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Seznam použitých zkratek 
 

AAV = virus asociovaný s adenoviry 

Ab = protilátka 

ADCC = buněčná cytotoxita závislá na protilátkách 

Ang = angiopoietin 

aAPC = uměle vytvořené buňky prezentující antigen 

APC = buňky prezentující antigen 

B7-1 = kostimulační molekula 

Bak = bcl-2 homologní antagonista/zabíječ 

bFGF = fibroblastický růstový faktor 

BrdU = 5-bromo-2- deoxiuridin 

CC = cervikální karcinom 

CCL2 = chemokin s motivem C-C 

CCR-2 = receptor pro MCP-1 

CD = buněčný marker, buněčná determinanta, struktura přítomná na povrchu buněk 

CDK= cyklin dependentní kináza 

CIN = cervikální intraepiteliální neoplázie 

CKII = casein  kináza II 

CMV = cytomegalovirus 

cTK = buněčná tymidin kináza 

CTL = cytotoxické lymfocyty T 

DC = dendritické buňky 

DNA = deoxyribonukleová kyselina  

DNTP-1 = DNA-cytozin metyltransferáza-1 

E = časný gen 

EGF = epidermální růstový faktor 

EGFR = receptor pro epidermální růstový faktor 

ELISA = „enzyme-linked immunosorbent assay― 

ERC55 = Ca2
+
 vazebný protein endoplazmatického retikula (55kD) 

ErbB4 = tyrozin kináza, receptor epidermálního růstového faktoru 

E6TP1 = E6-cílený protein 

FDA = světová zdravotnická organizace „food and drug administration― 

FGF  = fibroblastický růstový faktor  
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GJIC =  intercelulární spoje (gap junctions)  

GM-CSF = faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů a monocytů 

GT = genová terapie 

GVHD = reakce štěpu proti hostiteli 

HAT = hypoxantin, aminopterin, tymidin 

HAT = histon acetyl transferáza 

HDAC = histonová deacetyláza 

HGF =  růstový faktor hepatocytů 

HIF = faktor indukovaný hipoxií    

HLA = lidské leukocytární antigeny 

HPV = lidský papilomavirus 

HR HPV = vysoce rizikové HPV 

HSIL =  „high grade― skvamózní intraepiteliální léze 

HSP = protein teplotního šoku  

HSV-TK = tymidinkináza viru herpes simplex 1 

ICAM-1 = buněčná adhezivní molekula – 1 

Ig = imunoglobulin 

IFN = interferon 

IL = interleukin 

IRES – internal ribosomal entry side  

ISGF3 = interferonem stimulavaný faktor 3 

ITR = invertované terminální repetice 

LAK = zabíječské buňky aktivované lymfokiny 

LB =  Luria Bertani 

LCR = dlouhá kontrolní oblast 

LSIL = „low grade― skvamózní intraepiteliální léze 

LR HPV = málo rizikové HPV 

mAb = monoklonální protilátka  

MAPK = mitogenem aktivovaná protein-kináza 

MCP-1 = protein 1 chemoatrahující monocyty 

MHC = hlavní histokompatibilní komplex 

MMLV = myší leukemický virus (Moloney murine leukemia virus) 

MMPs = matrixové metaloproteázy 

mRNA = mediátorová ribonukleová kyselina 



6 

NF-κB = transkripční faktor; jaderný faktor 'kappa-light-chain-enhancer'  

NK = přirozeně zabíječské buňky  

NP-1 = neutrofilin -1 

ORF = otevřený čtecí rámec 

PECAM = endoteliální adhezivní molekula krevních destiček, PDGF: růstový faktor 

odvozený z krevních destiček 

PDGFs = růstové faktory odvozené z krevních destiček 

PDGFR = receptor pro růstové faktory odvozené z krevních destiček 

PF-4 = destičkový faktor-4  

pRb = retinoblastomový protein 

rAAV = rekombinantní adeno-asociované viry 

RNA = ribonukleová kyselina 

ROS = reactive oxigen species 

RTK = receptorová tyrozin kináza 

SIL = skvamózní intraepiteliální léze  

SV40 = Simian-virus 40 

TAA = antigeny asociované s nádorem 

TAP = protein asociovaný s transportem 

Tc = cytotoxické lymfocyty T 

TCR = receptor lymfocytů T 

TGF = transformující růstový faktor 

Th = pomocné lymfocyty T 

Tie =  receptor pro tyrozin kinázu 

TIL = lymfocyty infiltrující nádor 

TIMP -inhibitory tkáňových metaloproteáz 

TMP = tymidin-monofosfát 

TNF = faktor nekrotizující nádory 

Treg = regulační lymfocyty T 

VEGF = vaskulární endoteliální růstový faktor 

VEGFR = receptor vaskulární endoteliální růstový faktor 

VCAM-1 = vaskulární buněčná adhezivní molekula – 1  

VLP = částice podobné virům 

vWF = von Willebrandův faktor 

WB = western blotting 
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1. Úvod 

Nádorová onemocnění patří mezi  nečastější příčiny úmrtí. Přibliţně 15- 20% 

nádorů je způsobeno viry, z nichţ nejvýznamnější jsou lidské papilomaviry (HPV). 

Jsou původci karcinomu děloţního čípku, dalších nádorů anogenitálního traktu a 

části nádorů hlavy a krku. Nádorům zprostředkovaným HPV lze dnes předcházet 

včasným očkováním  (Světová zdravotnická oganizace - WHO, 2008). 

V současnosti se vyuţívají dvě profylaktické vakcíny (Gardasil, Cervarix), 

které jsou zaloţené na papilomavirových kapsidových proteinech. Vyvolávají tvorbu 

neutralizačních protilátek, jsou vysoce účinné a dobře tolerované (Lin, 2010). Nemají 

však vliv na průběh jiţ ustavené infekce HPV či dokonce jiţ vytvořené nádory. Proto 

se věnuje mnoho úsilí vývoji terapeutických vakcín pomocí metod genové terapie, 

které by umoţnily léčbu nádorů vyvolaných HPV, nebo by zabránily  jejich vzniku u 

pacientů infikovaných vysoce rizikovými typy HPV. 

Účinná terapeutická protinádorová vakcína by měla zaručovat vyvolání 

dostatečně silné protinádorové imunitní odpovědi, která povede k regresi nádoru a 

zabrání relapsu onemocnění (Cohen, 2009). Imunita vyvolaná vakcínou musí 

selektivně zabíjet pouze maligní buňky, které se od normálních buněk v těle odlišují 

specifickým antigenním fenotypem. Výhodou je znalost specifických nádorových 

antigenů. V tomto směru vyhovují nádory vyvolané onkogenními viry, které obsahují 

antigeny specifické pro daný virus. Nádorově specifické antigeny u HPV představují 

onkoproteiny E6 a E7, které jsou v nádorových buňkách  konstitutivně produkovány. 

Nádorové buňky ale i buňky mikroprostředí nádoru produkují pro-angiogenní 

faktory. Bez neoangiogenez totiţ nedochází k růstu nádorů ani k rozvoji metastáz. 

Proto se mezi prostředky terapie nádorů řadí také potlačování tvorby nové 

vaskulatury, kterou si nádory masivně budují, aby pokryly své nutriční a kyslíkové 

poţadavky (Folkman, 1966). 

Tématem předkládané práce bylo prověření vlastností myších buněk 

transformovaných virem HPV16, které byly modifikovány vnesením genů pro různé 

imunomodulační faktory (B7-1, GM-CSF a MCP-1) a genu pro angiostaticky 

působící endostatin.  
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1.1. Biologie nádorů 

Vznik nádorů je podmíněn autonomní nekontrolovatelnou buněčnou 

proliferací. Buňky s maligním potenciálem se liší od normálních buněk v osmi 

základních vlastnostech: (i) jsou výrazně méně závislé na růstových faktorech (ii) 

mají sníţenou odpověď na protirůstové podněty, (iii) unikají programované buněčné 

smrti (apoptoze), (iv) jsou imoratilizované, (v) jsou schopny si zajistit samostatný 

přísun kyslíku a ţivin tím, ţe vyvolávají tvorbu vlastní vaskulaturuy 

(neoangiogenezi), (vi) mohou metastazovat (vii) jsou geneticky nestabilní (viii) 

snadno unikají imunologickému dozoru (Hanahan a Weinberg, 2011). V současné 

době je proces vzniku nádorů (kancerogeneze) připisován ve většině nádorových 

onemocnění kumulaci genetických změn - mutací, které mohou nastat s určitou 

pravděpodobností spontánně během fyziologického obnovování tkání při buněčném 

dělení, ale také vlivem vnějších činitelů (fyzikálních, chemických nebo 

biologických). Mezi významné fyzikální faktory se řadí ionizující i neionizující 

ultrafialové záření. Jako chemické kancerogeny jsou známé například 

nitrosloučeniny, azbest, aromatické uhlovodíky, nebo některé těţké kovy. Mezi 

biologické kancerogeny patří zejména onkogenní viry. Do této skupiny se zahrnují 

některé retroviry, herpesviry, polyomaviry, a. nejvýznamnější z nich, papillomaviry. 

1.2. Lidské papilomaviry (HPV) 

Papilomaviry jsou malé neobalené DNA viry z čeledi Papillomaviridae, které 

jsou celosvětově rozšířené u většiny savců (včetně lidí). Jedná se o vysoce druhově 

specializované viry. Kapsida papilomavirů o průměru 55 m je tvořena dvěma 

strukturními proteiny L1 a L2. Hlavní kapsidový protein L1 tvoří 80 % všech  

proteinů virionu. Kapsida je tvořena 72 kapsomerami (Obr. 1.1.A).  

Podle sekvence genu pro L1 se papilomaviry dělí do genotypů (de Villiers, 

2004). Lidské papilomaviry se kromě klasifikace podle sekvence L1 také rozdělují 

podle jejich tkáňové specifity na koţní a slizniční typy a dále podle jejich 

onkogenního potenciálu na vysoce rizikové (High–risk HPV, HR HPV) - např. typy 

16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56 6, 11, 42, 43, 44 a málo rizikové (Low-risk HPV, 



11 

LR HPV) – jako jsou typy 6, 11, 42, 43, 44. Nejnebezpečnější jsou typy 16 a 18, 

které v celosvětovém měřítku odpovídají za více neţ 70% všech případů CC. 

Genom papilomavirů je tvořen dvouřetězcovou kovalentně uzavřenou 

molekulou DNA, která je dlouhá přibliţně 8 kb (Obr. 1.1.B). Velká část genomu 

papilomavirů obsahuje informaci pro 6 - 8 časných nestrukturálních proteinů (E1, 

E2, E4, E5, E6 and E7) s regulačními funkcemi. V genomu se nacházejí také dva 

další čtecí rámce (ORF) pro E3 a E8 proteiny, ale jen u E8 ORF byla prokázána 

exprese proteinu. Následují geny pro dva pozdní kapsidové proteiny (L1 a L2). Asi 

10% genomu zahrnuje dlouhá nekódující sekvence (long control region, LCR), která 

obsahuje místa pro vazbu virových a buněčných transkripčních faktorů a místo 

počátku replikace virové DNA. Uprostřed LCR se také nachází enhancer regulující 

promotor genů E6 a E7.  

 

A)                                                   B) 

 

Obr.1.1: A) Model papilomaviru podle snímků pořízených pomocí elektronové 

mikroskopie (www.virology.wisc.edu/ virusworld/covers.php), B) Genom lidského 

papilomaviru typu 16 (HPV16). 

 

 

http://www.virology.wisc.edu/virusworld/covers.php
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1.2.1. Onkoproteiny papilomavirů/HPV 

Protein E5 (83 aa) je transmembránový protein, který hraje roli 

v kancerogenezi u bovinních papilomavirů. Aktivuje mitogenní signály (c-Jun 

vazbou na receptor ErbB4) vedoucí ke zvýšené buněčné proliferaci (Chen, 2007). E5 

je přítomen v endoplazmatickém retikulu, v Golgiho aparátu a cytoplazmatické 

membráně (Oetke, 2000). V Golgiho aparátu způsobuje retenci MHC-I a MHC-II 

molekul a zabraňuje tak jejich transportu k buněčnému povrchu (Ashrafi, 2002; 

Zhang, 2003). 

Produkty časných genů E6 (151 aa, HPV18 – 158 aa) a E7 (98 aa) ovlivňují 

reparační mechanizmi buňky a zasahují do přirozené regulace buněčného cyklu. 

Onkogeny E6 a E7 kódují multifunkční proteiny, jejichţ nejdůleţitější vlastností je 

vazba a inaktivace nádorových supresorů p53 a pRb v proteazomu, i kdyţ ovlivňují 

řadu dalších buněčných proteinů. Při expresi genu E6 u HR HPV (ale ne u LR HPV) 

dochází k alternativnímu sestřihu mRNA. Nejprve dochází k sestřihu bicistronické 

pre-mRNA E6/E7, protoţe u HR HPV jsou oba onkogeny řízeny jedním 

promotorem. U LR HPV jsou oba onkogeny pod svým vlastním promotorem. Je 

velmi pravděpodobné, ţe sestřih hraje důleţitou roli v onkogenním potenciálu HR 

HPV. Vznikají tak tři varianty proteinu: E6 – překládaný z nesestřiţené mRNA, E6*I 

– překládaný z delší sestřiţené formy mRNA a E6*II - překládaný z kratší sestřiţené 

formy mRNA. Sestřih intronu 1 za vzniku E6*I umoţňuje reiniciaci translace mRNA 

E7 (Tang, 2006). 

