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Abstrakt:  

Bunečná senescencia patrí medzi mechanizmus predstavujúci protinádorovú bariéru, 

ktorý bol do nedávna považovaný za ireverzibilný. Ukazuje sa však, že bunka je za určitých 

okolností schopná uniknúť zo senescentného stavu, čím výrazne zvyšuje riziko nádorovej 

transformácie. Senescentné bunky sekretujú radu látok vrátane cytokínov, ktoré modulujú ich 

okolité prostredie. Práve ony sú schopné vyvolať senescenciu v okolitých bunkách 

a paradoxne sú aj dôvodom efektov bunečnej senescencie podporujúcich nádorový rast. Podľa 

najnovších poznatkov sú senescentné bunky podrobené dohľadu bunkami imunitného 

systému, ktorý nazývame senescentný dozor. Ten umožňuje odstránenie týchto 

neproliferujúcich, poškodených buniek a chráni tak telo pred patológiami, ktoré sú spájané 

práve s fenoménom bunečnej senescencie. Cieľom tejto práce je zhrnúť najnovšie poznatky 

o interakciách senescentných buniek s imunitným systémom a poukázať na ich význam v boji 

proti rakovine. 

Kľúčové slová: bunečná senescencia, poškodenie DNA, cytokíny, imunitný systém, 

protinádorová bariéra  

Abstract: 

Cellular senescence represents the antitumor mechanism that has been considered to be 

irreversible. However, it appears that under certain circumstances the cell is able to escape 

from senescent state, that led to increased risk of tumor transformation. Senescent cells 

secrete a plethora of substances including cytokines that modulate their surrounding 

environment. It turns out that they are able to induce senescence in neighboring cells and, 

paradoxically, they are the reason of tumor promoting effects of cellular senescence. 

According to the latest findings, senescent cells are subject to surveillance of the immune 

system, which is named as senescent surveillance. This event provide the ablation of these 

non-proliferating, damaged cells and protects the body from pathologies that are associated 

specifically with the phenomenon of cellular senescence. The aim of this bachelor thesis is to 

compile the current knowledge about the interactions of senescent cells with the immune 

system and to show their relevance in the war against cancer. 

Key words: cellular senescence, DNA damage, cytokines, immune system, antitumour 

barrier 
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Zoznam použitých skratiek 

APC – anaphase-promoting complex 

ATM  –  ataxia-telangiectasia mutated 

ATR –  ataxia-telangiectasia and Rad-3-related 

C/EBPß – enhancer-binding protein ß 

CDK, CDKi – cyklín dependentná kináza, inhibítor cyklín dependentných kináz 

Chk1,Chk2 – checkpoint-1 kinase, checkpoint-2 kinase 

CTL – cytotoxické T-lymfocyty 

CXCR – chemokine receptor, chemokínový receptor 

DAPI – 4´,6-diamidino-2-fenylindol 

Dcr2 – decoy receptor 2 

DDR – DNA damage response, odpoveď na poškodenie DNA 

DNA-PKCS – DNA-dependent protein kinase catalytic subunit 

IGF1/2 – insulin-like growth factor 1/2 

IGFBP5/7/3 – insulin-like growth factor-binding protein 5/7/3 

IL-1,-3,-4,-5,-6,-8,-12,-15,-18 – interleukín-1,-3,-4,-5,-6,-8,-12,-15,-18 

INF-,INF- – interferón gama, interferón alfa 

IS – imunitný systém 

MDM2 – murine double minute 2 homolog-E3-ubiquitin ligase 

MHCI/II – major histocompatibility complex class I/II 

PAI1 – plasminogen activator inhibitor-1 

PIKK – phosphoinositide-3-kinase-related kinase 

p53,pRb – proteín 53, proteín retinoblastomu 

ROS – reactive oxygen species, reaktívne formy kyslíku 

SAHFs – senescence-associated heterochromatin foci, senescentné heterochromatínové 

fokusy 

SASP – senescence-associated secretory phenotype, senescentný sekrečný fenotyp 

TAA – tumor-associated antigen, antigén asociovaný s nádorom 

Tag – T-antigén 

TGFß – transforming growth factor beta, transformujúci rastový faktor beta 

Th1 – T-helper-1, pomocný T-lymfocyt 1 

TNF – tumor necrosis factor, tumor nekrotizujúci faktor alfa/beta 

WNT2 - wingless-type integration site family member 2
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1. Úvod 

Bunečná senescencia by sa dala nazvať dámou štyroch tvárí. Z fenoménu pozorovaného 

poprvé u bunečnej kultúry sa stal základný mechanizmus protinádorovej obrany, ktorá bráni 

bunkám v nadmernej proliferácii. Bunečná senescencia však môže prispievať k progresii 

vývoja tumoru vďaka metabolickej aktivite, ktorá je typická pre nedeliace sa senescentné 

bunky. Bunečná senescencia sa účastní obnovy tkanív, ale na druhej strane je považovaná za 

jednu z príčin, prečo organizmus starne. Práve paradoxné účinky senescencie a jej obrovská 

komplexnosť sú predmetom, prečo sa nemálo svetových laboratórií zaujíma práve o túto 

problematiku. Tak isto k intenzite výskumu prispieva zvyšujúce sa percento výskytu rakoviny 

a jej dopad na letalitu či už u mladších alebo starších populácií. Napriek tomu, že zdravé 

ľudské telo disponuje imunitným systémom, ktorý precízne dohliada na internú rovnováhu 

organizmu, dochádza k nádorovému bujeniu, ktoré nie je schopný zneškodniť. Tento 

protinádorový imunitný dozor je i navzdory tomu hlavným nástrojom, prostredníctvom 

ktorého sa možno zbaviť poškodených buniek, ktoré sú či nie sú na hrane nádorovej 

transformácie. Ukazuje sa, že jeho súčasťou je aj tzv. „senescentný dozor“, ktorý zabezpečuje 

elimináciu senescentých buniek a limituje tak možný nábeh rakoviny. Táto práca má tak za 

cieľ predstaviť doposiaľ identifikované interakcie imunitného systému so senescentnými 

bunkami a poukázať na možné implikácie poznatkov v boji proti zákernej chorobe akou je 

rakovina.  
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2. Bunečná senescencia  

Väčšinu normálnych somatických buniek je možné charakterizovať konečnou kapacitou 

svojho replikačného potenciálu (Hayflick and Moorhead, 1961). Po proliferatívnej fáze 

bunečného cyklu bunky strácajú schopnosť delenia a vstupujú do fáze neproliferatívnej, 

zvanej tiež bunečná senescencia. Tento mechanizmus protinádorovej obrany je ekvivalentom 

apoptózy ako i jednou z príčin starnutia organizmu. 

2.1  Fenotyp senescentných buniek 

Senescentné bunky je možné odlíšiť od normálnych buniek nie len v dôsledku zástavy 

bunečného cyklu a neschopnosti sa deliť ale i vďaka charakteristickým znakom určujúcich ich 

senescentný fenotyp. Z morfologického hľadiska sú sploštené, roztiahnuté, schopné 

flexibilného prispôsobenia sa prostrediu (Cho et al., 2004) často polyploidné či mnohojadrové  

(Wagner et al., 2001) s vyššou frekvenciou reorganizácie chromatínu do 

heterochromatínových fokusov alebo tzv. SAHFs (z anglického „senescence-associated 

heterochromatin foci“ ) (Narita et al., 2003).  

 

Obrázok 1: vpravo senescentné bunky; vľavo normálne bunky (Aird et al., 2013) 

 

Napriek tomu že, senescentné bunky nerastú, zostávajú metabolicky aktívne a dlhodobo 

životaschopné, v niektorých prípadoch rezistentné voči apoptotickým a mitogénnym signálom 

(Hampel et al., 2004), čo môže vysvetľovať ich dlhodobé prežívanie v kultúre, ako i ich 

zvyšujúci sa počet s narastajúcim vekom (Zindy et al., 1997). Hoci bola senescencia 

považovaná za esenciálne permanentný stav vďaka expresii dominantných inhibítorov 

bunečného cyklu, sú dnes známe prípady, kedy prišlo k úniku subfrakcie senescentných 

buniek zo štádia zastaveného rastu, následnej proliferácii a indukcii vzniku tumoru. 

Problematika bunečnej senescencie je skúmaná niekoľko desaťročí, no i napriek 

moderným vedeckým prístupom nie je doposiaľ indikovaný žiaden unikátny senescentný 
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biomarker. Jasným indikátorom je zástava replikácie DNA, ktorá však neumožňuje priame 

odlíšenie senescentných buniek od kľudových či diferencovaných post-mitotických buniek. 

