráhou a
biogenesí HIV byla formulována hypotéza trojského koně. Postuluje, že retroviry
využívají buněčnou dráhu pro sekreci a internalizaci exosomů pro vlastní únik z
buněk a přenos mezi buňkami. Důsledkem toho je, že jsou extracelulární viriony
neviditelné pro imunitní systém a selhává adaptivní imunitní odpověď. Viriony
také snáze pronikají do dalších buněk přes exosomální internalizaci nezávisle na
retrovirovém Env proteinu. Retroviry a exosomy mají podobné složení lipidové
membrány a jsou obohaceny o stejné proteinové markery. Těmi jsou například
tetraspaniny, integriny a MHC (Gould, Booth a Hildreth 2003). ESCRT dráha,
zodpovědná za odstřižení membrány při formaci MVB a sekreci exosomů, parti-
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cipuje i v životním cyklu HIV. Byly odhaleny komponenty nezbytné pro pučení
viru z buňky: ESCRT-I a ALIX (Martin-Serrano, Zang a Bieniasz 2003; Carlton a
Martin-Serrano 2007) a CHMP2 a CHMP4 (proteiny ESCRT-III) (Morita, Sandrin,
McCullough et al. 2011). Ve prospěch hypotézy hrálo i zjištění, že v makrofázích
neprobíhá pučení HIV na membráně, ale pučení do endosomu analogické k tvorbě
MVB (Raposo, Moore et al. 2002). Později se ovšem ukázalo, že domnělé endosomy
jsou ve skutečnosti invaginace plasmatické membrány a v makrofázích probíhá
pučení na membráně stejně jako v T-lymfocytech (Deneka et al. 2007; Welsch
et al. 2007).

Podpora infekce Již bylo zmíněno, že exosomy z krevních destiček a karyocytů
mohou přenášet adhesivní molekuly do recipientních buněk. Takovou molekulou
je i CXCR4 receptor, jeden z koreceptorů umožňující HIV vstup do CD4+ buněk.
Exosomy izolované z periferní krve HIV pozitivních pacientů dokážou přenášet
tyto receptory do buněk, kde nejsou původně exprimovány: např. erythroblasty
a glioblastomy. Po internalizaci takového exosomu se buňky v tkáňové kultuře
stávají citlivé k HIV infekci (Rozmyslowicz et al. 2003).

HIV protein Nef má za úkol zamaskovat infekci v buňce tím, že snižuje množství
MHC I molekul a CD4 receptorů na jejím povrchu. In vitro, exosomy ze zdravých
T-lymfocytů nesoucí CD4 byly schopny inhibovat HIV infekci. V porovnání s
buňkami, kde k expresi Nef nedochází, vypouštějí buňky, kde je Nef exprimován,
exosomy s méně než polovičním množstvím CD4 a HLA-A2 (jeden z typů MHC
I). Exosomy s takto sníženým obsahem CD4 ztrácejí své inhibiční schopnosti a
Nef tak efektivně přispívá k rozvoji infekce HIV v buněčné kultuře (Carvalho et al.
2014).

3.4 Ostatní tumorogenní viry

Následující kapitola shrnuje poznatky týkající se role exosomů v infekci tumo-
rogenních virů, u kterých role exosomů nebyla dosud dobře popsána. Současné
studie na toto téma zachycují několik víceméně nesouvisejících jevů, kterých se
exosomy účastní nebo jsou za ně přímo zodpovědné.