V buňkách CC jsou stabilně exprimovány pouze onkogeny E6 i E7. Produkty 

těchto genů hrají rozhodující roli v kancerogenezi a při udrţení transformovaného 

fenotypu buněk (Ashcroft, 1999; Duensing, 2003). Existují však důkazy, ţe na 

maligní transformaci buňky virové onkoproteiny nestačí (Chen, 1993), a ţe vývoj 

nádoru vyvolaného HPV je výsledkem vícestupňových událostí, ve kterém hrají roli 

další kancerogeny (Yugawa a Kiyono, 2009; zur Hausen, 2000). HPV jsou proto 

nutnou, ale nikoli dostačující podmínkou pro vznik zhoubného nádoru. 
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1.2.2. Ţivotní cyklus papilomavirů 

Replikace papilomavirů probíhá v jádře keratinocytů. Za výjimečné se dají 

označit výsledky studie, která prokázala replikaci HPV16 v kultuře buněk trofoblastu 

placenty (Liu et al, 2001).  

Papilomaviry infikují bazální vrstvu epitelu, kde navozují latentní infekci, 

charakterizovanou nízkým počtem kopií virové DNA v podobě epizomů a absencí 

produkce virionů. Paralelně s diferenciací buňky a jejím posunem k povrchu sliznice 

dochází k expresi časných genů, které kódují regulační proteiny. U diferencovaných 

buněk dochází k expresi pozdních genů, které kódují kapsidové proteiny L1 a L2. Po 

odumření terminálně diferencovaných keratinocytů se uvolňují i viriony (Obr.1.2.). 

U nádorů způsobených HPV se v převáţné většině případů virový genom 

integruje do hostitelské DNA přerušením v místě ORF pro represor E2. Nadále je 

pak  udrţována jen exprese genů E6 a E7, které jsou potřebné pro udrţení maligního 

fenotypu (Hall a Alexander, 2003; Jiang a Milner, 2002). Prostřednictvím proteinů 

E6 a E7 papilomaviry inhibují diferenciaci keratinocytů. Inaktivací genů E6 a E7 

dochází u nádorových buněk k  buněčné senescenci nebo k apoptose (Ashcroft, 1999; 

Balsitis, 2005).  

1.2.3. Epidemiologie HPV ve spojeni s CC 

Převáţná většina infekcí HPV probíhá latentně bez jakýchkoli příznaků. 

Aktivně probíhající chronickou infekci lze zjistit pomocí kolposkopie, cytologie a 

histologie. U části infikovaných ţen dochází na děloţním čípku k postupnému vývoji 

patologických změn, které se podle stupně závaţnosti označují jako cervikální 

intraepiteliání neoplázie CIN I-III. Stupně prekanceróz se podle rozsahu 

patologických změn a pravděpodobnosti regrese dělí na „low grade― (LSIL, CIN I) a 

„high grade― (HSIL, CIN II-III). Posledním stádiem patologického procesu je 

cervikální karcinom (Obr. 1.2.). Od prvotní infekce uplyne často 10 - 30 let, během 

kterých dochází k rozvoji všech stádií nemoci aţ po CC. Z toho 85 – 90 % případů 

jsou spinocelulární karcinomy a 10 – 15 % adenokarcinomy s horší prognózou.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12719599
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12203116
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V České republice je ročně diagnostikováno 22 nových případů CC čípku na 

100 000 ţen, tedy absolutní počet ročně nahlášených případů CC je více jak 1000 

(Dušek, 2005). V porovnání se západní Evropou je u nás výskyt tohoto onemocnění 

dvojnásobně vyšší, v porovnání se skandinávskými zeměmi čtyřikrát vyšší. 

Závaţnost tohoto onemocnění zdůrazňuje fakt, ţe přes veškeré pokroky v terapii se 

úmrtnost pohybuje okolo 60%. 

Polovina z asi 40 typů papilomavirů, které infikují anogenitální sliznici, byla 

detekována ve vzorcích CC. Nejčastěji se ve vzorcích odebraných z CC vyskytoval 

typ HPV16 nebo 18, které byly –jak jiţ řečeno-prokázány u 70% případů CC 

(Munoz, 2006).  

Významným zdrojem  karcinogenů, které se spolu s HPV podílejí na maligní 

transformaci a vzniku CC, je kouření. Dalšími rizikovými faktory jsou 

imunodeficience pacientek, časté střídání partnerů nebo zahájení sexuálního ţivota v 

časném věku. Epidemiologické studie dokládají, ţe infekce je zvláště nebezpečná 

před dosaţením věku 18 let (Appleby, 2007; Castellsague, 2003; Kapeu, 2009; 

Moreno, 2002; Plummer, 2003; Smith, 2003; Vonka et al, 1984). 

 

 

Obr.1.2.: Kancerogeneze zprostředkovaná HPV. (převzato z Woodman, 2007). 
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1.2.4. Vliv infekce HPV na imunitní systém  

U imunokompetentních jedinců perzistují HPV v organismu aţ 6 – 12 

měsíců, neţ dojde k alespoň slabé tvorbě protilátek nebo buňkami zprostředkované 

imunitní odpovědi proti kapsidovým proteinům (Carter, 2000). Důvody slabé 

imunitní odpovědi při rozpoznávání virových proteinů pomohly objasnit studie 

ţivotního cyklu papilomavirů. Papilomaviry neinfikují organizmus systémově. 

Infekce zpravidla zůstává omezena jen na  okolí místa počáteční infekce. HPV 

infikují epiteliální buňky v místě poranění kůţe nebo sliznice a nešíří se za bazální 

membránu. Nedochází k viremii, stavu, kdy viry vstupují do krevního řečiště 

hostitelského organismu a jsou roznášeny do dalších orgánů. Produktivní infekce 

není lytická, nevyvolává zánět v místě infekce, který by vytvořil podmínky pro to, 

aby APC mohly účinně prezentovat antigeny HPV imunitnímu systému (viz 

přehledový článek - Stanley, 2006; Stanley, 2008). K maturaci a uvolnění virionů do 

okolí dochází aţ v terminálně diferenciovaných odlučujících se buňkách. Viriony 

jsou tedy vystaveny podmínkám vnitřního prostředí organismu jen v  malém měřítku, 

a tak má imunitní systém jen omezenou moţnost reagovat na kapsidové proteiny (L1 

a L2). Nicméně i přes to dochází k spontánní regresi u většiny CIN I. typu. Odhaduje 

se, ţe 70 – 90% ţen infikovaných papilomaviry se z  infekce HPV uzdraví během 1 - 

2 let.  

Buněčná a humorální imunitní odpověď je v případě chronických HPV 

infekcí popsána sporadicky, zřejmě z důvodů nízkého počtu specifických 

efektorových buněk cirkulujících v krvi (Hamsikova et al., 1994; Kadish et al., 2002; 

Welters et al., 2008). V infikovaných buňkách niţších vrstev epidermis a v buňkách 

nádorů způsobených papilomaviry, ve kterých dochází k integraci virové DNA do 

genomu se exprimují jen HPV proteiny genů časné fáze, které by mohly být hlavním 

cílem efektorových buněk adaptivní imunitní odpovědi. Li a spol. prokázali, ţe E7 

protein HPV16 ovlivňuje funkci histon-deacetyláz (HDACs), které pak fungují jako 

transkripční korepresory promotoru MHC-I. Deacetylací histonů vázaných na 

promotor MHC-I pak dochází k sníţení exprese MHC-I genu (Li. 2006; Li, 2009). U 

přibliţně 80% pacintek s CC byla zjištěna sníţená exprese MHC-I (Koopman, 2000). 

Kromě sníţené exprese MHC-I u buněk transformovaných HPV byla také ovlivněna 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_%C5%99e%C4%8Di%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hostitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n
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exprese molekuly TAP (Bauer , 2000; Evans et al., 2001), coţ ovlivňuje rozpoznání 

infikovaných buněk pomocí CTL.  

Při buňkami zprostředkované imunitní odpovědi, která likviduje buňky 

exprimující časné geny HPV, se uplatňují CD4
+
 a CD8

+
 lymfocyty (De Gruijl et al, 

1998; Nakagawa et al., 1999). U ţen s prokázanou DNA HPV16 ale bez SIL (tedy v 

době  latentní infekce) byla zjištěna odpověď CTL lymfocytů proti E6 a/nebo E7 

proteinům (Nakagawa et al, 2002). Také u pacientek s progredujícími cervikálními 

lézemi byla zjištěna pouze slabá T-buněčná odpověď proti  E7 (Luxton, 1996; 

Luston 1997).  

Přestoţe k expresi E6 a E7 onkoproteinů dochází jak při akutní tak při 

chronické fázi infekce, oba proteiny jsou jen slabě imunogenní (Nindl, 2000). 

Protilátky proti E6 a E7 nebyly zjištěny u všech pacientek s CC (Tachezy et al, 1999; 

Silins, 2002). Přítomnost protilátek proti onkoproteinům E6, E7 nebo proti 

kapsidovým proteinům HPV16 u pacientek s CC nebyla jednoznačně spojena 

s průběhem nemoci (Reuschenbach, 2008; Silins, 2002). 

1.2.5. Vakcíny zaměřené proti HPV  

V současné době jsou pouţívané preventivní vakcíny, které spolehlivě 

zabrání infekci dvěma nejnebezpečnějšími typy HPV. Ve vývoji jsou také vakcíny 

terapeutické, o kterých se předpokládá, ţe se uplatní při léčbě ţen s chronickou 

infekcí HPV a zejména pak jako doplňková léčba u pacientek s nádory. 

Preventivní HPV vakcíny  

Jedná se o vakcíny zaloţené na proteinu L1 virové kapsidy, jejíţ podjednotky 

se dokáţí samosestavit do struktur podobným kapsidám (VLPs, virus-like particles). 

VLP neobsahují virovou DNA. Vývoji vakcín předcházelo zjištění, ţe kapsidové 

proteiny L1 nebo L1 a L2, které tvořily VLP v buňkách hmyzích linií nebo v 

kvasinkách, vyvolávaly u imunizovaných zvířat vysoké titry protilátek (Kirnbauer, 

1992; Kirnbauer at al, 1993). V současné době jsou proti infekci HPV komerčně 
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vyuţívané dvě verze  HPV-VLP vakcín připravené z hlavního kapsidového proteinu 

L1 (Tab. 1.1.): 

 Gardasil, vyvinuta firmou Merck & Co. (Whitehouse Station, NJ 

USA), zahrnuje čtyři typy HPV: HPV16 a HPV18 –  původce CC a 

HPV6 a HPV11 – původce genitálních bradavic.  

 Cervarix, vyvinuta firmou GlaxoSmithKline Biologicals (GSK, 

Rixensart, Belgium), zahrnuje jen dva typy – HPV-16 a HPV-18.  

Charakteristika 

Název (výrobce) 

Gardasil/Silgard (Merck) Cervarix (GlaxoSmithKline) 

Typ HPV 6, 11, 16, 18 16, 18 

Mnoţství proteinu 20, 40, 40, 20 µg 20, 20 µg 

Expresní systém Saccharomyces cerevisiae kódující L1 Trichoplusia - hmyzí buněč. linie 

infikovaná recombinantním 

bakulovirem produkujícím protein 

L1 

Adjuvans 225µg amorfní hydroxyfosforečnan síran 

hlinitý 

500 µg ASO4 

Tab. 1.1.: Přehled složení profylaktických HPV vakcín (upraveno podle Schiller, 

2008).  

Obě vakcíny jsou bezpečné, vysoce imunogenní. Vyvolávají tvorbu 

neutralizačních polyklonálních protilátek proti specifickým konformačním a 

lineárním epitopům vystavených na povrchu VLP (Harper et al, 2006; Brown et al, 

2011). Jsou schopny vyvolat humorální i buněčnou imunitní odpověď (Emeny et al, 

2002). Vyuţívají se u dívek, které ještě nebyly infikovány HPV, tedy před zahájením 

sexuálního ţivota, ve věku 11 aţ 15 let. U ţen, které byly v minulosti infikovány 

HPV, nemělo očkování na pozdější vývoj lézí ţádný anebo jen velmi slabý vliv 

(Hildesheim et al., 2007). Na očkování chlapců neexistuje jednotný názor. Riziko 

vzniku karcinomů vyvolaných viry HPV u muţů je daleko niţší neţ u ţen, ale muţi 

jsou šiřiteli HPV. Obecně doporučovaný věk pro očkování chlapců je mezi 9. aţ 15. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Emeny%20RT%22%5BAuthor%5D
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lety. Dosud však nebylo prokázáno, zda očkování můţe zabránit infekci HPV u 

muţů. V současné době probíhají studie, které by měly  účinnost vakcinace ověřit. 

Terapeutické HPV vakcíny 

Vzhledem k tomu, ţe v bazální vrstvě epiteliálních buněk infikovaných HPV 

nedochází k expresi kapsidových proteinů L1 ani L2, nemají preventivní vakcíny 

zásadní vliv na průběh infekce u infikovaných osob (Schiller, 2008). Pro tento účel 

jsou ve vývoji terapeutické vakcíny zesilující T-buněčnou odpověď proti 

onkoproteinům E6 a E7. Doposud vyvíjené vakcíny zahrnují: peptidy/ proteiny, 

rekombinantní virové a bakteriální vakcíny, chimérické VLP, DNA vakcíny 

geneticky modifikované nádorové a specificky aktivované dendritické buňky (DC) 

(Bolhassani, 2009). Do klinických studií v posledních letech zatím proniklo několik 

typů vakcín (viz Tab 1.2.). 