K identifikácii senescentných buniek sa tak najčastejšie využíva metóda kolorimetrického 

stanovenia zvýšenej aktivity ß-galaktozidázy, tzv. senescence-associated ß-galactosidase 

alebo skrátene SA-ßgal. Optimum aktivity tohto enzýmu je pri pH 4. Aby sa však zvýraznili 

rozdiely medzi senescentnými a normálnymi bunkami stanovuje sa aktivita ß-galaktozidázy 

pri suboptimálnom pH 6. V senescentných bunkách dochádza k expanzii lysosomálnych 

kompartmentov, kde je ß-galaktozidáza prítomná (Dimri et al., 1995). Dnes je ako biomarker 

používaný i regulátor senescencie p16
INK4a

 (Krishnamurthy et al., 2004), ktorý však 

neexprimujú všetky senescentné bunky (Itahana et al., 2003) a jeho expresia je detekovateľná 

aj v bunkách nádorových v prípade, kedy došlo k mutácii pRb, ktorý je supresorom p16
INK4a

 

(Kratzke et al., 1996). 

 

3. Mechanizmus indukcie senescencie  

Bunečný cyklus je základným mechanizmom, ktorým sa rozmnožuje všetko živé. Je 

definovaný ako séria udalostí vedúcich k replikácii DNA a napokon rozdeleniu bunky na dve 

rovnocenné dcérske bunky.  Ide o dobu prechodu bunky z reverzibilnej kľudovej fáze (G0) až 

do štádia jej samotného rozdelenia. Toto obdobie je u eukaryot dlhé približne 24 hodín a je 

možné ho rozdeliť na dve základné fáze: interfázu a M-fázu. Behom M-fázy prebieha 

mitotické delenie jadra spolu so samotnou cytokinézou. V interfáze alebo i tzv. prípravnej 

fáze bunka prepisuje svoje gény, syntetizuje proteíny a zväčšuje svoju velkosť. V rámci nej 

rozlišujeme ďalšie tri časti a to: G1-fázu (G z anglického  gap = medzera), 1.rastovú fázu 

medzi koncom M-fázy a začiatkom S-fázy, kedy bunka rastie, opravuje chyby v genóme 

a pripravuje sa na syntézu DNA; ďalej S-fázu počas ktorej dochádza k replikácii DNA; 

a napokon G2-fázu, 2.rastovú fázu bunky, obdobie medzi koncom S-fázy a začiatkom M-fázy 

charakteristickú zdvojením organel a prípravou na mitózu a bunečné delenie.  

K jednotlivým udalostiam bunečného cyklu musí prísť v určitej postupnosti. Preto bunka 

disponuje v každej z fáz kontrolnými bodmi, v ktorých sa rozhoduje či bola zachovaná 

intaktnosť kľúčových procesov potrebných k rozdeleniu bunky a či prejde do ďalšej fáze 

alebo sa v tejto fáze zastaví. Celý bunečný cyklus tak funguje prostredníctvom rady 

regulátorov. Hlavným mechanizmom regulácie je systém CDK – cyklín dependentných kináz 

prítomných v bunke počas celého cyklu, a cyklínov, ktorých koncentrácia sa behom cyklu 
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mení. Rôzne CDK tvoria komplexy s rôznymi druhmi cyklínov, ktoré sú spolu s ich 

fosforyláciou potrebné k aktivácii CDK. Tie následne fosforylujú cieľové proteíny 

koordinujúce vstupy bunky do ďalšej fáze cyklu. Z dôvodu prevencie nádorovej 

transformácie ako i mnohých iných dôvodov sú tieto komplexy regulované prostredníctvom 

inhibítorov cyklín dependentných kináz, známych tiež ako nádorové supresory. Medzi 

najznámejšie patria p15
INK4b

, p16
INK4a

, p18
INK4d

 , p19
INK4c

, p21
cip1

, p27
kip1

, p57
kip2

.  

3.1 Senescencia vyvolaná permanentnou aktiváciou odpovede na 

poškodenie DNA 

K navodeniu tohto typu senescencie je nevyhnutná aktivácia signalizačnej kaskády, ktorá 

vzniká ako odpoveď na poškodenie DNA (DDR – z anglického „DNA damage response“). 

Jedná sa väčšinou o dvojvláknové zlomy, ktoré je možné detekovať ako jadrové fokusy 

fosforylovaného histónu H2AX (d'Adda di Fagagna et al., 2003). Základným výstupom tejto 

dráhy je aktivácia expresie inhibítorov CDK vedúca k zastaveniu bunečného cyklu.  

Ako senzor poškodenia DNA v bunke funguje rodina PIKK (z anglického 

„phosphoinositide-3-kinase-related kinase“) zahŕňajúce ATM (z anglického „ataxia-

telangiectasia mutated“) a ATR kinázy (z anglického „ataxia-telangiectasia and Rad3-

related“) a DNA-PKCS (z anglického „DNA dependent protein kinase catalytic subunit“). Ich 

úlohou je fosforylácia cieľových proteínov prenášajúcich signál o poškodení, proteínov 

sprostredkúvajúcich opravu DNA a zástavu bunečného cyklu. V kontrolnom bode G1 je ATM 

aktivovaná autofosforyláciou takmer okamžite po zaznamenaní dvojitých zlomov DNA 

(Bakkenist and Kastan, 2003). Takto aktivovaná ATM fosforyluje priamo p53 a Chk2 (z 

anglického „checkpoint-2 kinase“), ktorá fosforyluje p53 a bráni tak jeho degradácii E3 

ubiquitín ligázou MDM2. Aktivovaný p53 spúšťa expresiu inhibítora CDK p21
cip1

 a prichádza 

tak k zástave bunečného cyklu v G1 fáze (Bakkenist and Kastan, 2003). Sú viaceré možnosti, 

čo sa ďalej s bunkou stane; buď prejde do 2) senescentného štádia alebo 3) apoptózy 1) alebo 

sa poškodenie opraví a bunka pokračuje v delení. ATM reguluje aj signalizačnú kaskádu 

indukovanú oxidačným stresom zahŕňajúcu transkripčný faktor NFkapaB, ktorý mimo iné 

kooperuje s p53 a má veľký vplyv na globálnu expresiu génov senescentných buniek (Chien 

et al., 2011). Pri poškodení DNA UV žiarením je aktivovaná ATR, ktorá opäť fosforyluje p53 

a Chk1, ktorý fosforyluje p53. Výsledkom je znova zástava bunečného cyklu (Tibbetts et al., 

1999). V kontrolnom bode G2/M sú hlavnými efektormi práve Chk1 a Chk2, fosforylujúce 
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fosfatázu Cdc25. Výsledkom ich pôsobenia je zabránenie aktivácie CDK, ktoré riadia prechod 

do ďalšej fáze bunečného cyklu (Sanchez et al., 1997).  

 

Obrázok 2: Dráha DDR (Lopez-Contreras and Fernandez-Capetillo, 2012)  

 

ATM kináza však nie je jediným efektorom, ktorý spúšťa signalizáciu kontrolného bodu 

G1. TGFß (z anglického „transforming growth factor beta“) je molekula, ktorá svojím 

naviazaním na príslušný receptor sprostredkúva kaskádu vedúcu k fosforyláciu transkripčných 

faktorov SMAD prostredníctvom p38/MAPK. Tie indukujú expresiu p16
INK4a

 a aktiváciu p53. 

To naďalej umožní zástavu bunečného cyklu v G1 fáze. Existuje však i cesta nezávislá na 

p53. Jedná sa o aktiváciu expresie NADH oxidázy Nox4, ktorá produkuje reaktívne formy 

kyslíka (ROS) spôsobujúce oxidatívny stres. Na tento stres bunka reaguje zvýšením expresie 

p21
cip1 

a p15
INK4b

, ďalších inhibítorov CDK, ktoré vedú k ustaveniu senescencie v bunkách 

hepatokarcinómu (Senturk et al., 2010).   

Ak však bunka nie je schopná  poškodenie DNA opraviť, prichádza tak k trvalej aktivácii 

kontrolných bodov bunečného cyklu a ustavičnému pôsobeniu inhibítorov CDK a následne 

rozvoji senescencie (Cerqueira et al., 2009). Najnovšie štúdie však ukazujú, že bunky nemusia 

zotrvať v senescentnom stave natrvalo, ale môže prísť k odblokovaniu inhibície a uvoľneniu 

subfrakcie buniek zo senescencie a tak i k rozvoju nádoru (Kang et al., 2011). 
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Obrázok 3: Možné výstupy z dráhy DDR 

 

3.1.1 Príčiny vzniku senescencie 

Medzi jedno z prvých pozorovaní primárnych ľudských bunečných kultúr patrí práve 

neschopnosť nekonečnej proliferácie. Proliferačnú kapacitu buniek je možné sledovať v rámci 

fáz pomalšieho delenia nasledovaným rýchlym množením až k postupnému zastaveniu ich 

rastu. Príčinou zastavenia proliferácie je vyčerpanie mitotického potenciálu, ktoré je 

spôsobené narušením telomér (Allsopp and Harley, 1995). Teloméry sú koncové časti 

eukaryotických chromozómov chrániace chromozómy pred degradáciu a fúziou. No 

v priebehu delenia buniek dochádza k ich narušeniu. Práve to je dôvod limitovaného 

množstva mitotických delení bunky, ktoré nazývame Hayflickov limit (Hayflick, 1965). 