3.4.1 Role exosomů v infekci ostatními tumorogenními
viry

U několika dalších tumorogenních virů již víme, že jimi infikované buňky vypouštějí
exosomy.
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MCPyV Polyomaviry patří mezi tumorogenní viry, ale u lidských virů z čeledi
Polyomaviridae byla zatím prokázána spojitost mezi infekcí a vznikem nádoru
pouze u viru karcinomu Merkelových buněk, což je agresivní nádor kůže. U
tohoto viru však studie o exosomech dosud chybí. Výzkum spojení lidských
polyomavirů a exosomů zatím potvrdil asociaci s exosomy pouze u JC viru
(JCV). JC polyomavirové miRNA byly detegovány v krevních buňkách JCV-
pozitivních pacientů i v exosomech izolovaných z jejich moči a krve (Giovannelli et
al. 2015). Nicméně právě u JCV byl in vitro popsán i mezibuněčný přenos virového
agnoproteinu, který na exosomech závislý není (Otlu et al. 2014). Experimenty
s buněčnými liniemi s integrovanými geny pro polyomavirový SV40 LT antigen
ukázaly, že je možný přenos i onkogenní DNA. Tyto transformované buňky vysílají
vesikly podobné exosomům obsahující dvouřetězcovou DNA bohatou zejména na
sekvence pro SV40LT a N-ras (lidský homolog virového onkogenu v-ras). Po vstupu
do cílové buňky není transportovaná DNA ihned degradována (byla detegována až
30 dní po internalizaci), ale neprokázalo se, že by způsobila transformaci buňky
(T. H. Lee et al. 2014). Autoři ve studii nespecifikují původ tělísek, ale popis izolace
napovídá, že vesikly, ze kterých onkogenní DNA izolovali, mohou být exosomy.

HHV-8 Lidský herpes virus typu 8 patří do čeledi Herpesviridae a je vyvolava-
telem multicentrického nádoru, který zahrnuje masivní proliferaci endotheliálních
buněk - Kaposiho sarkom. Proto je HHV-8 také nazýván virus Kaposiho sarkomu
(KSHV). Exosomy izolované z plasmy pacientů s Kaposiho sarkomem byly testo-
vány na přítomnost KSHV proteinů, DNA a miRNA. Ačkoli přítomnost proteinů
a DNA v exosomech se neprokázala, byly v nich detegovány virové miRNA, a to
zejména v exosomech z latentně infikovaných nádorových buněk. Jejich analýza
ukázala, že mnoho z nich jsou tzv. onkomiRs, neboli miRNA zapojené v tumoro-
genních procesech. Patří mezi ně například šest miRNA ze skupiny miR-17-92,
které jsou do exosomů preferenčně tříděny (Chugh et al. 2013). OnkomiRs cílí
například na signální dráhy účastnící se apoptosy (Matsubara et al. 2007), růstu
a proliferace (Hayashita et al. 2005).

HPV U některých genotypů lidských papillomavirů, virů z čeledi Papillomaviri-
dae, byla prokázána přímá asociace se vznikem rakoviny děložního čípku, rakovinou
penisu, vulvy a rekta a nádorů hlavy a krku. Nezdá se, že by exosomy přispívaly
přímo k procesu infekce, ale napomáhají rozvoji nádorů způsobených papillomaviry.
Ukázalo, že infikované nádorové buňky mají in vitro změněné třídění proteinů do
exosomů (Honegger, Leitz et al. 2013). Přednostně je do nich směřován protein
Survivin - inhibitor apoptosy, který zřejmě hraje roli v onkogenních procesech a
je spjatý s rozvojem lidských rakovinných onemocnění [shrnuto v Altieri (2011)].
Toto třídění Survivinu a dalších proteinů z rodiny apoptotických inhibitorů je
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závislé na expresi papillomavirového onkogenu E6/E7 (Honegger, Leitz et al. 2013).
Exprese E6/E7 zvyšuje v buňkách i expresi miRNA ze skupiny miR-17-92, které
jsou také v exosomech uvolňovány z buňky spolu s dalšími miRNA regulujícími
proliferaci buněk a buněčný růst (Honegger, Schilling et al. 2015).

HTLV-1 Lymfotropní virus lidských T-buněk typu 1 z čeledi Retroviridae je aso-
ciovaný s T-buněčnou leukemií/lymfomem dospělých. Dosud existuje pouze jedna
práce, která se zabývala spojením exosomů a HTLV-1. Studie sleduje exosomální
přenos virového transaktivátoru Tax, který hraje ústřední roli v onkogenesi způso-
bené tímto virem. Přenos byl pozorován mezi buňkami in vitro a byly hodnoceny
změny v cílových buňkách jím způsobené. Ukázalo se, že přijetí exosomálního Tax
proteinu zvyšuje životnost cílové buňky, protože Tax protein pozitivně reguluje
dráhy jako je AKT a Rb (Jaworski et al. 2014).