V současné době drtivá většina studií které se zabývají vývojem 

terapeutických vakcín proti nádorům vyvolaným HPV, probíhá na experimentálních 

modelech (Bubeník, 2008; Indrová, 2003; Jinoch et al, 2003; Manning et al, 2008; 

Mikysková, 2011; Reiniš, 2010; Smahel, 2007; Smahel, 2005; Símová, 2003; Vonka, 

2007). Cílem je získat co nejvíce informací o imunitních reakcích zaměřených proti 

onkoproteinům E6 a E7, potaţmo proti buňkám transformovaným virem HPV16.  

Všechny uvedené typy experimentálních vakcín zaměřené na prevenci nebo 

léčbu infekcí HPV nebo nádorových onemocnění s nimi spojených, lze označit jako 

vakcíny genetické. Také téma předkládané dizertační práce se týká buněčných 

vakcín, které byly genově modifikovámy. I kdyţ byly v  pokusech popsaných 

v předkládané práci pouţity převáţně k imunizaci vůči následné čelenţi, konečným 

cílem záměru je připravit vakcíny terapeutické. Takové vakcíny spadají do oblasti 

genové terapie. Proto se pokusím v následující části úvodní sekce shrnout její 

principy a problémy. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schiller%20JT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolhassani%20A%22%5BAuthor%5D
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Typ vakcíny Konstrukt Antigen 
Subtyp 

HPV 

Fáze studie/ stupeň 

onemocnění 
Imunitní odpověď Reference 

Peptidové 
HPV16 syntetické dlouhé peptidy E6, E7 HPV16 Fáze I/ CC 

CD4+ Th/ CD8+ CTL 
Kenter, 2008, 

Welters, 2008 

Proteinové 

chimérické VLP (CVLP): L1 hybrid. s E7 L1, E7 HPV16 Fáze I/ CIN II, III 
L1 a E7 specifické Th1/ 

CTL 

Kaufmann, 2007 

Fúzní protein :mutovaný hpv16 E7 konjugovaný s 

Haemophilus influenzae proteinem D (PD-E7) E7 HPV16 Fáze I, II/ CIN I, III 
Zvýšená buněčná 

odpověď proti PD-E7 
Hallez, 2004 

Dendritické 

buňky 

DC pulzované HPV-16/HPV18 E7 a hIL-2 
E7 

HPV16, 

18 
Fáze I/CC 

Specifické protilátky, 

CD4+Th/ CD8+CTL 

Santin, 2006 

DNA 
Plazmidová. DNA kódující fragmenty E6/E7 HPV-

16/18  
E6, E7 

HPV16, 

18 
Fáze II/ CIN II, III 

Zvýšení preexistujícíc T 

odpovědi 
Garcia, 2004 

Rekombinantní 

viry 

Vaccinia virus  E2 
HPV16, 

18 
Fáze  II/CIN II, III 

Humorální i buněčná 

odpověď 

García-

Hernández, 2006 

Tab. 1.2.: Klinické studie s terapeutickými HPV vakcínami (upraveno podle Cid-Arregui, 2009, Monie, 2009)   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hallez%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Santin%20AD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garcia%20F%22%5BAuthor%5D
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1.3. Genová terapie nádorů 

Genovou terapii (GT) lze definovat jako přenos genetického materiálu, který 

má léčebný účinek. Gen, který se přenáší, je označován jako transgen, geneticky 

modifikovaná buňka jako transdukovaná. V případě léčby nádorů je cílem přenést 

takovou genetickou informaci do cílových buněk, která by změnila jejich fenotyp 

v nenádorový, nebo by umoţnila jejich zničení. Do GT můţeme řadit pouze ty 

protinádorové vakcíny, jeţ nejsou určeny k prevenci ale k léčbě. Ačkoli GT byla 

původně určena primárně k léčbě monogenních dědičných chorob, dnes je její hlavní 

doménou onkologie. Je tomu tak z několika důvodů (i) je mnohem snadnější buňku 

zničit neţ ji opravit tak, aby správně fungovala. (ii), k dispozici je široký výběr 

postupů, jeţ jsou pouţitelné k léčbě zhoubných nádorů. (iii) k zničení nádorové 

buňky často stačí jen krátkodobá exprese transgenu (iv), biologická rizika spojená 

s léčbou zhoubných nádorů jsou vzhledem k povaze nemoci zanedbatelná. (v) 

onkologičtí pacienti jsou velmi často  ochotni podstoupit nové typy experimentálních 

léčeb (Vonka, 1997).  

GT provázejí určité limity a rizika, které můţeme rozdělit na technické, 

metodické a etické. 

1.3.1. Technické problémy GT 

Jedná se o problémy spojené s volbou optimálního vektoru, neboli přenašeče 

transgenu, které ovlivňují účinnost přenosu a změny v biologii buňky, která je  

geneticky modifikována.. Pro přípravu a pouţití vektorů jsou ţádoucí následující 

vlatnosti vektoru: 

- Nesmí být toxický pro cílové buňky.  

- Jeho kapacita by měla být taková , aby bylo moţné přenést i velké geny 

- Musí být bezpečný pro pacienty i pro jejich kontakty. 

- Musí přenášet geny v transkripčně aktivním stavu 

- Ideální vektor by měl být neimunogenní, nebo alespoň minimálně imunogení. 

- Měl by být specifický pro cílové buňky. 
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- Produkt přeneseného genu by měl být produkován v dostatečném mnoţství a 

po dostatečně dlouhou dobu. 

- Vnášená genetická informace nesmí proniknout do zárodečných buněk . 

Ţádný z dosud pouţívaných vektorů nesplňuje všechna uvedená kriteria. 

Metody přenosu genů se dají rozdělit na fyzikálně-chemické a biologické (souhrn z  

Bolhassani, 2011; Vergati 2010). 

Fyzikálně-chemické metody přenosu 

Ty spočívají v přenosu holé DNA, či DNA v komplexech s lipidy či různými 

 polymery.  

Zahrnují  elektroporaci – narušení buněčné membrány elektrickým pulzem, 

který umoţní vstup DNA. Jinou metodou je přenos DNA pomocí 

mikro/nanopartikulí. Plazmidová DNA je vázána na částice zlata nebo wolframu a 

pomocí genové pistole je pod tlakem vnesena do  buněk. Vpravení DNA do kůţe 

múţe být také zpostředkováno tetováním. Přenos se uskutečňuje vibrující jehlou, 

která opakovaným vpichováním narušuje dermis a epidermis. Následkem toho 

dochází k lokální nekroze a zánětu s následným hojením ranky (van den Berg et al, 

2009). Dalšími fyzikálními metodami jsou např. magnetofekce – transfekce pomocí 

superparamagnetických nanopartikulí (Scherer et al, 2002), nebo sonoporace - 

vnášení plazmidů pomocí ultrazvuku (US, nebo low frequency ultrasound) (Casey, 

2010). 

Mezi často uţívané formy přenosu patří kalcium-fosfátová precipitace. Při ní 

se vlivem transfekčního činidla mění elektrický náboj DNA, která pak adheruje ve 

formě precipitátu na buněčný povrch. Další metoda je zaloţena na principu fůze 

buněk s lipozómy neboli lipofekce - lipidy se jako polykationyt váţí na DNA a 

prostřednictvím hydrofobních skupin fúzují s buněčnými membránami.. Jinou 

moţností je přenos DNA prostřednictvím vazby polyméru na specifický receptor. 

Tento postup se označuje jako polyplexe. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolhassani%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Casey%20G%22%5BAuthor%5D
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Výhodou uvedených metod je relativně snadná příprava vektorů, nízká 

toxicita a nízká imunogennost. Nevýhodou je malá stabilita in vivo. K integraci 

dochází vzácně a exprese plazmidu v epizomální podobě můţe být krátkodobá.  

Biologické metody přenosu  

I kdyţ se v stále větším měřítku uplatňuje přenos genů pomocí geneticky 

manipulovaných bakterií, biologickým vektorům jednoznačně dominují viry, Oproti 

fyzikálně-chemickým metodám přenosu mají virové vektory výhody v snadnosti 

průniku do buněk pomocí interakce povrchových struktur virionu s buněčnými 

receptory a ve své schopnosti proniknout do buněk bez poškození plazmatické 

membrány. Virové vektory často vykazují vysokou specifiku. Infikované buňky 

snadno rozpoznávají virové regulační elementy, které usnadňují expresi vnesené 

genetické informace. Krom toho některé viry umoţňují integraci vnesené sekvence 

do genomu buňky a zajistí tak její stabilní expresi. Nejčastěji pouţívané virové 

vektory jsou retroviry, adenoviry, AAV (adenovirus-associated viruses), herpesviry, 

alfaviry, virus SV40 (simian virus 40), virus vakcínie a jiné poxviry a dále pak 

bakuloviry a , bakteriofágy). Velkou výhodou vektorů na basi AAV a retrovirů je 

umoţnění integrace transgenu do buněčného genomu, coţ zajišťuje jeho 

dlouhodobou expresi. Tuto jejich schopnost však provázejí určitá biologická rizika. 

Ta jsou největší u dosud nejuţívanějších vektorů na bázi retrovirů, coţ souvisí 

s nahodilosti místa integrace. V důsledku integrace můţe totiţ dojít k neţádoucí 

inzerční mutageneze. Přirozeně se vyskytující AAV patří mezi defektní viry. Pro 

produktivní infekci vyţadují koinfekci s adenovirem či herepetickým virem. Jako 

vektory mají řadu výhod. Pro člověka jsou nepatogenní a vyvolávají také jen slabou 

imunitní odpověď (Zaiss, 2008). Vzhledem k tomu, ţe k integraci dochází na určitém 

místě chromosomu 19, jsou biologická rizika velmi nízká. Nevýhodou AAV je malá 

kapacita vkládané sekvence (< 5 kb). Existuje několik technik přípravy AAV vektorů 

bez infekčních adenovirů. Buňky jsou transfekovány plazmidem, který obsahuje 

rep/cap geny AAV a geny adenoviru nutné pro enkapsidaci rAAV (plazmid pDG) a 

zároveň jsou také transfekovány plazmidem s genem zájmu, který je z 5´ i 3´ konce 

orámovaný ITR (invertované terminální repetice) (Grimm, 1998). Protoţe produkt 

genu rep je pro buňky toxický a silně sniţuje produkci kapsid, jsou dnes zavedeny 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zaiss%20AK%22%5BAuthor%5D
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techniky přípravy syntetických AAV vektorů nezávislých na přítomnosti genu rep 

(Deyle, 2009).  

Obecnými nevýhodami virových vektorů je jejich náročná konstrukce, vysoká 

imunogennost (s výjimkou AAV), coţ omezuje jejich opakované podání, nízká 

kapacita vnášeného genetického materiálu a jiţ zmíněná biologická rizika, které jsou 

u nevirových přenosů mnohem menší. 

1.3.2. Strategické problémy GT 

V průběhu posledních desítiletí byla vytvořena celá řada přístupů GT nádorů. 

Můţeme je rozdělit do několika skupin. 

První tvoří ty, jejichţ cílem je genetická modifikace nádorové buňky. Mezi 

postupy uţívané jak v experimentálních tak v klinických studiích patří inaktivace 

aktivovaných onkogenů (např pomocí tzv. antisense, ribozymů či mikroRNA) či 

zavedení plně funkčních antionkogenů (tumor suppressor genes). Oba tyto zákroky 

mohou vést k ztrátě maligního fenotypu. Jejich nevýhodou je, ţe je obtíţné vnést 

transgen do všech buněk nádorů. Nemodifikované buňky mají pak selekční výhodu a 

mohou se brzy stát dominantní sloţkou nádorové populace Dalším přístupem je 

zavedení genů pro různé faktory, jejichţ produkty zvyšují intenzitu imunitních 

protinádorových reakcí. Vpravení takových genů do nádorových buněk in vivo 

významně zvyšuje imunogennost nádorů. Pokud se taková transdukce provede in 

vitro, můţe mít za následek úplnou ztrátu onkogenního potenciálu. Genetická 

modifikace vnesením genů pro imunomodulační faktory se vyuţívá při vývoji 

protinádorových terapeutických vakcín. Rozrušení nádorových buněk s následným 

uvolněním nádorových antigenů a stimulací imunitního systému lze docílit i 

zavedením tzv. sebevraţedných genů do nádorových buněk. Označujeme tak geny 

virového či bakteriálního původu, jejichţ produkty umoţňují pozměnit jinak 

neškodné analogy nukleosidů ve vysoce toxické substance. 

Další skupinou je genová modifikace nenádorových buněk. Do této kategorie 

patří např. vybavení transplantovaných T lymfocytů sebevraţednými geny. Ty pak 
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jsou v případě vzniku reakce proti hostiteli (GVHD) zničeny po podání substance, 

kterou produkt sebevraţedného genu změní v toxickou látku (Georgoudaki, 2010). 

Další přístupy GT nádorů se týkají utlumení angiogeneze (angiostázy), 

V tomto případě jsou přenášenou informací faktory potlačující angiogenezi nádorů, 

která je nezbytná pro jejich růst. Byla rozpoznána celá řada endogenně vytvářených 

proteinů, jako je například endostatin, angiostatin či trombospondin-1, které potlačují 

angiogenezi a mohou zabránit růstu nádoru. Tento aspekt bude podrobněji rozveden 

v jedné z dalších kapitol. 