 Postupné štúdie však poukázali na to, že senescencia môže byť indukovaná i pomocou 

ďalších stimulov a to ešte pred vyčerpaním mitotického potenciálu a nezávisle na disrupcii 

telomér. Jedná sa o zmeny v bunečnom prostredí, ktoré primárne smerujú k poškodeniam 

DNA kdekoľvek v genóme a vedú tak k navodeniu senescencie;  

 chemické látky ( napr. chemoterapeutiká, protinádorové agens ) – poškodzujú DNA, 

vyvolávajú genotoxický stres a tak indukujú senescenciu (Elmore et al., 2002) 

 onkogény -  spôsobujú zvýšenie produkcie voľných radikálov kyslíka (aktivácia Ras), 

hyperreplikáciu DNA, replikačný stres, ktorý vedie k navodeniu senescencie (Serrano 

et al.)  

 oxidačný stres – reaktívne formy kyslíku poškodzujú DNA, čím môžu podnietiť 

indukciu senescencie (Toussaint et al., 2000) 
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 cytokíny – sú súčasťou sekretómu senescentných buniek, kde okrem autokrinného 

pôsobenia sú schopné parakrinne vplývať na okolité bunky a vyvolávať u nich 

senescenciu (Novakova et al., 2010) 

 nádorové supresory – tak ako mutácia onkogénu či jeho zvýšená expresia môže aj 

strata nádorového supresoru spustiť signalizáciu vedúcu k nastoleniu senescencie 

(Chen et al., 2005) 

 bakteriálne genotoxíny – bakteriálna intoxikácia je ďalším patofyziologickým 

stimulom spôsobujúcim poškodenie DNA a vyvolávajúcim perzistentnú aktiváciu 

signalizácie DDR,  indukciu senescencie (Blazkova et al., 2010)   

3.2 Kontrola prostredníctvom dráh p53 a p16
INK4a

-pRb  

V normálnych bunkách k navodeniu a udržovaniu senescencie dochádza predovšetkým 

prostredníctvom p53 a p16
INK4a

-RB nádorových supresorových dráh. Tieto dráhy spolu 

interagujú avšak sú schopné zastaviť bunečný cyklus nezávisle na sebe a do určitej miery 

odpovedať na rôzne stimuly.  

 

3.2.1 dráha p53 

Proteín p53 bol pôvodne popísaný ako akýsi „strážca genómu“ vďaka udržovaniu 

genómovej stability brániaci vzniku nových mutácii. Práve z tohto dôvodu dostal 

pomenovanie nádorový supresor aktivujúci transkripciu génov zodpovedných za reguláciu 

bunečného cyklu či navodenie apoptózy. Stimuly ako napríklad ionizujúce žiarenie či 

disfunkcia telomér generujú DDR a indukujú tak senescenciu primárne práve pomocou dráhy 

p53. Výsledkom aktivácie p53 je indukcia expresie inhibítoru CDKi p21
cif1

, vďaka ktorému 

príde k zastaveniu rastu, senescencii (Brown et al., 1997). Práve preto je táto dráha 

považovaná za prvú líniu obrany voči vzniku rakoviny (Bartkova et al., 2005). Významná 

úloha p53 v senescencii bola  potvrdená i v experimentoch, kedy reaktiváciou p53v 

nádorových bunkách príde k vyvolaniu senescencie, produkcii zápalových cytokínov 

a aktivácii imunitného systému (Xue et al., 2007).  

3.2.2 Dráha p16-pRb 

Stimuly produkujúce DDR sa angažujú predovšetkým prostredníctvom dráhy p53, kde sa 

zvyčajne dráha p16
INK4a

-pRB aktivuje sekundárne (Stein et al., 1999). Je teda druhou líniou 

obrany proti proliferácii buniek s vážnym poškodením DNA či nefunkčnými telomérami. 
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Z hľadiska druhovej špecifity existujú odlišnosti v aktivácii práve týchto dvoch dráh. Po 

experimentálnej disrupcii telomér došlo primárne k spusteniu senescencie v myších bunkách 

pomocou dráhy p53 ale naopak obe dráhy boli aktivované v ľudských bunkách 

(Smogorzewska and de Lange, 2002). V dráhe p16
INK4a

-pRB dochádza k aktivácii CDKi – 

p16
INK4a

, ktorý uchováva retinoblastomový proteín v aktivovanej hypofosforylovanej forme. 

p16
INK4a

 je inhibítorom cyklín D-dependentných kináz CDK4 a CDK6. Tieto kinázy 

fosforylujú pRb a tým spôsobujú rozpad komplexu pRb-E2F a umožnia transkripčnému 

faktoru E2F zahájiť transkripciu génov potrebných pre prechod z G1 fáze do S fáze 

bunečného cyklu. Ak sú kinázy inhibované p16
INK4a

, nedochádza k fosforylácii pRb 

a transkripcia génov potrebných pre delenie buniek je inhibovaná (Leontieva and 

Blagosklonny, 2013). 

Strata aktivity p16
INK4a

-pRB upreguluje expresiu p53 a p21
cif1

 ako i E2F stimuluje 

expresiu ARF (z anglického „alternative reading frame“) (Bates et al., 1998). 

 

Obrázok 4: indukcia dráhy p53 a p16
INK4a

-pRB (Campisi and d'Adda di Fagagna, 2007) 
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4. Sekretóm senescentných buniek  

Senescentné bunky komunikujú so svojím okolím vďaka sekrécii rady proteínov, 

rastových faktorov, chemokínov, zápalových a iných cytokínov. Tento fenotyp označujeme 

ako SASP (z anglického „senescence-associated secretory phenotype“). Prostredníctvom 

sekrécie týchto faktorov sú senescentné bunky schopné vplývať na mikroprostredie tkanív, 

bunečnú diferenciáciu a proliferáciu alebo indukovať angiogenézu (Bavik et al., 2006; Coppe 

et al., 2006; Parrinello et al., 2005). S ohľadom na vývoj nádoru je mnohé roky paradigmou, 

že sekretóm senescentných buniek podporuje malignizáciu. Štúdia prevádzaná Campisi a jej 

kolegami toto preukázala po prvýkrát vnesením senescentných fibroblastov do prostredia 

nádoru mliečnej žľazy, kedy došlo k zvýšeniu rastu subkutánneho prsného karcinómu. Práve 

faktory sekretované senescentnými bunkami boli za tento efekt zodpovedné (Krtolica et al., 

2001). 

Senescentný sekretóm je dôvodom, prečo treba vnímať bunečnú senescenciu ako 

dvojsečnú zbraň tumorigenézy. Na hrany tejto zbrane sa tak možno pozerať rôznymi 

spôsobmi: 

 efekty podporujúce nádorový rast – sekrécia cytokínov a rastových faktorov 

zvyšuje selekciu transformovaných buniek v orgánových systémoch. Strata 

proliferatívnej kompetície netransformovaných buniek tak môže podporiť vývoj  

napr. leukémie (Bilousova et al., 2005) 

 efekty potlačujúce nádorový rast – reaktiváciou p53 v myšom modely s mozaikou 

rakoviny pečene došlo k zvýšeniu sekrécie cytokínov, aktivácii imunitného 

systému vedúcej až k odstráneniu nádorových buniek (Xue et al., 2007). SASP je 

schopný stabilizovať senescenciu prostredníctvom autoregulačnej spätnej väzby 

(Acosta et al., 2008) alebo indukovať apoptózu nádorových buniek (Wajapeyee et 

al., 2008) 

 efekty vplývajúce na starnutie tkanív – pri disfunkcii telomér prišlo k in vivo 

aktivácii SASP, ktorý vyvolal zmeny v diferenciácii kmeňových buniek ako 

poškodenia hematopoetického prostredia ústiace k narušeniu vývoja B-

lymfocytov a zvýšeniu tvorby myeloidných buniek. Všetky tieto znaky sú 

charakteristické pre starnutie ľudského organizmu (Ju et al., 2007) 
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Pro-nádorové efekty Proti-nádorové efekty 

zvýšená proliferácia epiteliálnych buniek 

prostaty 

indukcia senescencie, jej zachovanie a 

posilnenie 

zvýšená angiogenéza indukcia imunitných odpovedí voči 

senescentným bunkám v nádoroch 

zvýšená invazivita rakovinových buniek indukcia antigén-špecifických imunitných 

odpovedí proti premalígnym senescentným 

bunkám 

dediferenciácia a zvýšená onkogénna 

transformácia epiteliálnych buniek mliečnej 

žlazy 

 

Tabuľka 1: Schematické znázornenie efektov sekretovaných faktorov senescentnými bunkami 

 

  

Interleukíny IL-6, IL-8, IL-1IL-1, 

Chemokíny viažuce CXCR2 

Tumor transformujúce faktory GF , TGF 

Interferóny INF-a INF- 

Tumor nekrotizujúce faktory TNF TNF  

Ostatné WNT2, , PAI1, IGFBP5/7/3, IGF1/2

Tabuľka 2: Faktory sekretované senescentnými bunkami 

 

  Prostredníctvom sekretovaných faktorov sú senescentné bunky schopné interagovať 

s vrodeným imunitným systémom (makrofágy, neutrofily, NK-bunky) a sprostredkúvajú tak 

odstraňovanie senescentných nádorových buniek. Toto poznanie otvára nové možnosti 

senescenciu vyvolávajúcich terapií využívajúcich cielené imunitné odpovede namierené proti 

tumorom. SASP je teda nutné považovať za dôležitý nástroj protinádorového imunitného 

dozoru (Lujambio et al., 2013).   