HBV Infekce virem hepatitidy B z čeledi Hepadnaviridae je považována za
důležitý rizikový faktor při vzniku hepatocelulárního karcinomu. Jedná se o obalený
virus a proto se i u něj zkoumala role ESCRT dráhy při pučení z buněk. Transfekcí
plasmidové HBV DNA do jaterních buněk s mutacemi v různých součástech
ESCRT komplexů bylo zjištěno, že některé komponenty dráhy mají vliv na různé
fáze cyklu HBV. Absence proteinů CHMP (CHMP3, CHMP4B a CHMP4C) a
VPS4A a VPS4B blokuje skládání virových částic v buňce a následné pučení z
buňky (Lambert, Döring a Prange 2007). Na tkáňových kulturách hepatocytů
transfekovaných různými variantami HBV replikonu byly studovány změny v
proteomu exosomů. Vyšlo najevo, že v závislosti na expresi HBV genomu či HBV
X proteinu dochází ke změnám v obsahu proteinů v exosomech. Navíc exosomy z
hepatocytů u pacientů infikovaných HBV se obsahem také liší od exosomů ze séra
zdravých osob (X. Zhao et al. 2014). Sami autoři však v závěru studie přiznávají,
že z publikovaných výsledků nelze vyvozovat závěry ohledně další role exosomů
v infekci. Pokud je mi známo, žádná práce zatím na tato zjištění nenavazuje a
mechanismy účasti exosomů v HBV infekci zatím stále čekají na své odhalení.



Závěr
Exosomy jsou 50 nm velké extracelulární váčky definované svým původem v
multivesikulárním tělísku. Mohou mezi buňkami přenášet proteiny i nukleové
kyseliny a ukazuje se, že i pathogeny. Přenesený materiál může po vstupu do
buňky navodit například nádorový stav nebo naopak indukovat imunitní odpověď
proti nemoci. Exosomy mohou prezentovat antigen a zahájit imunitní odpověď.
Imunogenicita exosomů slibuje možné využití v terapii, zejména v protinádorových
vakcínách. Diagnostický potenciál exosomů je zřejmý u nádorových onemocnění.
Exosomální miRNA z nádorových buněk se liší od obsahu exosomů ze zdravých
buněk a jejich včasná detekce a analýza by mohla umožnit diagnosu v raných
stadiích nemoci a časem snad i k spolehlivému rozlišení jednotlivých stadií.

Virům poskytují exosomy prostředek mezibuněčného přenosu a způsob jak se
úkryt před imunitním systémem. Přenáší i virové proteiny či RNA, což v cílové
buňce může vést ke změnám usnadňujícím šíření infekce a u tumorogenních virů i
ke karcinogenesi. V posledních letech došlo k zásadním objevům, které ukázaly, jak
velký význam mohou mít exosomy v infekci virem Epsteina a Barrové, hepatitidy
C a virem lidské imunodeficience.

U EBV je to přenos hlavního onkoproteinu LMP1 a virových RNA. LMP1
pozitivně reguluje růst buněk a zvyšuje jejich adhesivitu, zatímco virové RNA tlumí
obranyschopnost buněk imunitního systému. HIV využívá buněčnou ESCRT dráhu,
která se účastní biogenese exosomů, k pučení z buňky. Hypotéza trojského koně
tvrdí, že právě díky tomu virus snadno uniká imunitnímu dozoru organismu. HIV
infekce v buňce je také provázena uvolňováním exosomů obsahujících koreceptory
viru a zároveň exosomů s nízkým obsahem molekul, které by mohly infekci
inhibovat. Konečně, u viru hepatitidy C byl prokázán exosomální přenos samotných
virových částic. Takto přenesené částice ustavují v cílové buňce produktivní infekci
a přenos je navíc odolný vůči neutralizačním protilátkám.

U ostatních tumorogenních virů čeká otázka role exosomů v jejich životních
cyklech stále na své zodpovězení. Současný výzkum se soustředí na roli exosomů
ve vzniku a rozvoji rakoviny a lze očekávat, že další studie dávající je do spojitosti
s působením tumorogenních virů na sebe nenechají dlouho čekat.
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