Do GT se řadí také onkolytické viry. Označujeme tak viry, které mají 

schopnost mnoţit se v nádorových, ale nikoli nenádorových buňkách. Tuto vlasnost 

mají některé přirozené lidské viry (např reoviry). Mutanty podobných vlastností se 

dají získat i od jiných virů (např. adenovirů) inaktivací jistých genů (Wong, 2010). 

Dalším přístupem GT jsou jiţ zmíněné genetické protinádorové terapeutické 

vakcíny.  

1.3.3. Problémy etické 

Za zvláště velké etické problémy se pokádají rizika spojená s integrací 

transgenu do buněčného genomu. Při léčbě genetických neonkologických 

onemocnění opakovaně došlo k inzerční mutagenezi, která vedla ke vzniku 

maligního onemocnění. K smrtelné komplikaci došlo i u pacienta, kterému bylo 

podáno příliš velké mnoţství adenovirového vektoru (Clare, 2003). Jiná teoretická 

rizika jsou spojena s uţitím onkolytických virů. Nelze totiţ s absolutní jistotou 

vyloučit, ţe u takto léčeného pacienta nedojde k rekombinaci s divokým virem. Další 

rizika jsou spojována s moţností vertikálního přenosu transgenů. GT musí být 

omezena na somatické buňky. Uměle vnesená genetická informace nesmí zasáhnout 

zárodečné buňky. 
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1.4. Imunoterapie nádorů  

Imunoterapie nádorů je léčebná metoda, jejímţ cílem je zapojit do boje 

s nádorovým onemocněním imunitní systém. Vychází z poznání, ţe pravděpodobně 

všechny zhoubné nádory se liší od normálních buněk svou antigenní strukturou. 

Obsahují totiţ antigeny, které v normálních buňkách chybí a nebo jsou přítomné jen 

v malém mnoţství. Takové antigeny se označují jako TAA (tumour-associated 

antigens) Cílem imunoterapie je navodit silné imunitní reakce proti těmto antigenům. 

Strategie imunoterapie jsou rozdělovány na pasivní a aktivní.  

1.4.1. Pasivní imunoterapie  

Mezi pasivní imuterapie řadíme vyvolání imunitních odpovědí podáním 

monoklonálních protilátek, či antigenně specifických efektorových buněk 

(lymfocytů, makrofágů). S rozvojem technologie myších hybridomů se začaly 

vyrábět vysoce specifické monoklonální protilátky (mAb). S jejich pomocí lze 

navodit řadu efektorových mechanizmů včetně buněčné cytotoxity závislé na 

protilátkách (ADCC), blokování receptorů pro růstové faktory, aktivace 

komplementu a vyvolání apoptózy. Nevýhodami monoklonálních protilátek jsou 

finanční náročnost a skutečnost, ţe se nevytváří imunologická paměť proti 

antigenům nádoru. Protilátky jsou také samy o sobě imunogenní, coţ můţe omezovat 

jejich opakované podání (King, 2008; Borghaei, 2009). Antigenně specifické 

efektorové buňky se získávají ex vivo aktivací autologních buněk izolovaných od 

 pacientů. Aktivované buňky se pak zpětně podají pacientovi. Jedná se o LAK buňky 

(lymphokine activated killers, lymfokiny aktivované zabíječské buňky), TIL 

(lymfocyty infiltrující nádor), CTL buňky a makrofágy. Buněk izolovaných a 

manipulovaných ex vivo se pouţívá při kombinované terapii, kdy pacient 

s nádorovým onemocněním podstoupí lymfodepleci s následným přenosem vlastních 

ex vivo aktivovaných buněk. Lymfodeplece je nutná z důvodu kompetice 

tolerogenních endogenních lymfocytů, které po přenosu ex vivo stimulovaných 

buněk soupeří o cytokiny (Dudley, 2005). Určité limity znamenají: kontaminace 

izolovaných T-lymfocytů supresivními regulačními T-lymfocyty (Treg) a krátkodobé 
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přeţívání ex vivo aktivovaných buněk, nebo umlčení buněk imunosupresivními 

faktory v nádorovém prostředí (Borghaei, 2009).  

1.4.2. Aktivní imunoterapie  

Aktivní imunoterpie zahrnuje léčebné postupy, jejichţ cílem je specifická či 

nespecifická aktivace buněk imunitního systému. Při vyvolání specifické 

protinádorové imunity pomocí protinádorových vakcín dochází k indukci CTL, jako 

hlavních výkonných elementů protinádorové imunity. Účinné vakcíny jsou schopné 

zajistit vznik paměťových buněk T a tím docílit dlouhotrvající ochranu proti buňkám 

nesoucím TAA (shrnuto v přehledných článcích Vergati, 2010; Aldrich, 2010). 

Aktivaci specifických imunitních mechanismů lze docílit podáním antigenů ve formě 

peptidů/proteinů, DNA, modifikovaných dendritických buněk nebo nádorových 

buněk, anebo lyzátů nádorových buněk. Součástí aktivní imunoterapie je také terapie 

zaloţená na podání cytokinů, které nespecificky stimulují imunitní systém (Tab. 1.3)  

Očekává se, ţe terapeutické vakcíny budou úspěšné zejména jako doplněk 

současných léčebných postupů jako jsou chemoterapie, chirurgie a radioterapie. 

Jejich úkolem je destrukce zbytkových mnoţství nádorových buněk, které po jiných 

terapeutických zákrocích zůstávají v  organismu.  

Imunoterapie nádorů naráţí na několik zásadních problémů, které souvisejí 

s tím, ţe nádory snadno unikají imunitnímu dozoru. Velká část nádorů má sníţenou 

expresi MHC-I, coţ je činí málo viditelnými pro výkonné buňky imunitního systému. 

Během průběhu onemocnění se objevují mutanty, ktere vedou k změnám v TAA. 

Takové buňky mají selekční výhodu a mohou se rychle stát dominantními 

v nádorové populaci. Nádor není také ve vztahu k  imunnímu systému hostitele 

pasivním činitelem, ale aktivně se mu brání. Nádorové buňky ale i buňky 

mikroprostředí nádoru produkují substace, které působí imunosupresivně či atrahují 

buňky, které mají podobný negativní účinek na protinádorové imunitní reakce. Navíc 

nádorové buňky a buňky mikroprostředí produkují proangiogenní faktory, které 

podporují růst nádoru. 
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Typ imunoterapie Efektor Mechanizmus 

Pasivní/ 

adaptivní 

humorální 

Monoklonální protilátky (mAb) Antigenně 
specifické mAb fúzované s toxiny nebo 
radioizotopy a konjugované s Fc částí Ig. 

ADCC, 
opsonizace, 
aktivace 
komplementu 

buněčná 

LAK (lymfokiny aktivované zabíječské 
buňky):                                                     
kultivace NK nebo T - buněk pacienta ex 
vivo v přítomnosti cytokinů a podané zpět 

Pro pacienty 
po 
lymfodepleci 

TIL (lymfocyty infiltrující nádor):             
odebrané pacientovi a pomonoţené ex vivo 
s antigenem a cytokiny a podané zpět. 

Přenos TCR (receptor lymfocytů T) : 
antigenně specifické TCR jsou vneseny do 
T – buněk pacienta  a podány zpět 

pro pacienty 
s omezeným 
mnoţstvím 
TIL 

Aktivní 

specifická 

Peptidové/ proteinové vakcíny: peptidové 
sekvence s epitopem TAA 

Aktivace 
antigenně 
specifických 
CTL 

DNA vakcíny: plazmidová DNA kódující 

specifický antigen 

Buněčné vakcíny: 

¶ autologní/ alogenní nádorové buňky 

(ozářené, geneticky modifikované),  

dendritické buňky pulzované s lyzáty 
nádorových buněk, transfekované 
DNA kódující TAA a pod. 

Virové nebo bakteriální vakcíny: 
rekombinantní bakterie nebo viry nesoucí 
TAA, imunomodulační cytokiny a pod. 

nespecifická 
Systémové podání cytokinů: IL-12, GM-
CSF, IL-2, IFNα, β, ᵧ aj. 

nespecifická 
stimulace 
buněk imunity 

Tab.1.3.: Varianty protinádorových imunoterapeutických vakcín (vytvořeno podle 

Aldrich, 2010; Borghaei; 2009; Vergati, 2010). 
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1.5. Buněčné protinádorové vakcíny.  

Všechny terapeutické přístupy k nádorovým onemocněním jsou zaměřeny na 

aktivaci dostatečného mnoţství CTL (CD8
+
 T lymfocyty) specifických pro daný typ 

TAA, které mohou zajistit destrukci buněk nádoru. T- lymfocyty jsou aktivovány 

pomocí efektivní prezentace endogenních antigenů pocházejících z degradovaných 

proteinů v buňkách nádoru. Tyto antigeny jsou vázány v komplexu s MHC-I. 

Antigen prezentující buňky (monocyty, makrofágy, B buňky a dendritické buňky) 

vystavují také antigeny pohlcené z rozpadlých buněk v kontextu s MHC-II., které se 

váţí na TCR příslušných CD4
+
 – T lymfocytů a aktivují je. Dendritické buňky také 

dokáţí vystavovat exogenně pohlcený antigen (např. z rozpadlých buněk nádoru) ve 

vazbě na MHC-I pomocí tzv. zkříţené -prezentace (cross-priming). Tímto způsobem 

dokáţí dendritické buňky aktivovat také CD8
+
 lymfocyty (shrnuto v přehledných 

článcích Bevan, 2006; Heath, 2001). K aktivaci T buněk je zapotřebí také dalších 

signálů. Maturované DC exprimují kostimulační molekuly B7-1 (CD80) a B7-2 

(CD86) a váţí se na CD28 T buněk, čímţ T-buňky obdrţí druhý signál nutný pro 

jejich aktivaci. Maturované DC také produkují cytokiny a chemokiny, které aktivují 

a přitahují další buňky imunitního systému. Po své aktivaci putují DC do přilehlých 

lymfatických uzlin, sleziny, nebo Peyerských plaků ve střevě, v nichţ přicházejí do 

kontaktu s B a T lymfocyty (Banchereau et al, 2000). V těchto orgánech pak dochází  

poté k aktivaci CD8
+
 T lymfocytů po vazbě na komplex antigen-MHC-I na povrchu 

DC. 

Vzhledem ke schopnostem DC vyvolat specifickou protinádorovou odpověď, 

slouţí specificky aktivované dendritické buňky jako ideální prostředek pro zesílení 

endogenní protinádorové odpovědi. V současnosti probíhají početné klinické studie 

s autologními ex-vivo aktivovanými autologními DC (Melief, 2008; Sabado, 2010). 

Takové studie jsou organizovány i v ČR (Horváth et al, 2008; Bartůňková a spol., 

osobní sdělení, 2011; Michalek et al, 2010) K aktivaci DC se pouţívá různých 

postupů: Expozice k peptidům odvozených od TAA nebo celým proteinům, 

ozářeným nádorovým buňkám, lyzátům z nádorových buněk, infekce 

rekombinantními virovými či bakteriálními vektory, které nesou TAA, transfekce 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Banchereau%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Horv%C3%A1th%20R%22%5BAuthor%5D
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RNA izolované z buněk nádoru, fůze s nádorovými buňkami, transfekce genem pro 

IL-2, která by měla podpořit Th1 odpověď, a další (Melief, 2008; Sabado, 2010). 

Jako protinádorových buněčných vakcín se pouţívá ve vzrůstajicí míře 

nádorových buněk. Pro humánní aplikaci jsou buňky před podáním ozařovány nebo 

lyzovány. Nádorové buňky lze také vhodným způsobem geneticky manipulovat tak, 

aby tvořily imunomodulační faktory, coţ zvyšuje jejich schopnost stimulovat  

imunitní systém. Nejčastěji pouţívanými jsou například geny pro GM-CSF (Small et 

al., 2009) a další. Ve své práci jsem studovala buňky transdukované geny pro 

kostimulační molekulu B7-1, GM-CSF a MCP-1. Proto se o nich zmíním podrobněji. 

1.5.1. B7-1  

B7-1 (CD80) patří do rodiny B7, jejímiţ členy jsou také B7-2 (CD86), ICOS-

L, PD-L1, PD-L2, B7-H3, and B7x/B7-H4. Poslední dva mají účinek opačný a 

reprezentují koinhibiční molekuly. Produkty genů rodiny B7 jsou membránově 

vázané glykosylované ligandy na povrchu APC, zejména dendritických buněk, B 

lymfocytů a makrofágů. Hrají podstatnou roli při aktivaci T lymfocytů. Receptory 

ligandu B7-1 (CD 28 a CTLA-4) se nacházejí na povrchu T lymfocytů a na NK 

buňkách. Vazba na CTLA-4 má negativní účinek na imunitní odpověď. Zjištění, ţe 

přítomnost molekul B7-1 a B7-2 zvýší T-buněčnou odpověď vedlo ke studiím na 

myších modelech, které potvrdily, ţe v některých systémech modifikace nádorových 

buněk transdukcí genu pro B7-1 nebo B7-2 umoţnila odhojení nádorových buněk 

vyvolané specifickými CD8
+
 buňkami, a to v profylaktickém i terapeutickém 

uspořádání (Chen et al, 1994, Ramarathinam, 1994). Nádorové buňky, geneticky 

modifikované tak, aby exprimovaly B7-1, mohly přímo slouţit jako APC pro 

aktivaci naivních CTL in vivo, i kdyţ byla taková aktivace méně účinná v porovnání 

s aktivací CTL pomocí hostitelských APC (Huang, 1996b). V  jiné studii se Ugel a 

spol. pokusili o vývoj umělých APC (aAPC) vnesením genu pro B7-1 i pro MHC-I 

glykoprotein do nádorových buněk a prokázali, ţe APC stimulovaly proliferaci a 

protinádorovou odpověď antigenně specifických CTL in vivo (Ugel et al, 2009). Tato 

zjištění svědčí o tom, ţe exprese molekuly B7-1 nádorovými buňkami můţe vyvolat  

počáteční vlnu přímé lyze buněk nádoru, coţ pak umoţní efektivní prezentaci 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huang%20AY%22%5BAuthor%5D
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antigenů z rozpadlých buněk prostřednictvím profesionálních APC (tj. DC). Ty pak 

mají hlavní podíl na vyvolání efektivní protinádorové imunity. 