4.1 Regulácia SASP 

S ohľadom na mnohé úlohy SASP v nastolení rakoviny či starnutí, sa zdá byť nanajvýš 

dôležité dešifrovať regulačné dráhy kontrolujúce sekréciu jednotlivých faktorov. 
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4.1.1 NFkapaB  

Ako už vieme NF-kapaB sa účastní signalizačnej dráhy pri odpovedi na poškodenie 

DNA (viď. kapitola 3.1) a je považovaná za hlavný globálny regulátor SASP. Jej podjednotka 

p65 je základným traskripčným modifikátorom, ktorý sa viaže na senescentný chromatín 

a ovplyvňuje expresiu génov SASP ako napr. IL-1, IL-6, IL-8. Spolupracuje spolu s p53, 

ktorému napomáha v nastolení senescencie a stojí i za dôvodom rezistencie voči apoptóze. 

Jeho samotná transkripčná aktivita je zahájená väzbou spomínaného IL-1alfa (viď. kapitola 

4.2.1.1) na receptor IL-1 a poháňaná účastníkom signalizačnej dráhy TGFß, a to p38MAPK 

(Freund et al., 2011). Príspevok NFkapaB je však v rámci senescencie vnímaný ako 

kontroverzný nakoľko väčšina prác hovorí o jeho významnosti vo vývoji nádorov a uniknutiu 

zo stavu senescencie (bypass senescence), vďaka jeho supresii, ktorá vedie k inaktivácii p53 

(Chien et al., 2011). 

 

4.2.1 Cytokíny  

Cytokíny sú spoločne považované za hlavné komponenty zápalovej dráhy, ktoré 

predstavujú protinádorový (stimulácia buniek imunity) i nádory podporujúci mechanizmus 

(zápal poskytujúci onkogénne mikroprostredie) a sú hlavnou zložkou sekretómu 

senescentných buniek, ktorá je schopná autokrinného i parakrinného pôsobenia.  

 

4.2.1.1 IL-

IL-1alfa sa zaraďuje medzi základné cytokíny sekretómu senescentných buniek. Jeho 

expresia je považovaná za jednu zo skorých manifestácií senescentného fenotypu. Tento 

interleukín sa viaže na receptor IL-1 na bunečnom povrchu, čím iniciuje signalizačnú 

kaskádu, ktorej výsledkom je aktivácia transkripcie NF-kapaB a C/EBPß (z anglického 

„enhancer-binding protein ß“). Tie následne fungujú ako transkripčné faktory spúšťajúce 

expresiu ďalších zložiek SASP ako IL-6 a IL-8. I samotná expresia IL-1 je ovplyvňovaná 

týmito faktormi, čím dochádza k posilneniu senescentného stavu (Orjalo et al., 2009).   

 

4.2.1.1.1 Sekundárna senescencia 

Vieme, že senescencia je primárne aktivovaná vďaka spusteniu dráhy, ktorá v bunke 

reaguje na poškodenie DNA (viď. kapitola 3.1). Perzistentná DDR však nemusí byť 

obmedzená len na samotnú bunku, v ktorej bola primárne indukovaná ale môže byť rozšírená 
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na bunky susedné. Tento proces šírenia nazývame sekundárna senescencia alebo tzv. 

„bystander“ senescencia. Príčinou, ktorá umožňuje parakrinne ovplyvniť priľahlé okolie 

buniek, je napr. sekrécia cytokínov IL-1ß a TGFß. Tie sú pri aktivácii kontrolného bodu G1 

vďaka signalizácii ATM, Chk2 a p53 produkované a následne sekretované senescentnými 

bunkami do svojho okolia. IL-ß/NF-kapaB a TGFß/SMAD spúšťajú signalizáciu vedúcu 

k zahájeniu expresie NADPH oxidázy NOX4, ktorá reguluje produkciu reaktívnych foriem 

kyslíka (ROS) spôsobujúcich bunkám oxidačný stres. Ten je tak následne dôvodom 

indukovania bunečnej senescencie v týchto susedných bunkách, ktoré tak isto produkujú 

príslušné cytokíny in vitro. Je zaujímavé, že sa na spustení sekundárnej senescencie nepodieľa 

práve IL-6, ktorý je významným regulátorom oxidačnej fosforylácie v mitochondriách, ktorá 

spôsobuje zvýšenú produkciu ROS a zmenu membránového potenciálu mitochondrií, ktorá 

bola detekovateľná práve v týchto sekundárnych  senescentných bunkách (Hubackova et al., 

2012).  

 

4.2.1.2 IL-6 a IL-8 

Ako bolo uvádzané vyššie IL-1alfa zahajuje expresiu zápalových cytokínov IL-6 a IL-8. 

IL-6 bol identifikovaný ako špecifický aktivátor zápalového transkriptómu, ktorý udržuje 

a amplifikuje aktivitu celej zápalovej dráhy vrátane samotnej expresie IL-8 viažuceho sa na 

CXCR2 (z anglického „chemokine receptor 2“) poháňajúceho bunečnú senescenciu     

(Acosta et al., 2008). Je potrebné podotknúť, že tieto dva interleukíny môžu ďalej fungovať 

ako iniciátori opravy poškodených tkanív, progresie či supresie vývoja tumoru. Práve tu tak 

narážame na kameň úrazu paradoxného vplyvu SASP na tumorigenézu. IL-6 a IL-8 sú 

potrebné k indukcii epiteliálne-mezenchymálnej tranzície a ich nadmerná sekrécia vytvára 

hyperproliferatívne onkogénne prostredie, čím vďaka parakrinnému pôsobeniu posúvajú 

rovnováhu v prospech vývoja nádoru. Autonómne však posilňujú fenotyp senescentných 

buniek, ktoré sú v bezprostrednom nebezpečenstve (Coppe et al., 2008).  

 

4.2.1.3 MicroRNA  

Nakoľko excesívna produkcia IL-6 a IL-8 je schopná podporiť vývoj nádoru, je nutné 

aby bola regulovaná. Bhaumik a jeho tým identifikovali dve microRNA (miR-146a/b), ktoré 

negatívne regulujú práve sekréciu IL-6 a IL-8. Ich zvýšená expresia je silne viditeľná 

v neskorších štádiách senescencie, niekoľko dní po jej navodení. Dáta naznačujú účasť 

receptoru IL-1 a signalizáciu NFkapaB ako dôvod zvýšenej expresie micoRNA. 
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Zaujímavosťou je aj zvýšená expresia inhibítorov týchto microRNA v tých bunečných 

líniách, ktoré vykazujú silný SASP a nie v tých líniách, ktoré sekretujú faktory len striedmo. 

Tento koncept regulácie microRNA pomocou negatívnej spätnej väzby tak je možné vnímať 

ako zabránenie príliš silnej aktivácii SASP v senescentných bunkách a tým zníženiu rizika 

vyvolania chronickej zápalovej reakcie. Nie je však ešte jednoznačne potvrdený        

(Bhaumik et al., 2009). MicroRNA sa tak javia ako potencionálne terapeutické ciele. 

5. Senescencia ako prednádorové štádium 

Bunečná senescencia je, ako už bolo viackrát spomínané, považovaná za hlavný 

mechanizmus brániaci nežiaducej transformácii buniek. Veľké množstvo publikácií 

evidujúcich túto schopnosť len utvrdzuje jej význam v obrane organizmu (Acosta et al., 2008; 

Xue et al., 2007), no tak isto odhaľuje i škodlivé stránky senescentného programu. 

Z evolučného hľadiska sú tkanivá v organizme vybavené schopnosťou vlastného obnovenia 

vďaka bunečnej proliferácii a zásahom imunitného systému. Je však pravdou, že 

viacnásobným delením bunka akumuluje stále väčšie množstvo somatických mutácii, ktoré ju 

stavajú na hranu stať sa bunkou nádorovou. Selekčným tlakom došlo k selekcii génov, ktoré 

zvyšujú životaschopnosť mladšieho organizmu, no tieto isté gény môžu mať nepriaznivé 

účinky pre starnúci organizmus. Táto teória antagonistickej pleiotropie nám tak pomáha 

vysvetliť protichodné vlastnosti zástavy bunečného cyklu a i prečo sa s narastajúcim vekom 

zvyšuje riziko výskytu rakoviny (Williams and Day, 2003). 