1.5.2. GM-CSF 

GM-CSF je cytokin o velikosti 20-30 kDa, který je produkován aktivovanými 

T-lymfocyty eozinofily, mastocyty, bazofily, makrofágy, endoteliálními buňkami a 

buňkami stromatu kostní dřeně. Je to důleţitá molekula pro stimulaci všech 

myeloidních buněk (granulocytů a monocytů). Monocyty vstupují do cirkulace a 

maturují na makrofágy. GM-CSF také ovlivňuje funkční aktivitu maturovaných 

efektorových buněk (Sallusto, 1994). To je moţné vyuţít zejména u nádorových 

buněk se sníţenou expresí MHC-I, které nemohou efektivně prezentovat antigen 

imunitnímu systému. Vlastnosti GM-CSF byly vyuţity k preklinickým studiím 

zaloţených na preventivním uspořádání, ve kterých se sledoval imunologický 

potenciál ţivých nádorových buněk modifikovaných GM-CSF (myší model 

melanomu B16) (Dranoff et al, 1993). Lokální sekrece GM-CSF vyvolala aktivaci 

dendritických buněk, které zpracovaly a prezentovaly antigeny nádorových buněk. 

Tyto DC aktivovaly specifické CD4
+
 a CD8

+
 T lymfocyty, které lyzovaly nádorové 

buňky (Huang, 1996a). Následovaly klinické pokusy fáze I/II s autologními 

nádorovými vakcínami u pacientů s metastazujícím melanomem (Soiffer et al., 1998) 

a s karcinomem renálních buněk (Simons et al., 1997). Protoţe bylo obtíţné získat 

dostačující mnoţství autologních nádorových buněk pro zachování terapeutického 

protokolu, začaly se prověřovat vakcíny zaloţené na allogenních nádorových 

buňkách, připravovaných z kontinuálních buněčných linií, modifikovaných vnesením 

genu pro GM-CSF. Nádorově specifické buňky T nejsou v kontextu s MHC alelami 

aktivovány přímo nádorovými buňkami, ale buňkami prezentujícími antigen (DC), 

nebylo tedy potřebné sjednocovat MHC haplotypy vakcín s buňkami pacienta 

(Huang, 1994). První klinické studie s allogenními vakcínami byly provedeny na 

pacientech s na nádory pankreatu a prostaty (Jaffee et al., 2001; Laheru et al., 2008). 

Vakcíny byly podány po předchozím chirurgickém zásahu. Uspokojivých výsledků 

bylo dosaţeno u pacientů, u kterých nebyly zjištěny metastázy. Následovaly klinické 

testy fáze III s allogenními vakcínami u pacientů s karcinomem prostaty (Small et 

al., 2009). Vakcíny samotné byly kombinovány s chemoterapií (docetaxel, 

http://www.discoverymedicine.com/category/therapeutic-technology-and-methodology/therapy/chemotherapy/docetaxel/
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prednisone). Vakcinace nevedla k zlepšení průběhu nemoci a studie byla nakonec 

zastavena vzhledem k častějším úmrtím pacientů ve skupině vakcinovaných neţ 

mezi těmi, kteří dostali placebo. Neúspěch imunoterapie je přičítán negativnímu 

vlivu současně probíhající chemoterapie na imunitní systém. Výzkumu buněčných 

vakcín v kombinaci s GM-CSF je nadále věnována značná  pozornost. 

1.5.3. MCP-1 

MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1) známý také jako chemokin (C-C 

motiv) ligand 2 (CCL2). Tak jako ostatní členové rodiny chemokinů se také MCP-1 

chemotakticky podílí na atrakci monocytů, paměťových T lymfocytů a dendritických 

buněk do místa zánětu. Stimuluje také sekreci dalších cytokinů (Vanderkerken et al, 

2002). K moţnosti pouţití MCP-1 při výzkumu protinádorových vakcín přispělo 

zjištění ţe, například, v případě karcinomu děloţního čípku nebo ovariálního 

karcinomu je ztráta produkce MCP-1 spojována se špatnou prognózou (Kleine-

Lowinski, 1999; Arnold, 2005). Protinádorové účinky MCP-1 byly prokázány také in 

vitro (Zachariae et al, 1990). Na druhé straně se zjistilo, ţe v tkáních přilehlých 

k pokročilým prekancerózám CC (lezím typu CIN-II a CIN-III) se silnou produkcí 

MCP-1 byla přítomnost infiltrujících makrofágů minimální (Kleine-Lowinski, 1999). 

Selhání aktivce makrofágů můţe být přisuzováno ambivalentní funkci makrofágů a 

cytokinů jimi produkovaných při potlačování (Rollins a Sunday, 1991) nebo podpoře 

růstu maligních buněk (Mantovani, 1994). Také nedávná zjištění u pacientek 

s karcinomem prsu (Soria, 2008) svědčí pro to, ţe při nejmenším v některých 

přpadech se MCP-1 můţe uplatnit jako faktor podporující růst nádoru. Deregulace 

exprese MCP-1 tedy můţe být jedním z rozhodujících kroků během kancerogeneze 

při  úniku nádorových buněk z dohledu imunitního systému.  

Některé buněčné vakcíny, které pronikly do fáze klinických studií jsou 

uvedeny v tabulce 1.4.. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10360812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10360812
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Efektor     

(název 

vakcíny) 

Kombinace Nádorové onemocnění 

Manipulovaná 

populace 

buněk 

Allo/auto vakcína 
Fáze 

studie 

Imunitní 

odpověď 
Reference 

GM-CSF            

(GVAX) 
 Karcinom prostaty 

Karcinom 

prostaty 

Alogenní, ozářené, 100 x 10
6
 

- 500 x 10
6
 buněk prime/ 300 

x 10
6
 boost   

I/II 
CD4+ Th/ 

neutrofily 
Higano, 2008 

B7-1 

Koexprese HLA 

I/II, chirurgické 

odstranění 

Plicní nádor Adenokarcinom  
Alogenní, 5 x 10

7 
buněk, 3x 

(1 x / 14  dní)  
I 

CD8+ 
Raez, 2004 

Ig molekula, 

(BiovaxID)  
Injekce GM-CSF  B- lymfom B-lymfom Alogenní II/III  

Lee, 2007, 

Flowers, 2007, 

Reinis, 2008 

HPV16/HPV18 

E7  
Cervikální karcinom 

Dendritické 

buňky 

Autologní pulzované, 5, 10 a 

15 x 10
6
 (5 x / 21 dní) II 

CD8+, CD4+, 

protilátky x E7 
Santin, 2008 

IL-12  
Lyzát nádorových 

buněk + IFNᵧ 
Solidní nádory dětí 

Dendritické 

buňky  
Autologní I CD8+, CD4+, Dohnal, 2007 

B7-1 Resekce,       

Injekce GM-CSF 
Karcinom prsu Karcinom prsu  

Alogenní, ozářené, 10
7
, nebo 

10
8
 buněk 3x (1x / 14 dní),  

I CD8+ Dols, 2003 

Tab. 1.4.: Příklady klinických studií s terapeutickými buněčnými vakcínami.  
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1.5.4. Bezpečnost buněčných vakcín 

Genová manipulace nádorových buněk můţe vést ke ztrátě onkogenního 

potenciálu. Imunogenost takových živých vakcín je moţné zkoumat na 

experimentálních zvířatech. Nicméně jejich pouţití u člověka znamená těţko 

odhadnutelná rizika. Proto se v humánní medicíně podávají buněčné vakcíny 

v usmrcené formě. Do značné míry lze  bezpečnost ţivých vakcín zvýšit zavedením 

sebevraţedných genů. Jak uţ zmíněno výše, produkt sebevraţedného genu umoţňuje 

pozměnit určité látky ve vysoce toxické substance. (Moolten, 1986). 

V experimentálních i klinických studiích genové terapie je hlavním reprezentantem 

sebevraţedných genů gen pro tymidin kináza herpesviru –1 (HSV-TK) 11,25. S 

vysokou specifitou (aţ 1000 x účiněji neţ buněčná tymidin kináza) katalyzuje 

foforylaci 2´deoxyguanosinového analogu gancikloviru (GCV) na GCV - monofosfát 

(Elion, 1977). Aktivovaný GCV - monofosfát je následně fosforylován buněčnými 

kinázami aţ na GCV-trifosfát (viz Obr. 1.3.). Toxicita GCV spočívá v absenci 

hydroxylové skupiny na C2´ uhlíku ribózy. Při replikaci DNA se GCV zařadí do 

prodluţujícího se řetězce DNA, kde působí jako terminátor replikace DNA. Hlavní 

účinek GCV-trifosfátu spočívá v inhibici DNA polymerázy. Buňka pak podstoupí 

apoptózu. Buněčné zbytky nebo apoptotické váčky jsou pohlceny fagocyty (APC, 

dendritické buňky a makrofágy). APC pak na svém povrchu prezentují antigeny 

pocházející z proteinů rozpadlých buněk. Aktivované APC buď v místě zánětu, nebo 

v sekundárních lymfatických tkáních stimulují aktivaci naivních T-buněk na 

diferenciované klony antigenně specifických T lymfocytů. Následuje sekrece 

cytokinů IFNγ a IL-2, IL-1, IL-4, IL-6, IL-12, TNFα, GM-CSF a dalších, které 

amplifikují lokální i systémovou imunitní odpověď. Fosforylovaný GCV můţe být 

přenášen také do sousedních HSV-TK nemodifikovaných buněk, prostředníctvím 

intercelulárních spojů (gap junctions, GJIC). Tento děj se označuje jako „bystander 

effect―,pomocí kterého mezi buňkami dochází k násobení „sebevraţedného signálu― 

(Freeman, 1993). Produkty sebevraţedných genů tak mohou příznivě ovlivnit léčbu 

nádorů trojím způsobem: přímou likvidací nádorových buněk, do kterých byl gen 

vnesen, přenosem toxických  metabolitů do sousedních buněk a specifickou stimulaci 

imunitního systému uvolněnými nádorovými antigeny. 
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Obr. 1.3.: Přeměna gancikloviru na ganciklovir monofosfát buněčnou tymidin 

kinázou a jeho následná aktivace buněčnými kinázami na toxickou formu - 

ganciklovir trifosfát. (Převzato z Rooseboom M., 2004).  

Při kombinaci imunomodulačních a seberaţedných genů, je výhodné pouţít 

vektory, které nesou oba geny zároveň, aby bylo moţné zajistit, ţe do buněk budou 

vnášeny současně oba geny. Kromě dodání sebevraţedných genů do potenciálních 

vakcín, taková kombinace velmi usnadňuje selekci transdukovaných buněk (viz 

dále). K transdukci se pouţívají bicistronické plazmidy s geny, které jsou kaţdý pod 

kontrolou svého promotoru. Nebo plazmid obsahuje jen jeden promotor, který 

kontroluje přepis obou genů s prostřednictvím IRES (internal ribosome entry site) 

sekvence vloţené mezi geny (Clarke, 1997). IRES je iniciační translační místo na 

5´konci mRNA pikornavirů, HCV, MMLV, viru Freundové a pod.. Sekundární 

struktura IRES sekvence je bohatá na vysoké mnoţství vlásenkových struktur 

(Jackson, 1990). Terciální uspořádání IRES sekvence umoţňuje vazbu ribozomu a 

iniciaci translace nezávisle na přítomnosti čepičky m7G (Houdebine, 1999). 

1.5.5. Příprava buněčných vakcín 

Jednou z nejsnadnějších metod přípravy buněčných vakcín je izolace genově 

modifikovaných buněk pomocí selekčních genů (např jiţ zmíněný gen pro HSV-TK). 

V naší laboratoři jsme ve velkém měřítku pouţili pro konstrukci experimentálních 

vakcín nádorových buněk deficientních v buněčné tymidin kináse (cTK
-
). Takové 

buňky jsme jsme izolovali po pasáţích v médiu s rostoucí koncentrací  5-

bromdeoxyuridinu (BrdU). Buňky s nefunkční cTK nerostou v mediu HAT 

http://pharmrev.aspetjournals.org/search?author1=Martijn+Rooseboom&sortspec=date&submit=Submit
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(hypoxantin, aminopterin, tymidin). Následně jsme do buněk vnášeli bicistronický 

plazmid obsahující gen našeho zájmu a gen pro HSV-TK. V přítomnosti HAT rostou 

jen buňky produkující HSV-TK a současně produkt genu našeho zájmu. Selekční 

sloţkou media je aminopterin, který zabraňuje tvorbě tymidin-monofosfátu (TMP) 

alternativní cestou jeho syntézy. V ideálním případě přeţívají jen buňky produkující 

funkční HSV-TK. Můţe se však stát, ţe vlivem mutací dojde k reverzi a k obnovené 

produkci funkční buněčné TK. Takové buňky rostou i v HAT médiu. Nicméně tato 

reverze je velice málo častá (Davidson, 1973) a v systému buněk transformovaných 

HPV jsme se s ní nesetkali. 

Pro přípravu geneticky modifikovaných buněk je základem přenos expresního 

vektoru - plazmidové DNA do cílových buněk. K tomuto účelu jsou vyuţívány dříve 

zmíněné metody přenosu DNA.  

1.5.6. Výhody a nevýhody buněčných vakcín 

Výhodou buněčných protinádorových vakcín je, ţe pro úspěšnou imunizaci 

není nezbytně třeba znát imunodominantní TAA. Navíc jejich pouţití respektuje 

skutečnost, ţe nádorové buňky obsahují krom svého specifického antigenu další 

buněčné antigeny, které mohou fungovat jako nádorové antigeny. Jsou to ty, které 

nejsou exprimovány v normálních buňkách buď vůbec nebo jen v malém mnoţství. 

Vzhledem k tomu, ţe se velmi často jedná o tak zvané cancer/testis antigeny, je velká 

naděje, ţe alespoň některé z nich budou s to vyvolat silnou protinádorovou imunitní  

odpověď (Cohen, 2009). Pro imunoterapii nádorů by bylo optimální vyuţít 

autologních vakcín, u nichţ je záruka, ţe jejich antigenní struktura bude odpovídat 

léčenému nádoru. Jejich příprava je však časově velmi náročná a nákladná. Proto se 

současné úsilí více zaměřuje na allogenní vakcíny, jejichţ zdrojem jsou buněčné linie 

odvozené od pacientů s týmţ typem nádoru. Riziko, ţe očkovací látka nebude 

obsahovat antigen důleţitý pro pacienta se dá sníţit pouţitím směsi několika linií. 

Allogenní vakcíny mají několik zásadních výhod. Při jejich přípravě odpadá 

zdlouhavá, nákladná a velmi často neúspěšná příprava individuálních buněčných 

linií. Za druhé, kontinuální linie jsou stálým zdrojem imunogenů. Za třetí, přípravu 

vakcín lze standardizovat a jejich jednotlivé šarţe jsou identické pokud jde o kvalitu 
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a sloţení. Za čtvrté, vakcíny jsou  k dispozici, kdykoli jich je třeba. Konečně, 

vyhodnocování jejich účinnosti je vzhledem k standardnosti preparátů daleko 

snadnější a kvalitnější neţ u autologních vakcín. 

1.6. Angiogeneze nádorů 

Angiogeneze neboli vývoj cév se přirozeně odehrává během embryogeneze 

nebo při hojení ran. Jsou dva způsoby tvorby nových cév: Vaskulogeneze a 

angiogeneze. Vaskulogeneze znamená diferenciaci endotelových buněk de novo 

z prekurzorů mezodermu zvaných angioblasty při embryogenesi. Prekurzory tvoří 

shluky, ketré se reorganizují do trubiček podobných kapilárám. Z primárního svazku 

kapilár  dělením a pučením začnou z preexistujících kapilár vyrůstat kapiláry nové. 

Tento proces se označuje jako angiogeneze (Obr. 1.4.). Tímto způsobem rostou 

fyziologicky normální ale i abnormální neoplastické cévy v dospělosti. Nádory po 

dosaţení průměrné velikosti 3 mm
3
 vyţadují nové cévní zásobení, aby mohly 

pokračovat ve svém růstu (Folkman 1966). Po dosaţení kritické velikosti balancuje 

primární nádor mezi proliferací a zánikem. V takovémto dormantním stádiu můţe 

nádor zůstat „nepovšimnut― řadu let. V určitém momentě dojde k prudkému nástupu 

neovaskularizace, popisovaném jako angiogenní přesmyk (Hanahan a Folkman, 

1996). Výzkumy naznačují, ţe tento moment je úzce spjat s krevní sráţlivostí, 

protoţe aktivace koaguační kaskády je běţně pozorována u pacientů s nádorovým 

onemocněním. Ti také častěji trpí trombózami (Kakkar, 1999). Hlavní roli v krevní 

sráţlivosti hrají krevní destičky, které reagují na změny v buňkách endotelu a 

produkují pro- a anti–angiogenní faktory, čímţ modulují angiogenezi. Mezi 

vytvářenými angiogenními faktory jsou vaskulární endoteliální růstový faktor 

(VEGF), bázický fibroblastický růstový faktor (bFGF), epidermální růstový faktor 

(EGF), růstové faktory odvozené z krevních destiček (platelet-derived growth 

factors, PDGFs) a matrixové metaloproteázy (MMPs) (Browder, 2000; Pinedo, 1998; 

Daly, 2003). Z angiostatických faktorů jsou to endostatin, destičkový faktor-4 (PF-

4), thrombospondin-1, α2-makroglobulin nebo angiostatin (Iruela-Arispe, 1991; 

Maione, 1990). Mechanizmus produkce regulačních faktorů krevními destičkami 

není přesně znám. Krevní destičky nicméně obsahují několik typů sekrečních 

granulí/mikropartikulí (α-granule, lysozómy) o velikosti (0.05-1 µm), ve kterých jsou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hanahan%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Folkman%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Lancet.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iruela-Arispe%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maione%20TE%22%5BAuthor%5D
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uvedené faktory separovaně lokalizovány (Italiano et al, 2008). Po adherenci k  

endotelu, začnou krevní destičky selektivně secernovat různé typy α-granulí, čímţ 

spouštějí proces angiogeneze (Sehgal, 2007). Tyto mikropartikule se zřejmě podílejí 

na růstu nádoru, protoţe jejich vysoký počet i vysoký počet krevních destiček byl 

zaznamenán u agresivních typů nádorů (Helley et al., 2009). 

 

Obr. 1.4.: Schematické zobrazení vaskulogeneze a angiogeneze. (Převzato z Saaristo, 

2000). 

1.6.1. Cévy nádoru a jejich funkce 

Nádorové buňky i buňky metastáz mohou zpočátku růst podél jiţ existujících 

cév hostitele (tzv. kooptace). Cévy obklopené nádorovými buňkami nepodstoupí 

ihned angiogenezi, ale naopak jejich růst se zastaví . To vede k  hypoxii, masivnímu 

úbytku buněk nádoru a teprve pak k angiogenezi vyvolané nedostatkem kyslíku 
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(hypoxií) uvnitř nádoru (Holash et al. 1999). Na růstu nových cév nádoru se také 

podílejí růstové angiogenní faktory masivně produkované nádorovými buňkami. 

Endotheliální buňky přispějí po stimulaci růstovými faktory k rozšíření cév a zvýšení 

jejich permeability a uvolní se z extracelulární matrix a bazální membrány sekrecí 

specifických proteáz označovaných jako matrixové metaloproteázy (MMP). 

Endoteliální buňky potom migrují, proliferují a začínají tvořit nové cévy z jiţ 

preexistujících. Růstové faktory také přitahují cirkulující endoteliální buňky a 

prekurzory endotelových buněk uvolněných z kostní dřeně do místa tvorby cév 

nádoru (Bergers, 2003). Krevní cévy nádoru jsou obvykle malformované a vykazují 

vysoký stupeň dezorganizace, ztrátu odlišností mezi arteriolami a vénami, vysokou 

permeabilitu a nejsou potaţeny murálními buňkami (Gaengel, 2009).  

1.6.2. Angiogenní faktory buněk nádoru a jejich funkce 

Mezi angiogenní faktory, které jsou produkovány nádorovými buňkami při 

hypoxii, patří například jiţ zmíněné VEGF (Pugh, 2003) nebo EGF (Jiang 2001; 

Zhong et al, 2000), interleukin-1 (IL-1) (Stiehl, 2002), ale také angiopoetiny, FGF, 

transformující růstový faktor-β (TGF-β), nebo PDGF (Lindahl, 1997) a další.  

Je tedy zjevné, ţe na procesu tvorby nádorů se z pohledu angiogeneze aktivně 

podílejí nádorové buňky, které samy produkují angiogenní faktory. Podle jiţ 

zmíněných faktů o přítomnosti krevních destiček a jejich angiogenních faktorů v 

nádorech, je pravděpodobné, ţe existuje způsob komunikace mezi buňkami nádoru a 

krevními destičkami, které pak podporují růst nových cév v nádoru. 

Všechny angiogenní růstové faktory po vazbě na receptor endotelových 

buněk spouštějí signální dráhy přes receptorové tyrozin kinázy (RTK). RTK jsou 

transmembránové proteiny, které jsou aktivovány vazbou růstového faktoru na 

extracelulární doménu. Po vazbě ligandu dojde k dimerizaci RTK, autofosforylaci 

intracelulárních domén kinázy a k její interakci s cytoplazmatickými signálními 

molekulami. Ty pak přenášejí signál aţ do jádra buňky, kde je zprostředkován přepis 

genů. (Obr 1.5.). Následuje proliferace, migrace a diferenciace endoteliální buňky 

(Madhusudan, 2004; Krause, 2005).  
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Obr. 1.5.: Nádorové buňky produkují 

proangiogenní růstové faktory, které se váží 

na receptory endotelových buněk a stimulují 

je (upraveno podle Cook., 2010). 

 

Angiopoietiny  

Rodina angiopoietinů (Ang-1, Ang-2, a Ang-3/-4) se účastní na cévní 

homeostáze a udrţování klidových endotelových buněk u dospělých jedinců. Při 

vývoji embrya jsou angiopoietiny důleţitou sloţkou při růstu a maturaci cév. 

Zvýšená exprese Ang-2 koreluje se zvýšenou angiogenezí a agresivním růstem 

nádoru. Neplatí to však obecně. U jiných typů nádoru vedla zvýšená exprese Ang-2 

ke zpomalení růstu nádoru a jeho metastáz (Thomas, 2009; Shim, 2007). Tyto 

rozporuplné výsledky ukazují na to, ţe účinky Ang-2 jsou ovlivňovány ještě dalšími 

faktory. Výsledkem zvýšené exprese Ang-1 jsou maturované cévy. Většina studií 

také dokazuje ţe Ang-1 má spíše protinádorové účinky, i kdyţ existují studie, které 

to popírají (Augustin, 2009). 

Interleukiny 

Novotvorby cév se zúčastní řada interleukinů - např.: 

Interleukin-1 (IL-1 ) se vyskytuje ve dvou formách označovaných jako IL-1α 

a IL-1β a je produkovaný zejména mononukleárními buňkami (Apte et al, 2006). 

Obě formy jsou vytvářeny jako 33 kDa prekurzory, které jsou štěpeny buněčnými 

proteázami do maturované 17 kDa formy. IL-1 proteiny mají pleiotropní účinky při 

imunitních reakcích, morfogenezi a růstu různých typů buněk. Secernované IL-1α i 

IL-1β se váţí na stejné receptory. Nicméně IL-1β je aktivní jen v secernované 17 

kDa formě. IL-1α je aktivní ve své cytosolové prekurzorové formě, a také jako 

maturovaná molekula vázaná na povrchu buňky (Apte, 2002; Apte et al, 2006). 

Membránově vázaná forma IL-1α má imunomodulační účinky. Cytosolová forma IL-
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1α ovlivňuje expresi genů, proliferaci a diferenciaci buňky (Werman et al, 2004). 

Autokrinní stimulace IL-1α (ale ne IL-1β) je zodpovědná za konstitutivní aktivaci 

NF-κB v metastatických pankreatických buňkách (Niu, 2004). Aktivace NF-κB 

vlivem IL-1α byla také později prokázána jako nezbytná pro schopnost nádorových 

buněk metastazovat (Melisi et al, 2009). V maligních buňkách vyvolává 

rekombinantní IL-1 sekreci růstových angiogenních faktorů (Apte et al, 2006). 

V buňkách modelu plicního nádoru vyvolal IL-1α in vitro expresi pro-

metastazických genů jako je gen pro metaloproteázu 3 (MMP3) (Nozaki S, 2000). 

Interleukin-13 (IL-13), je cytokin s pleiotropními účinky, který je produkován 

Th2 lymfocyty. V imunitních reakcích má zejména protizánětlivé účinky. Inhibuje 

produkci monocytů potlačením sekrece zánětlivých cytokinů (IL-6, IL-12 TNF-α), 

které mohou také ovlivnit angiogenní odpověď (Hershey, 2003; De Vries, 1998). Při 

procesu angiogeneze se v závislosti na pouţité dávce in vitro podílel IL-13 

stimulačními nebo inhibičními účinky na migraci endotelových buněk (Halloran, 

1997).  

EGF 

epidermální růstový faktor (EGF), je protein řazený mezi mitogeny. Vazbou 

na receptor EGFR zvyšuje produkci angiogenních faktorů jako je VEGF (Zhong et 

al, 2000). 

FGF 

Savčí fibroblastický růstový faktor (FGF), je rodinou sestávající z 23 různých 

proteinů, které se na základě podobnosti sekvencí klasifikují do 6 různých skupin 

(Korc, 2009). FGF faktory podporují proliferaci, migraci a diferenciaci endotelových 

buněk  (Maciag, 1984). Mutované FGF receptory (FGFR) jsou často ve velkém 

mnoţství produkovány nádorovými buňkami (Cao, 2008; Korc, 2009). 

TGF-β 

Růstový faktor-β (TGF-β), se nachází v organizmu ve třech izoformách 

(TGF-1, TGF-2, a TGF-3), které jsou produkovány různými tkáněmi (Blobe, 2000). 
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TGF-β v závislosti na koncentraci působí buď pro- a nebo anti-angiogeneticky. 