5.1 Výskyt senescentných buniek v prednádorových štádiách  

Odpoveď na poškodenie DNA je sériou biochemických dráh aktivovaných vznikom 

rôznych druhov lézií DNA. Mnohé z nich ústia až k strate genetickej informácie či 

životaschopnosti a následnej bunečnej smrti alebo samotnej senescencii. Výskyt 

senescentných buniek bol potvrdený v prednádorových štádiách, zatiaľ čo vo vyvinutých  

zhubných nádoroch nie  (Bartkova et al., 2006; Di Micco et al., 2006; Gorgoulis et al., 2005). 

K prehĺbeniu poškodenia DNA môže prísť napr. prostredníctvom replikačného stresu, 

ktoré postupne vyústi až do veľkých chromozómových prestavieb. A práve tieto prestavby 

silne korelujú s vývojom rakoviny (Gisselsson et al., 2001). 
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6. Imunitný dozor 

Imunitný systém má v ľudskom tele tri primárne úlohy v prevencii vzniku rakoviny. 

Eliminovanie či ochrana voči vírusovým infekciám, patogénom a zápalom prispievajúcich 

k potenciálnemu vzniku nádorov alebo samotná schopnosť špecificky identifikovať 

a eradikovať tumor na základe expresie špecifických antigénov exprimovaných nádorom 

alebo molekúl indukovaných bunečným stresom. V treťom prípade sa jedná o proces, ktorý 

označujeme ako imunitný dohľad, pričom imunitný systém rozpozná rakovinové a/alebo pre-

rakovinové bunky a odstráni ich ešte pred tým, ako spôsobia škodu. Predstava tak efektívnej 

ochrany nášho tela je diskutovaná takmer storočie a je hnacou silou vývoja imunitných terapií 

v boji proti rakovine. 

Vzhľadom na prevenciu rakoviny, bola senescencia v predchádzajúcej kapitole popísaná 

ako prednádorové štádium umožňujúce potlačenie či podporu vývoja nádoru. Senescentné 

bunky produkujú radu chemokínov a cytokínov, ktoré regulujú zástavu bunečného cyklu 

a zahajujú imunitnú reakciu, ústiacu do imunitou sprostredkovaného odstránenia takto 

poškodených buniek v tkanivách. Tento proces bol pomenovaný ako senescentný dozor, 

poukazujúci na nové možnosti v boji proti rakovine využitím telu vlastného imunitného 

systému.  

6.1 Imunitné odpovede proti senescentným bunkám  

Základom senescentného dozoru je teda rozpoznanie senescentných buniek bunkami 

imunitného systému a ich aktívne odstránenie. Tento dozor je tak dôležitým vonkajším 

komponentom protinádorovej bariéry, ktorú predstavuje bunečná senescencia. Podľa 

charakteru a miesta pôvodu ochorenia je možné rozlíšiť jednotlivé bunky imunity 

zúčastňujúce sa tohto očistenia tkanív.  

 

6.1.1 Rakovina a prednádorové patológie 

Jedným z prvých dôkazov senescentného dozoru v prednádorových patológiach bola 

štúdia Kang a kolegov. Jej výsledkom bolo imunitou sprostredkované odstránenie pre-

malígnych senescentných hepatocytov pomocou CD4
+ 

T lymfocytov in vivo v myšom 

modely. Aktivované T-lymfocyty spolupracujú s bunkami nešpecifickej imunity monocytmi 

a makrofágmi a sprostredkúvajú tak odstránenie senescentných hepatocytov Th1 

polarizovanou odpoveďou (Kang et al., 2011), charakteristickou produkciou IFN-  (Radaeva 
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et al., 2006). Ich efektívne zabíjanie je teda závislé na intaktnosti vrodenej imunity ako i na 

expresii MHCII (z anglického „major histocompatibility complex class II“), prostredníctvom 

ktorých hepatocyty priamo prezentujú špecifické antigény. Je dôležité upozorniť na fakt, že 

nedostatočné odstránenie senescentných hepatocytov viedlo k vývoju myšieho 

hepatocelulárneho karcinómu. Potvrdzuje sa tak význam bunečnej senescencie v imunitnom 

dohľade nad nádorovým bujením pri zostavovaní imunitných odpovedí voči špecifickým 

antigénom exprimovaných senescentnými bunkami (Kang et al., 2011).   

 

Obrázok 5: Dôkaz klastrov imunitných buniek v okolí senescentných  

hepatocytov ústiacich do zápalovej reakcie (Kang et al., 2011) 

 

Kooperácia bunečnej senescencie nádorových buniek a vrodeného imunitného systému 

bola identifikovaná aj v transientnom myšom modeli hepatokarcinómu, ktorý neexprimoval 

endogénny p53 pri absencii doxycyklínu. Po podaní tejto látky, došlo k znovuobnoveniu 

funkcie p53, ktorá viedla k zanikaniu už vzniknutého karcinómu. Tá však prekvapivo nebola 

zabezpečená prostredníctvom apoptózy ale vďaka indukovaniu bunečnej senescencie, ktorú 

p53 dokáže navodiť (viď. kapitola 3.2.1). Reaktivácia p53 viedla k zvýšenej expresii 

zápalových cytokínov fungujúcich ako atraktanty buniek vrodeného imunitného systému – 

makrofágov, neutrofilov a NK-buniek. Tieto bunky tak vyvolali obrovskú zápalovú reakciu, 

ktorá viedla k samotnému odstráneniu nádoru (Xue et al., 2007). Zosilnenie expresie génov 

imunitnej odpovede vyvolaním bunečnej senescencie bolo tiež detekovateľné v nádorvých 

bunkách a bunkách trofoblastu, ktorý je známy svojou schopnosťou epigeneticky reprimovať 

MHC molekuly a kostimulačnú génovú expresiu (Gregorie et al., 2009). 
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6.1.2 Patológie nerakovinového pôvodu 

Ako už bolo niekoľkokrát spomínané, bunečná senescencia predstavuje silný 

mechanizmus brániaci vývoju nádoru. Avšak jej funkčný prínos v rámci patológií 

nerakovinového pôvodu nebol príliš skúmaný. Cirhóza pečene je v celosvetovom merítku 

obrovským zdravotným problémom, ktorej predchodcom je fibrotická jazva. V okamžiku 

poškodenia pečene dôjde k aktivácii hepatálnych hviezdicových buniek produkujúcich 

extracelulárnu matrix a tak k vzniku fibrózy (Schneider et al., 2001). Chronické poškodenie 

môže viesť k narušeniu architektúry pečene a následne k  jej zlyhaniu. Bunečná senescencia 

sa ukazuje ako mechanizmus limitujúci rozvoj fibrózy in vitro a in vivo. Senescentné bunky 

znižujú expresiu génov bunečného cyklu a komponentov extracelulárnej matrix a naopak 

zvyšujú expresiu enzýmov degradujúcich matrix a modulátorov imunitného systému ako napr. 

ligandy receptorov NK-buniek a adhezívne molekuly, ktoré sprostredkúvajú ich vzájomnú 

interakciu. V pečeni človeka (Wiemann et al., 2002) ako i myši sa v mieste fibrotickej jazvy 

hromadia senescentné aktivované hepatálne hviezdicové bunky. Tie prostredníctvom signálov 

lákajú do miesta poškodenia NK-bunky, ktoré sú schopné selektívne senescentné bunky 

eliminovať (Krizhanovsky et al., 2008). Jedná sa tak opäť o formu senescentného dozoru. 

Efektívne odstránenie prostredníctvom NK-buniek je zabezpečené prostredníctvom exocytózy 

granúl. Fakt, že senescentné bunky sú preferenčne odstraňované práve vyliatím granúl, a nie 

prostredníctvom väzby ligandov smrti Fas a TRIAL a následnou aktiváciou dráhy kaspáz, je 

zvýšená expresia ich kompetitívneho inhibítora Dcr2 (z anglického „decoy receptor“) 

senescentnými bunkami (Sagiv et al., 2012). 

 Senescencia tak reprezentuje homeostatický mechanizmus umožňujúci tkanivu vrátiť sa 

do stavu pred jeho poškodením. 