Nízké koncentrace TGF-β přispívají k angiogenezi tím, ţe podporují expresi 

angiogenních růstových faktorů a proteáz, zatímco vysoká hladina TGF-β stimuluje 

přestavbu bazální membrány, verbuje buňky hladkého svalstva a inhibuje růst 

endotelových buněk (Carmeliet, 2003; Carmeliet, 2005). Nádory, které jsou 

rezistentní k inhibičním účinkům TGF-β, vyuţívají jeho schopnosti k regulaci 

angiogeneze a invazivity nádorových buněk (Bernabeu, 2009). Zvýšená exprese 

TGF-β byla zaznamenána u nádorů ţaludku, plic, střeva, jater a pankreatu. Jeho 

přítomnost koreluje se schopností metastazovat, progresí nemoci a celkovou  špatnou 

prognózou (Bernabeu, 2009). 

PDGF 

Rodina růstových faktorů odvozených z krevních destiček (PDGF), je 

spojována s maturací cév, verbováním pericytů (Lindahl, 1997) a stimulaci 

angiogeneze in vivo (Oikawa, 1994). Přesné účinky PDGF nejsou ale ještě 

objasněny. 

VEGF 

Vaskulární endotelový  růstový faktor (VEGF) tvoří rodinu o  sedmi členech. 

Hlavní vliv z hlediska angiogeneze má izoforma VEGF-A, která je povaţována za 

hlavní mediátor nádorové angiogenze. Podporuje růst endotelových buněk. VEGF-A 

je označovaný také jako vaskulární permeabilní faktor (VPF), protoţe zvyšuje 

permeabilitu cév (Senger, 1983).  

Chemokiny 

Je známo, ţe při vaskulogenesi se  významně uplatňuje i několik chemokinů. 

Eotaxin je chemokin, který funguje jako chemoatraktant eozinofilů. Protoţe 

jejich hlavními produkty jsou TGF- α a β, pak také nepřímo podporuje angiogenezi 

(Hoffman, 1997). Bylo také prokázáno, ţe se eotaxin je schopen navodit migraci 
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endotelových buněk in vitro a angiogenezi in vivo přímo i bez přítomnosti eozinofilů 

(Salcedo, 2001).   

MCP-1 (CCL-2). Kromě toho, ţe se chemoatraktant monocytů-1 účastní na 

atrakci buněk imunitního systému, má také schopnost vyvolávat migraci 

endotelových buněk in vitro a angiogenezi in vivo. U buněk byla prokázána 

přítomnost  receptoru pro MCP-1 (CCR-2) (Salcedo, 2000). 

Na přesmyku z dormantního do angiogenního stadia se pravděpodobně podílí 

zhroucení rovnováhy mezi pro- a antiangiogenními faktory  (viz. Tab. 1.5.). 

Mechanismus není ještě zcela objasněn. Nicméně je prokázané, ţe nádorová 

angiogeneze je charakterizována násobnou produkcí pro-angiogenních faktorů, díky 

kterým dochází k vývoji strukturálně a funkčně abnormální vaskulatuře, zatímco 

fyziologická angiogeneze je přísně regulovaný proces daný rovnováhou mezi pro-

angiogenními a anti-angiogenními faktory (Carmeliet, 2005). 

1.6.3. Angiogeneze nádoru asociovaného s HPV (karcinom 

děloţního čípku) 

Vzhledem k tomu, ţe celou předkládanou studii jsem provedla s buňkami 

transformovanými HPV, zvolila jsem jako příklad pro nádorovou angiogenezi 

karcinom děloţního čípku. Pomocí značení kapilár protilátkou proti von 

Willebrandovu faktoru, byl prokázán angiogenní přesmyk v biopsiích odebraných 

z cervikálních intraepiteliálních neoplazií II. a III. stupně (CIN-II a CIN-III). Nové 

cévy byly ve velkém mnoţství těsně nahloučeny podél bazální membrány (Obr. 1.6.), 

která hraničila s dysplastickým epiteliem (Smith-McCune, 1994). Počáteční mírné 

zvýšení počtu cév bylo zachyceno v časných stádiích CIN-I. Podobný proces byl 

zaznamenán v epidermis u transgenních myší K14-HPV16. Také tam byl  

demonstrován několikafázový vývoj v dlaţdicovitém epiteliu kůţe pod vlivem 

onkoproteinů HPV16 (Smith-McCune, 1997). Angiogenní přesmyk je tedy velmi 

časná událost předcházející invazivním nádorům dlaţdicových epiteliálních buněk. 

Probíhá ve dvou fázích, nejprve jako mírná a následně jako intenzivní 

neovaskularizace (Hanahan, 1996).  
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Aktivátor Funkce Inhibitor Funkce 

VEGF, VEGF-C Stimulace angiogeneze, permeability VEGFR-1, rozpustný VEGFR-1, NP-1 Pokles VEGF, VEGF-B, PLGF 

VEGF receptor – 2, 3, (VEGFR – 

2,3) 

VEGFR – 2: signalizace angiogeneze, 

VEGFR – 3: signální  receptor 

lymfangiogeneze 

Angiopoietin - 2 
Antagonista Ang – 1: vyvolává regresi cév za 

absence angiogenních signálů 

Angiopoietin – 1 (Ang-1),  
Ang – 1: stabilizuje cévy, inhibuje 

permeabilitu 
Trombospondin – 1  

Inhibuje migraci, růst a adhezivitu  buněk 

endotelu  

TGF-β1c, endoglin, TGF-β Stabilizuje cévy stimulací produkce ECM Angiostatin  Inhibuje migraci a ţivotnost  buněk endotelu 

FGF, HGF, MCP-1 Stimulace angiogeneze Endostatin Inhibuje migraci a ţivotnost  buněk endotelu 

Integriny αvβ3, αvβ5 
Receptory pro molekuly ECM a 

metaloproteáz 
Interferon α, β, γ; IL-12, IL-18 Inhibice migrace  buněk endotelu  

VE-cadherin, PECAM (CD31) Vazba buněk endotelu  mezi sebou,  
TIMP -inhibitory tkáňových 

metalloproteáz 
Potlačení patologické angiogeneze 

Ephriny Regulují specifikaci arterií/vén Fragment anti-trombinu III  Suprese růstu buněk  endotelů 

Aktivátory plazminogenu, matrixové 

metaloproteázy (MMP) 
Migrace buněk a remodelace matrix,  Vasostatin, calreticulin Suprese růstu buněk  endotelů 

PDGF Maturace cév, verbování pericytů Faktor krevních destiček – PF-4 Inhibice vazby bFGF a VEGF 

Cyklooxigenáza-  2 Angiogeneze a vazodilatace Maspin Regulace buněčné adhezivity a migrace 

Tab. 1.5.: Přehled některých aktivátorů a inhibitorů angiogeneze (převzato z Conway, 2001). 
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Obr. 1.6.: Stadia cervikálních intraepiteliálních neoplázií CIN-I a CIN-III 

předcházející karcinomu děložního čípku. Mírné zvýšení počtu nových cév přítomné 

u CIN-I, je hojně zastoupeno u pokročilého stáda CIN-III. To je nepřímým důkazem 

angiogenního přesmyku z klidového stavu cév do stádia stabilní neovaskularizace 

(převzato z Hanahan D., 1996). 

Vliv onkoproteinů E6 a E7 na angiogenezi 

Zmnoţení cév v neoplastických lezích naznačilo, ţe proteiny HPV ovlivňují 

expresi angiogenních faktorů. Po transfekci onkogenů E6 a E7 HPV16 do lidských 

fibroblastů se zvýšila exprese cytokinů IL-8, Ang-1, IL-1α, IL-1β, HGF, IL-6 a 

VEGF (Xi, 2009). V jiné studii zvyšoval onkoprotein E7 (ale ne E6) v makrofágách 

a dendritických buňkách produkci angiogenních cytokinů TNFα, IL-1, IL-6. (Le 

Buanec et al, 1999). Onkoprotein E7 HR i LR HPV  zvyšuje transkripční aktivitu 

HIF-1α  vyřazením histon deacetyláz z vazby na HIF-1α (HDAC1, HDAC4, a 

HDAC7) proteinem E7 (Bodily, 2011). HDAC jsou enzymy s pleiotropními 

funkcemi, které mj., jsou-li přítomny ve vysokém mnoţství, vyvolávají degradaci 

HIF-1α v proteazomu (Kong, 2006) a blokují tak moţnost exprese angiogenních 

faktorů pomocí HIF-1α. 

1.6.4. Vliv nádorové angiogeneze na imunitní systém 

Bylo prokázáno, ţe v místě  angiogeneze je omezena aktivita imunitního 

systému (shrnuto v Griffioen, 2008, Griffioen, 2009). V jejím průběhu je potlačována 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xi%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Le%20Buanec%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Le%20Buanec%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bodily%20JM%22%5BAuthor%5D
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exprese adhezivních receptorů jako je vaskulární buněčná adhezivní molekula–1 

(VCAM-1), mezibuněčná adhezivní molekula-1 (ICAM-1) nebo E-selektin a CD34, 

které se podílejí na interakcích lymfocytů, makrofágů a NK buněk s povrchem 

endotelu. Za normálních okolností je  exprese adhezivních molekul sníţena jen 

přechodně a pomocí dalších regulačních mechanismů je uvedena zpět do původního 

stavu. V případě angiogeneze v místě růstu nádoru je  sníţená exprese adhezivních 

molekul neměnná. Nádorové buňky také trvale produkují angiogenní růstové faktory, 

jako jsou VEGF nebo FGF. Endoteliální buňky exponované těmto nádorovým 

růstovým faktorům jsou necitlivé k zánětlivým cytokinům jako IL-1, IFNγ, nebo 

faktor nekrotizující nádory α (TNFα), které za normálních okolností vyvolávají u 

buněk endotelu expresi adhezivních molekul pro leukocyty. Ztráta adhezivních 

receptorů pro leukocyty a necitlivost na zánětlivé signály byla  označena jako 

endoteliální buněčná anergie (Griffioen, 1996), která přispívá úniku nádorových 

buněk imunitnímu dozoru , růstu nádoru a formování metastáz. 

1.7. Terapie nádorů založená na anti-

angiogenezi (angiostáze)  

Na základě objevu endoteliální buněčné anergie byla formulována hypotéza, 

ţe lokální cílená inhibice angiogeneze můţe obnovit adhezivitu leukocytů a zvýšit 

tak infiltraci nádoru buňkami imunitního systému (Folkman, 1971; Griffioen, 1999). 

Později bylo prokázáno, ţe například angiostatin zvýšil imunoterapeutické účinky 

kostimulační molekuly B7-1 (Sun X, 2001; Sun X, 2005). Následně byl vliv 

angiostázy na překonání endoteliální anergie prokázán in vitro pomocí 

angiostatických faktorů endostatinu a angiostatinu, peptidového inhibitoru anginex a 

chemoterapeutického agens paclitaxel (Dirkx, 2006a). Na druhé straně ne všechny 

infiltrující  leukocyty se uplaňují positivně při kontrole růstu nádoru. Přítomnost 

monocytů a makrofágů můţe v nádorech angiogenezi podpořit (Dirkx, 2006b). 

Z toho vyplývá, ţe z pohledu terapie nádorů je pro překonání endoteliální anergie a 

podporu infiltrace leukocytů skutečně podstatná inhibice angiogeneze. Přítomnost 

leukocytů infiltrujících nádor tedy můţe, ale také nemusí, být výhodou (Baeten, 

2006; Zhang L, 2003).   
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Jsou dvě cesty terapie pomocí angiostázy: 

1.7.1. Přímá angiostáza  

Potlačení angiogeneze v této moţnosti terapie nastává pomocí inhibitorů 

tyrozin kináz (např. Sunitinib a Erlotinib), které se testují v klinických studiích fáze 

III, nebo Pazopanib testovaný u pacientek s CC v klinických studiích fáze II. 

Ovlivňují proliferaci a motilitu endotelových buněk supresí VEGFR (Sunitinib, 

Pazopanib) EGFR (Erlotinib) nebo PDGFR (Pazopanib) (Monk, 2010; Olmez, 2010; 

Schicher, 2009).  

1.7.2. Nepřímá angiostáza 

Zahrnuje postupy, jejichţ cílem je odstraňování angiogenních růstových 

faktorů nebo jejich receptorů. Patří mezi ně: monoklonální protilátka proti VEGF 

s komerčním názvem Avastin (Bevacizumab, Genetech), která je také pouţívána 

v III. fázi klinických testů při léčbě CC (souhrnný článek Monk, 2009), jako první 

angiostatikum schválené  v kombinaci s chemoterapií (FDA, 23.02.2011).  

Jako angiostatika se také prověřují například IFNα/β (Dvorak a Gresser 1989) 

nebo endostatin (O'Reilly et al., 1997) aj. 

Příklady některých angiostatik a jejich mechanizmus působení jsou na obrázku 1.7..  