 

Obrázok 6: Dôkaz odstránenia senescentných buniek  

NK-bunkami v hepatálnom fibrotickom tkanive in vivo (Krizhanovsky et al., 2008)  

(A) prirodzená pečeň postihnutá fibrózou, modro označené senescentné bunky; (B) znížená aktivita NK-buniek pomocou 

protilátky, modro označené senescentné bunky (C) stimulovaná aktivita NK-buniek pomocou aktivátoru interferónu
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6.1.3 Patológie vyššieho veku 

Je známe, že sa senescentné bunky s narastajúcim vekom organizmu hromadia. Pokročilý 

vek tak poskytuje zvýšené riziko vzniku chronických ochorení a funkčných deficitov. No to, 

či je odstránenie senescentných buniek možné a následne benefitujúce pre starnúce telo, bolo 

doposiaľ otázkou. Tá bola adresovaná ako základ štúdie postavenej na transgennej stratégii  

Baker a kolegov. Jedná sa o systém umožňujúci inducibilnú elimináciu p16
INK4a 

pozitívnych 

senescentných buniek po podaní liečiva (Baker et al., 2011). Autori využili model myši, ktorá 

exprimovala hypomorfnú formu BubR1, kľúčového proteínu kontrolného bodu v rámci 

mitózy, ktorý zabezpečuje presnú segregáciu chromozómov inhibíciou APC-komplexu (z 

anglického „anaphase-promoting complex“). Táto progérna myš vykazovala zvýšenú expresiu 

p16
INK4a

, ktorá
 
je typická pre niektoré starnúce ľudské a hlodavčie tkanivá (Krishnamurthy et 

al., 2004) spolu s patológiami tukového tkaniva, oka či kosterného svalstva. U transgénnych 

myší došlo po aplikácii rosiglitazonu, chemoterapeutika, k vyvolaniu senescencie, ktorú 

sprevádzali práve patológie ako strata plodnosti, tuku, či srdcová arytmia a tuhnutie 

arteriálnych stien, typických pre starnúci organizmus. Po následnej aplikácii liečiva, prišlo 

k odstráneniu senescentných buniek z týchto p16
INK4a

-exprimujúcich tkanív, čo spôsobilo 

oneskorený nástup týchto prejavov. Po zahájení liečby u transgenných myší v neskoršom 

štádiu života dokonca nastala zmena v intenzite prejavov, ktoré už boli prítomné (Baker et al., 

2011). 

 

Obrázok 7: Efekt liečiva na starnúcu myš (Baker et al., 2011) 

Vo vrchnej časti obrázku možno vidieť 9 mesačnú myš po aplikácii liečiva, u ktorej prišlo k výraznému zvýšeniu tukového 

a svalového tkaniva. V spodnej časti sa nachádza rovnako stará no neliečená myš. 

 

Tieto údaje tak poukazujú na to, že bunečná senescencia má podiel na tvorbe fenotypu 

charakteristického pre staršie organizmy. Tiež je nutné si uvedomiť, že odstránenie 

senescentných buniek môže zabrániť alebo zlepšiť poškodeniu tkanív a obmedziť tak 

patológie spojené so starnutím. Keďže bol v štúdii na odstránenie senescentných buniek 
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použitý transgénny systém, zostáva otázne nakoľko sa na eliminácii podieľa sám imunitný 

systém, či sa jedná o prípadný senescentný dozor, a do akej miery prispieva k akumulácii 

senescentných buniek v organizme s narastajúcim vekom.  

Recentné objavy poukázali na význam senescencie mikroglií, astrocytov či 

cerebrovaskulárnych endoteliálnych buniek ako na jednu z možných príčin rozvoja a 

progresie typu Alzhaimerovej choroby nevykazujúcej autozomálne dominantnú dedičnosť.   

V centrálnej nervovej sústave exituje senescentný dozor, ktorého súčasťou sú pravdepodobne 

residentné mikroglie spolu s perifernými mononukleárnymi fagocytmi a tými, ktoré sú 

povolané z krvi za podmienok ak príde k senescencii samotných mikroglií a tie nie sú naďalej 

schopné zastávať svoju ochrannú funkciu (Malavolta et al., 2013).  

 

6.2 Je senescentný dozor prítomný i v ostatných tkanivách? 

Je známe, že v našom tele existujú tzv. imunologicky „privilegované“ tkanivá a orgány 

ako mozog, vyvíjajúci sa plod či predná komora očná. Tie si totižto vyvinuli mechanizmy 

brániace tomu, aby sa po infekcii či inom poškodení rozvíjali zápalové a iné deštruktívne 

reakcie. Ide o ich relatívnu izoláciu od imunitného systému prostredníctvom preferenčného 

rozvoja Th2-lymfocytov a bránenia imunitným odpovediam sprostredkovaných pomocou 

Th1-lymfocytov stimulujúcich zápal (Skelsey et al., 2003; Suter et al., 2003). 

Z hľadiska senescentného dozoru sa zdá, že tak isto existujú akési „privilegované“ 

tkanivá, v ktorých nedochádza k žiadnej imunitnej odpovedi. Takýmto miestom je 

melanocytový névus – materské znamienko, o ktorom je známe, že obsahuje veľké množstvo 

senescentných buniek a nie je obyčajne predmetom žiadneho typu imunitného dozoru 

(Michaloglou et al., 2005). Prečo však tomu tak je a vďaka akému mechanizmu, ostáva 

naďalej neznáme, ako i ďalšie potenciálne prominentné tkanivá či orgány obsahujúce početné 

množstvo senescentných buniek.  

 

6.3 Je senescentný dozor evidovaný i u ľudí? 

Túto otázku si položil opäť tím Kang a kolegov. Pre zistenie prítomnosti senescentného 

dozoru u ľudí bolo examinovaná vzorka hepatocytov pochádzajúcich od pacientov, ktorí boli 

imunosuprimovaní či už z dôvodu transplantačného zákroku alebo nákazy vírusom HIV. Za 

týchto podmienok sa v oboch prípadoch jedná o stav, kedy prichádza mimo iné i k narušeniu 

funkcie CD4
+ 

T lymfocytov. Výsledky poukázali na zvýšený počet senescentných 
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hepatocytov v oboch vzorkách. Vďaka disfunkcii CD4
+ 

T lymfocytov tak nemôže dochádzať 

k efektívnemu odstráneniu  senescentných hepatocytov a tie sa tak v organizme hromadia.  

Tento poznatok tak podporuje prítomnosť senescentného dozoru aj u ľudí (Kang et al., 2011).  

7. Senescentný dozor ako súčasť základného protinádorového 

imunitného dozoru 

 Dôkaz senescentného dozoru v rámci pečene je zrejmý. Ostáva však špekulovať, či je 

tento dohľad prítomný i v iných tkanivách, a nakoľko hrá bunečná senescencia úlohu v tzv. 

„eliminačnej fáze“ protinádorového imunitného dozoru. Táto fáza je definovaná v ranej fáze 

vývoja tumoru, ktorý je detekovateľný vďaka navzájom spolupracujúcich buniek vrodenej 

a adaptívnej imunity (Shankaran et al., 2001).  

 

Obrázok 8: Eliminačná fáza protinádorového imunitného dozoru (Schreiber et al., 2011) 

Akonáhle príde vplyvom zlyhania vnútorných obranných mechanizmov k vývoju nádoru, imunitný systém je schopný rozoznať 

trasnsformované bunky vďaka prítomnosti antigénov asociovaných s nádorom, signálov nebezpečenstva alebo ligandov 

receptorov NK-buniek. Do eliminačnej fázy s cieľom odstránenia nádoru sa tak zapájajú obe zložky imunity (CD4+, CD8+ a 

r T-bunky, NK-bunky). 

7.1 T-bunky a protinádorový imunitný dozor  

Význam závislosti imunitného dozoru prednádorových buniek na T-bunkách je vo 

vedeckej obci predmetom dlhodobých diskusií. Podľa dnešných názorov môže k imunitnej 

reakcii namierenej proti nádoru prísť vtedy, ak sú nádorové antigény prezentované 

dendritickými bunkami aktivovanými v nefyziologickom, zápalovom, prostredí                      

T-lymfocytom (Rosenblatt et al., 2010). Významnú úlohu v rámci protichodných pohľadov na 

funkciu T-buniek v obrane organizmu proti transformovaným bunkám zohrávajú najmä 

regulačné T-bunky (Treg – CD4
+
,CD25

+
). Ich pôsobenie totižto podobne ako normálne tkanivá 

dokáže chrániť aj nádory pred imunitnými mechanizmami (Walker et al., 2003).      
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I v recentnej štúdii, kde bol vnútorne aktivovaný veľký T-antigén Simian vírusu 40 

(SV40) v hepatocytoch, došlo priamo k rozvoju hepatokarcinómu namiesto indukcie 

imunitnej odpovede proti hepatocytom exprimujúcich SV40. Nádorovo špecifické T-bunky 

v myšom modely produkovali vo väčšom množstve TGF-ß, cytokín s prevažne inhibičným 

účinkom na zápalové reakcie a hlavný mediátor fibrotizácie, ako INF-, ktorý stimuluje ich 

aktivitu. Stali sa tak tolerantné voči prítomnému tumoru (Willimsky and Blankenstein, 2005). 

Kontroverziu v rámci jednotlivých poznatkov týkajúcich sa imunitného dozoru 

prednádorových buniek môžu pomôcť vyriešiť i spomínané štúdie, ktoré upozorňujú, že pre 

efektívne odstránenie buniek je potrebná intaktná odpoveď vedúca k indukcii bunečnej 

senescencie. Preto sa imunitný dozor prednádorových buniek môže objaviť až po tom, čo 

príde k indukcii senescencie po aktivácii onkogénnu. Ak je mechanizmus indukcie bunečnej 

senescencie určitým spôsobom narušený (znížená úroveň p14
Arf

, poškodená funkcia p53) 

nemusí tak prísť k špecifickej imunitnej odpovedi proti nádorovým bunkám                     

(Kang et al., 2011). Fakt, že SV40 je známy pre svoju schopnosť zabrániť indukcii 

senescencie môže vysvetliť, prečo hepatocyty exprimujúce SV40 nie sú aktívne napádané T-

bunkami (Willimsky and Blankenstein, 2005). 

7.2 NK-bunky a protinádorový imunitný dozor  

NK-bunky patria medzi lymfocyty vrodenej imunity, ktorých úlohou je monitorovanie 

MHCI a stresových markerov na bunečných povrchoch. Ich schopnosť zneškodnenia nádoru 

a účasť v protinádorovom imunitnom dozore bola identifikovaná pred viac ako 30-timi rokmi 

(Herberman et al., 1975).  

Ako už vieme, p53 je schopný vyvolať senescenciu (viď. kapitola 3.2.1). Senescentné 

bunky exprimujúce p53 v tumore mobilizujú NK-bunky k imunitnej odpovedi 

a sprostredkúvajú tak jeho odstránenie. Využitím spomínaného myšieho modelu Xue 

a kolegov (viď. kapitola 6.1.1) sa podarilo objasniť mechanizmus, akým sú NK-bunky 

schopné rozpoznať nádor, v ktorom prišlo k obnoveniu funkcie p53. Jedná sa o systém závislý 

na expresii ligandov tumorom, ktorý rozoznáva receptor NKG2D prítomný na NK-bunkách. 

Nakoľko po obnovení funkcie p53 prišlo k dramatickej infiltrácii NK-buniek v nádorovej 

mase, ktorá bola nezávislá na rozpoznaní ligandov, ostávalo špekulovať, vďaka akým 

udalostiam sú NK-bunky lákané do miesta senescentného nádoru. Ako už bolo spomínané 

SASP je zodpovedný za sekréciu cytokínov a chemokínov (viď. kapitola 4). Inak tomu nebolo 

ani v tomto prípade, kde boli detekovateľné chemokíny ako CCL2, CCL3, CCL4 a CCL5 
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známe svojou schopnosťou rekrutovať imunitné bunky, ako aj cytokíny IL-12, IL-18 a IL-15 

schopné aktivovať NK-bunky v boji proti nádoru. Po testovaní nasledovných modulátorov 

imunitného systému bola indukcia produkcie CCL2 závislá na signalizácii p53 a bola nutnou 

udalosťou k rekrutovaniu NK-buniek do miesta senescentného tumoru, ktorá následne viedla 

k jeho efektívnej eliminácii (Iannello et al., 2013). 

NK-bunky zabíjajú transformované bunky priamo prostredníctvom exocytózy 

cytotoxických granúl obsahujúcich perforín a rôzne druhy granzýmov (Metkar et al., 2002) 

ako tomu bolo i v prípade fibrotickej pečene (viď. kapitola 6.1.2) alebo nepriamo vďaka 

produkcii INF-, ktorý aktivuje M1 polarizovanú odpoveď makrofágov a Th1 lymfocyty 

(Martin-Fontecha et al., 2004). Tu zohráva úlohu opäť signalizácia p53. Už spomínané 

hepatálne hviezdicové bunky sú odstraňované najmä NK-bunkami v spolupráci s makrofágmi. 

Tieto bunky exprimujúce p53 uvoľňujú IL-1, IL-6 a INF-, a tým poháňajú polarizáciu 

makrofágov do tumor inhibujúceho stavu M1, ktorý umožňuje ich atak na senescentné bunky. 

V bunkách, ktoré však p53 neexprimovali, dochádzalo k sekrécii IL-3, IL-4 a IL-5 

stimulujúcej polarizáciu do tumor podporujúceho stavu M2, čo urýchlilo proliferáciu 

predmalígnych buniek. P53 tak v spolupráci s NF-kapaB, známym regulátorom SASP, 

parakrinne potlačuje vývoj nádoru v pečeni (Lujambio et al., 2013). Parakrinné pôsobenie p53 

bolo zaznamenané i v tumore prsníka (Kiaris et al., 2005).  

Na základe týchto poznatkov je evidentné, že NK-bunky, makrofágy alebo T-bunky sú 

okrem iného základom protinádorového imunitného dozoru, ktorého súčasťou je sám 

senescentný dozor. 

8. Je deštrukcia jediný mechanizmus imunitného systému ako 

bojovať s rakovinou? 

Ako bolo uvádzané v predchádzajúcej kapitole, bunky imunitného systému sú schopné 

zničiť bunky nádorové za podmienok in vitro aj in vivo. Preto je bunečná imunita považovaná 

za nástroj kontroly nádorovej transformácie, ktorá dokáže v tele sa nachádzajúci nádor zabiť. 

Nie je to však jediný spôsob akým si imunitný systém vie poradiť s transformovanými 

bunkami. 
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8.1 Indukcia senescencie v nádorových bunkách pomocou 

cytokínov uvoľňovaných bunkami imunitného systému 

Th1 lymfocyty sú bunky imunitného systému charakteristické vysokou produkciou   

INF-Z hľadiska protinádorového dozoru sú po stimulácii schopné samotného odstránenia 

lymfómu, ktoré je nezávislé na cytotoxických CD8
+
 T bunkách (Egeter et al., 2000). Okrem 

tejto vlastnosti sú podľa najnovších poznatkov spôsobilé zastaviť rast nádorových buniek a to 

pomocou nám známeho indukovania bunečnej senescencie.  

Rakovinové bunky uvoľňujú neveľké množstvo tumor-asociovaných antigénov alebo 

TAA (z anglické „tumor-associated antigen) akým je aj T antigén (Tag). Tieto antigény sú 

pozbierané dendritickými bunkami, ktoré následne putujú do lymfatických uzlín, kde ich 

prezentujú pomocou MHCII molekúl Th1 lymfocytom. Tag-špecifické Th1 lymfocyty po 

stretnutí s príslušným antigénom odchádzajú do oblasti hyperproliferujúceho tkaniva,  kde po 

ďalšej stimulácii skrz antigén prezentujúce bunky, produkujú obrovské množstvo INF- 

a tumor nekrotizujúceho faktoru TNF (z anglického „tumor necrosis factor). Tieto cytokíny 

svojim pôsobením následne navodia senescenciu nádorových buniek (Braumuller et al., 2013; 

Muller-Hermelink et al., 2008). 

 

8.1.1 Model cytokínmi Th1 buniek indukovanej senescencie 

Na zistenie presného mechanizmu a molekulárnych determinantov potrebných pre 

spomínaný proces bol použitý model myši, ktorá exprimovala Tag pod kontrolou potkanieho 

promótoru pre inzulín vo všetkých pankreatických Langerhansových klastroch buniek. 

Expresia Tag zapríčinila vývoj ß-nádorových buniek, vďaka transgénnej supresii regulátorov 

bunečného cyklu p53 a pRb (Muller-Hermelink et al., 2008). Tieto transformované bunky boli 

následne kultivované v rôznych médiách: 

 s INF- – bunky neexprimovali MHCII molekuly potrebné pre zahájenie hubenia 

nádoru prostredníctvom Th1 buniek a tak sa nádor naďalej dynamicky rozvíjal. 

 s INF- a TNF – prišlo k zástave proliferácie v v G0/G1 fázy bunečného cyklu   

a indukcii senescencie vďaka príslušným cytokínom Th1 buniek. 

Aj in vivo experimenty s myšami liečenými INF-Ɣ a TNF produkúcimi Th1 bunkami, 

ktoré boli špecifické pre tumor-asociovaný antigén (TAA) potvrdili zástavu bunečného cyklu 

a indukciu senescencie ß-nádorových buniek.  Je zaujímavé, že tento typ kontroly rakoviny sa 
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vyskytoval i bez detekovateľnej prítomnosti deštrukcie nádoru pomocou iných zložiek 

imunitného systému. Dokonca i po odstránení cytokínov bunky nezačali proliferovať, jednalo 

sa teda o permanentnú zástavu. Th1 lymfocyty len veľmi málo infiltrovali endokrinné  ß-

nádorové bunky a skôr sa zdržovali v okolí poškodeného tkaniva pripomínajúc akúsi 

„defenzívnu stenu“ . Simultánne dochádzalo i k odstrihnutiu konexií nádoru s okolitými 

tkanivami prostredníctvom pôsobenia antiangiogénnych chemokínov CXCL9 a CXCL10. 

Vďaka tomuto mechanizmu bola záťaž na organizmus myší s rakovinou signifikantne znížená 

a doba prežitia hlodavca viac ako zdvojnásobená (Braumuller et al., 2013; Wieder et al., 

2008). 

Nakoľko i niektoré druhy rakoviny u ľudí pozitívne odpovedali na indukciu senescencie 

pomocou INF- a TNF, je možné, že sa protinádorový imunitný dozor prostredníctvom 

cytokínmi vyvolanej senescencie stane oveľa realistickejším a primárnym cieľom ako 

kontrolovať samotnú rakovinu (Braumuller et al., 2013).  

 

8.1.2 Mechanizmus cytokínmi Th1 buniek indukovanej 

senescencie 

TAA-špecifické Th1 bunky sú shopné indukovať senescenciu ß-nádorových buniek 

pravdepodobne pomocou nasledovného mechanizmu: 

Ako už vieme pre prekonanie G0/G1 kontrolného bodu normálne proliferujúcich buniek 

je potrebná fosforylácia pRb zabezpečená komplexom kináz CDK4/6, ktorá vedie 

k uvoľneniu transkripčného faktoru E2F potrebnému k zahájeniu transkripcie génov pre 

ďalšie fázu bunečného cyklu (viď.kapitola 3.2.2). INF- sa viaže na svoj receptor (IFNGR1/2) 

na nádorových bunkách, čím fosforyluje Stat1, ktorý sa translokuje do jadra a spúšťa expresiu 

génov regulovaných INF- ako antiangiogénne chemokíny CXCL9/10 a neznáme faktory, 

ktoré priamo inhibujú aktivitu CDK4/6. Na druhej strane TNF sa viaže na svoj receptor 

TNFR1, ktorý spustí signalizáciu prostredníctvom NFkapaB vedúcej k zvýšenej expresii JunB 

a pôsobeniu inhibítora CDK4/6 p16
INK4a

.  
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Obrázok 9: Pravdepodobná signalizačná dráha simultánneho pôsobenia  

INF- a TNF vedúca k indukcii senescencie (Braumuller et al., 2013) 

 

Oba cytokíny sú teda potrebné k stabilizácii p16
INK4a

-pRb dráhy vďaka zachovaniu pRb 

v hypofosforylovanom stave a uchovaniu buniek v G0/G1 fáze bunečného cyklu. 

Nevyhnutnou podmienkou pre nimi indukovanú senescenciu je práve ich simultánne 

pôsobenie a TNR1-dependentná signalizácia (Braumuller et al., 2013; Muller-Hermelink et 

al., 2008). 

 

9. Protinádorové terapie 

Z pohľadu efektivity odstránenia nádoru v dnešnej dobe jednoznačne vedie kompletný 

chirurgický zásah. No i napriek tomuto dôležitému kroku ľudia stále na rakovinu zomierajú. 

Dôvodom ich smrti najčastejšie nie je primárny nádor ale rozšírenie choroby do ďalších častí 

tela a vznik metastáz. Poznatky tak isto poukazujú na fakt, že v dobe kedy je nádor 

vyoperovaný, je už rakovina v rámci organizmu rozšírená (Eyles et al., 2010). Práve vďaka 
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objavujúcim sa metastázam býva operačný zákrok  nasledovaný sériou doplnkových liečení 

s cieľom odstránenia prípadných rakovinových buniek v ostatných častiach a zníženia 

veľkosti samotného nádoru. Ich základným spoločným znakom je indukcia bunečnej smrti 

prostredníctvom rôznych mechanizmov ako apoptóza , nekróza, autofágia alebo lýzovanie 

nádorových buniek (Baum et al., 2013; Jazirehi et al., 2005; Scholz et al., 2005) .      

9.1 Chemoterapia a rádioterapia  

Jedným z konceptov eradikovania zostávajúcej nádorovej masy založenej na deštrukcii 

buniek je práve chemoterapia a rádioterapia. Chemoterapia je protinádorová liečba založená 

na podávaní cytostatík do tela príjemcu. Jej problémom je riziko nepresného zacielenia 

spojené s vedľajšími účinkami, pri ktorom dochádza k poškodeniu aj zdravých normálne 

proliferujúcich tkanív ako vlasové folikuly, kostná dreň, sliznice (Sun et al., 2005). 

Rádioterapia patrí medzi druh liečby založenej na ožarovaní. Ionizujúce žiarenie je 

aplikované do postihnutého miesta, kde vyvolá zlomy v DNA nádorových buniek a zastaví 

ich rast.  

Najväčšou komplikáciou je však fakt, že nádorové bunky sa postupom času stávajú 

rezistentnými voči obom týmto formám zásahu, kedy na príslušnú liečbu ďalej nereagujú  

(Yin et al., 2011a; Yin et al., 2011b). 

9.2 Imunoterapia 

Dnešné liečebné terapie založené na vyvolaní imunitných reakcií s cieľom odstránenia 

nádoru len zriedka dokážu naše telo nádoru kompletne zbaviť. Využívajú sa modulátory 

biologických odpovedí ako monoklonálne protilátky či už samotné alebo ako konjugáty 

s liekom, alebo bišpecifické protilátky a rekombinantné proteíny ako napr. INF-  (Dreier et 

al., 2002; Stein et al., 2012; Verma et al., 2012). Ich cieľom je aktivácia dostatočného 

množstva  cytotoxických T-lymfocytov (CTL) a NK-buniek, ktoré ako už vieme (viď. 

kapitola 5.1.2), sú schopné prítomný nádor odstrániť. 

Avšak kvôli nedostatočnej eliminácii nádorov pomocou prostriedkov imunity sa naskytá 

otázka, či by nebolo efektívnejšie zmeniť stratégiu v boji proti rakovine z eliminačnej na 

taktiku, ktorá by pacientom umožňovala normálny život so stabilnou chorobou.  
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9.3 Nové možné liečebné postupy 

Aj napriek tomu,  že sú vyššie spomínané terapie považované za základný kameň boja 

proti rakovine, vďaka napredujúcemu výskumu sa nám otvárajú ďalšie možnosti ako vyhrať 

tento súboj.  

Koncept „defenzívnej steny“ je alternatívou zavedenia menej militantnej stratégie 

v snahe kontrolovať rakovinu. Táto taktika skúša vytvoriť podmienky pre normálny život 

v prítomnosti dormantného nádoru namiesto sústredenia sa na maximálne vyhubenie 

diseminovaného nádoru. Hoci tento koncept nebol ešte dôkladne testovaný, už dnes existujú 

liečby postavené na základe tejto myšlienky. Jedná sa o využitie inhibítorov syntetickej dráhy 

hormónov. Kedy u rakoviny prostaty prišlo po použití aberateron acetátu, inhibítoru 

kritického enzýmu zúčastňujúceho sa syntézy testosterónu, k predĺženiu prežívania bez 

progresie o 8 mesiacov (Ryan et al., 2013). V prípade rakoviny prsníka bola využitá 

kombinácia anastrozolu, inhibítoru syntézy estrogénu, a fulvestrantu poháňajúceho 

degradáciu receptorov tohto hormónu. I tu prišlo k predĺženiu života pacientov o 6 mesiacov, 

čo je v porovnaní so zaužívanou liečbou pomocou Trastuzumab emtansin vyššia hodnota 

(Mehta et al., 2012). Je nutné podotknúť, že efektivita oboch liečebných postupov u pacientov 

bola dosiahnutá bez predchádzajúcej chemoterapie. 

Práve preto stojí za to, venovať pozornosť najnovším objavom, akým je schopnosť 

navodenia senescencie v nádorových bunkách pomocou buniek telu vlastnej imunity, ktoré by 

nám mohli otvoriť nové okno poznania v boji so zákernou chorobou akou je rakovina.      
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10. Záver 

Kooperácia imunitného systému a bunečnej senescencie je evidentná. Senescentné bunky 

sekretujú množstvo modulátorov, medzi ktoré možno zaradiť i cytokíny, poskytujúcich 

interakcie s bunkami imunitného systému. Táto spolupráca viedla k zavedeniu termínu 

„senescentný dozor“, ktorý je pravdepodobne súčasťou eliminačnej fáze protinádorového 

imunitného dozoru, počas ktorej sú takto poškodené bunky z tela odstránené a interná 

homeostáza organizmu obnovená. Treba však uznať, že hoci bunečná senescencia predstavuje 

efektívny mechanizmus protinádorovej bariéry, stále je ju potrebné vnímať ako dvojsečnú 

zbraň, ktorá nás na jednej strane chráni pred nádorovou transformáciou, no na druhej strane 

môže vystupovať ako prednádorové štádium a poskytovať takmer ideálne prostredie pre vývoj 

rakoviny. Tak isto aj otázka ireverzibility fenomému bunečnej senescencie je predmetom 

potrebných diskusií týkajúcich sa využitia terapií založených na indukcii senescentného stavu 

v nádorových bunkách. Avšak dôkaz senescentného dozoru je zaujímavým nápadom, 

o ktorom by bolo dobré v budúcnosti uvažovať ako o nástroji v boji proti rakovine a ako o 

terapii, ktorá by neposkytovala toľko vedľajších účinkov ako dnes dostupné liečby tejto čím 

viac rozmáhajúcej sa choroby. No sú však potrebné ďalšie štúdie, ktoré by potvrdili 

senescentný dozor prednádorových senescentných buniek aj v iných orgánoch než v pečeni, 

ktorá využíva práve prezentáciu antigénov prostredníctvom MHCII a nie MHCI molekúl ako 

iné tkanivá. Taktiež je žiaduce i hlbšie charakterizovanie týchto mechanizmov 

a individuálneho príspevku jednotlivých cytokínov a chemokínov, ktoré senescentné bunky 

sekretujú, ako aj odhalenie príčin, ktoré stoja za ochranou proti senescentnému dozoru ako je 

tomu u kožného névu.  
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