Endostatin 

Podrobněji se zmíním o endostatinu, jehoţ gen jsem pouţila v předkládané 

práci. Endostatin je 20 kD těţký fragment, který vzniká proteolytickým vyštěpením z 

c-konce kolagenu XVIII. Endostatin se podílí na lokálním potlačování angiogeneze 

(O´Reilly, 1997). Rekombinantní endostatin zpomaluje proliferaci a migraci 

endotelových buněk vazbou na α5β1 integrin, který je důleţitý při mezibuněčných 

interakcích (Rehn et al, 2001). Sniţuje expresi genu c-myc (Shichiri, 2001) a cyklinu 

D1 (Hanai, 2002) vazbou na jejich promotory, čímţ udrţuje buňky v G1 fázi 

buněčněho cyklu. Transgenní myši produkující endostatin v endotelových buňkách 

prokázaly sníţenou vaskularizaci nádorů a zpomalený růst transplantovaných nádorů  

http://cancerres.aacrjournals.org/content/65/23/11044.long#ref-11
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Obr.1.7.: Příklad některých angiostatik a vztah mezi stimulací/inhibicí angiogeneze a 

imunitním systémem (převzato z Griffioen, 2009).  

(Sund et al, 2005). Endostatin také blokuje signalizaci vyvolanou interakcí VEGF 

s jeho receptorem VEGFR-2 (Kim et al, 2002; Kim, 2003) a váţe a inaktivuje 

metaloproteázy (Kim et al, 2000). Pomocí profilování genomu bylo také prokázáno, 

ţe endostatin ovlivňuje 12% genů v lidských endotelových buňkách. Patří mezi ně 

také geny pro proteiny signálních drah, které se přímo na angiogenezi nepodílejí 

(Abdollahi, 2004). 

Přes nesporné výhody podávání endostatinu, kterými jsou jeho nulová 

toxicita, absence vedlejších účinků a nevyvolávání rezistence, je jeho velkou 

slabinou í krátký poločas rozpadu (řádově 2 hodiny). Další problém se objevil během 

klinických studií. Ukázalo se totiţ, ţe 50% aplikovaného rekombinantního 

endostatinu neobsahovalo sekvenci čtyř aminokyselin (HTHQ) na N-terminálním 

konci (Sim et al, 1999). Delece této sekvence a zejména obou histidinů neumoţňuje  

vazbu zinku. Vazba zinku na N-terminální konec se ukázala jako stěţejní pro  

protinádorové účinky endostatinu (Tjin Tham Sjin, 2005).  

Z důvodů krátkého poločasu rozpadu jsou ve vývoji další metody 

kontinuálního přísunu endostatinu do krevního oběhu. Tak se např. testují geneticky 
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upravené myší fibroblasty produkující endostatin, které jsou enkapsidované do 

polytetrafluoroethylenových membrán s póry o velikosti 0,4 µm. Buňky uvnitř 

kapsidy jsou chráněné před  imunitním dozorem a kontiuálně produkují terapeutikum 

do oběhu. V případě výskytu neţádoucích vedlejších účinků lze enkapsidované 

buňky vyjmout (Rodrigues, 2010). Také konstrukce konjugované molekuly Fc 

domény IgG s endostatinem prodlouţila poločas rozpadu aţ na délku jednoho týdne. 

Podařilo se tak stabilizovat N-terminální sekvenci endostatinu (Tong-Young Lee et 

al, 2008).  

Další moţnosti skýtají buněčné vakcíny, které by zajistily dlouhodobější  

přísun endostatinu a zárověň by umoţnily vzhledem k přítomnosti nádorových 

antigenů specifickou stimulaci imunitního systému. Nabízí se tak dvousečná 

metodika spojující nádorovou imunoterapii i anti-angiogenezi. (Davidoff et al, 2001, 

Griffioen, 2009). 

1.8. Téma a cíl předkládané studie 

Přibliţně od poloviny 90. let se značná část pracovníků Oddělení 

experimentální virologie našeho ústavu zabývá studiem imunologie nádorů 

vyvolaných u myší buňkami transformovanými in vitro geny pro E6 a E7 HPV16 a 

aktivovaným onkogenem H-ras. Část těchto prací proběhla ve spolupráci s Ústavem 

molekulární genetiky AV ČR. Postupně byly vyvinuty a vyzkoušeny různé typy 

vakcín. Mým úkolem bylo prověřit moţnost navození imunity vůči čelenţi těmito 

buňkami pomocí vakcín z genově modifikovaných buněk. V první fázi mé výzkumné 

práce jsem se zaměřila na zkoumání buněk, které jsem transdukovala pomocí myších 

genů pro kostimulační molekulu B7-1, cytokin GM-CSF a chemokin MCP-1. 

Postupně jsem pak prověřovala onkogenní potenciál těchto buněk a jejich schopnost 

navodit protinádorovou imunitu. V druhé fázi  jsem se zaměřila na problém 

angiogeneze a prověrku moţností ovlivnit patogenitu nádorových buněk zavedením 

myšího genu pro endostatin. Výsledky, které jsem při tom získala, tvoří druhou 

polovinu mé dizertační práce. Cílem obou částí mé výzkumné práce bylo obohatit 

současné vědomosti o imunologii a biologii nádorových buněk transformovaných 

HPV16 a  pomoci k vytvoření  předpokladů pro vývoj terapeutických vakcín. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davidoff%20AM%22%5BAuthor%5D
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2. Materiál a metody 

2.1. Práce s plazmidovou DNA 

2.1.1. Plazmidy: 

pTR-GM-CSF/IRES/TK nesoucí geny pro GM-CSF a HSV-TK (Jinoch P. et al, 

2003, obr.2.1), 

pTR-UF2 nesoucí gen pro zelený fluorescenční protein (green fluorescent protein, 

GFP) poskytl prof. Kleinshmidt J.A., DKFZ Heidelberg, Němeko),  

pUF2-B7-1/IRES/TK nesoucí geny pro B7-1 a HSV-TK (Janouskova O., Dizertační 

práce, UHKT, 2009, Obr. 2.1.), 

pUF2-IRES-TK, gen pro HSV-TK je zapojen prostřednictvím IRES (Jinoch, P et al., 

2003, obr.2.1.), 

pUF2-MCP-1/IRES/TK nesoucí geny pro MCP-1 a HSV-TK spojené 

prostřednictvím IRES (Janouskova O., Dizertační práce, UHKT, Praha, (Obr. 

2.1.), 

pBLAST49-mEndo nesoucí gen pro endostatin – firemní plazmid (Cayla-InvivoGen 

Europe, France, obr. 2.2.). 

Všechny uvedené plazmidy, s výjimkou posledního, byly konstruovány v naší 

laboratoři. Obsahují invertované terminální repetice (ITR) viru AAV2 a 

polyadenilační signál viru SV40. Geny jsou exprimovány pod kontrolou 

bezprostředně časného promotoru cytomegaloviru (IE-CMV) a vloţený před nebo za 

sekvenci IRES polioviru typu 2. 

pBLAST49-mEndo, který nese geny pro myší endostatin a rezistenci k 

blasticidinu (Cayla-InvivoGen Europe, France). Gen pro endostatin je pod kontrolou 

hybridního promotoru elongačního faktoru-1α a 5´netranslatované oblasti (R-U5’ 



50 

LTR) lidského T-leukemického viru (EF-1α - HTLV). Gen pro rezistenci k 

blasticidinu, označovaný jako bsr (blasticidin-S-deamináza), pochází z bakterie 

Bacillus cereus, V pouţitém konstruktu je pod kontrolou promotoru. viru SV40. 

2.1.2. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami  

Pro kontrolní štěpení plazmidů před transfekcí, jsem pouţila následující 

restrikční endonukleázy - BamHI, ClaI, HindIII, NotI a XbaI nebo v případě štěpení 

pBLAST49-mEndo - : Eco RI, Hind III, Nhe I (New England Biolabs, nebo MBI 

Fermentas, Anglie). Restrikční štěpení proběhlo za 1 - 4 hodiny za optimálních 

podmínek uvedených výrobcem (pro většinu enzymů 37
o
C, v 10x ředěném 

restrikčním pufru). Pouţívala jsem vţdy 2 - 4 U RE/1μg DNA. 

 

 

 

Obr. 2.1: Schéma plazmidů obsahující transgeny HSV-TK a GM-CSF, B7-1, 

MCP-1.  
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Obr. 2.2: Schéma plazmidu obsahující endostatin. 

2.2. Práce s bakteriálními kmeny 

2.2.1. Bakteriální kmeny:   

Escherichia coli SURE: e14(McrA). (mcrCB-hsdSMR-mrr)171endA1 

supE44 thi-1 gyrA96 relA1lac recj sbCumuC:Tn5 (kanr) uvrC [F´ proAB lacqZ M15 

Tn10(Tet)r], (Stratagene, USA). 

2.2.2. Kultivace bakterií 

Bakterie jsem kultivovala na agaru LB nebo v médiu LB (USB, USA), přes 

noc v termostatu nebo v třepačce (160 rpm, 37°C) s příslušnými antibiotiky - 

ampicilin (100 µg/ml, Sevapharma ČR, 100 µg/ml), nebo blasticidin (Fast-Media® 

Blas Liquid, Cayla-Invivogen, USA).  

2.2.3. Transformace kompetentních bakterií teplotním šokem 

Kompetentní buňky a plazmidovou DNA jsem rozmrazila v ledové lázni. 

K 49 μl suspenze kompetentních bakterií jsem přidala 1 μl DNA (100 pg DNA) v TE 

pufru. Po promíchání byla směs inkubována 20 minut v ledové lázni (4
o
C). Pak jsem 

směs přenesla na 60 sekund do lázně (42
o
C) a ihned ochladila v ledové lázni. Po 1 - 2 
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minutách jsem přidala 950 l SOC média (2 % bactotrypton, 0,5 % YE, 10 mM 

NaCl, 2,5 mM KCl, 20 mM glukosa, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4) předehřátého 

na 37
o
C. Suspenzi jsem kultivovala v tepelné lázni (37°C) po 1 h. Buňky jsem vysela 

na LB agar (USB, USA) s ampicilinem (Sevapharma ČR, 100 µg/ml) nebo na agar 

obsahující blasticidin (Fast-Media® Blas Agar, Cayla-Invivogen, USA) a kultivovala 

přes noc při 37°C. 

2.2.4. Izolace plazmidové DNA 

DNA z transformovaných a pomnoţených bakteriálních kmenů E.Coli Sure, 

které jsem kultivovala v LB mediu (USB, USA) za přítomnosti ampicilinu (100 

µg/ml; Sevapharma, ČR), nebo v  mediu obsahující blasticidin (Fast-Media® Blas 

Liquid, Cayla-Invivogen, USA), jsem získávala alkalickou lyzí a purifikací přes 

kolonu  Quiagen kitu pro izolaci plazmidové DNA (Quiagen Holder, SRN).  

2.3. Práce s tkáňovými kulturami 

2.3.1. Buněčné linie a média 

MK16/I/IIIABC (MK16): buněčná linie připravená v naší laboratoři transformací 

myších (C57BL/6) ledvinných buněk onkogeny E6 a E7 HPV16 a 

aktivovaným onkogenem H-ras (Smahel et al, 2001). 

123IA: odvozené od buněk MK16 opakovanými pasáţemi v přítomnosti postupně se 

zvyšující koncentrace BrdU. (Jinoch P. et al, 2003). Tyto buňky jsou 

deficientní v produkci cTK a nerostou v mediu HAT - hypoxanthin, 

aminopterin, thymidin.  

B9: odvozené od buněk 123IA po transdukci rAAV obsahující geny pro GM–CSF a 

HSV-TK (Jinoch et al, 2003), kultivované v kompletním médiu D-MEM, 

obohaceném o HAT. 

TC-1: buněčná linie připravená transformací primárních myších (C57BL/6) plicních 

buněk onkogeny E6 a E7 HPV16 a aktivováným H-ras (Lin et al., 1996; 
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poskytnuté T.C. Wu, Johns Hopkins University School of Medicine, 

Baltimore).  

293T: pouţívané pro produkci rekombinantních AAV vektorů. Jedná se o buňky 

odvozené od linie buněk HEK 293. Ty byly připravené transformací buněk 

izolovaných z ledvin lidského embrya pomocí DNA adenoviru typu 5 

(Graham FL, 1977) Buňky 293T také exprimují velký T-antigen viru SV40. 

Byly nám poskytnuty J.A. Kleinschmidtem (DKFZ-Heidelberg, Německo). 

Caski: linie izolovaná z metastázy pacientky s karcinomem děloţního čípku. 

Obsahují integrovaný genom HPV-16, (Pattillo et al, 1977), HUVEC: Human 

Umbilical Vein Endothelial Cells, lidské buňky izolované z cévního endotelu 

pupečníku, kultivované v růstovém médiu 200 obohaceném o LSGS kit (dále 

jen M200), (Cascade Biologics, USA).  

RMA: Mutagenizovaná buněčná linie odvozená z buněk lymfomu RBL-5 – původem 

buňky C57BL/6, které byly transformovány Rauscheovým leukaemickým 

virem (Ljunggren 1989). 

2F11: Buněčná linie exprimující E7 HPV16. Tyto buňky byly odvozeny od buněk 

RMA (Speidel, 1997). 

RMA a 12F1 buňky byly kultivovány v kompletním mediu RPMI-1640 

(Sigma-Aldrich Corp., St.Lois, MO) doplněné  10 % FCS (PAA Laboratories, Linc, 

Rakousko) 100 g/ml penicilinu, 100 g/ml streptomycinu a 2 mM l-glutaminu 

(Sevapharma, ČR).  

Pokud neuvedeno jinak, ostatní buněčné linie jsem pěstovala při 37
o
C 

v atmosféře s 5 % CO2, v médiu D-MEM (Gibco BRL, Skotsko) doplněném 10 % 

FCS (PAA Laboratiories, Linz, Rakousko), 100 g/ml penicilinu, 100 g/ml 

streptomycinu, 0,06 % glutamin; (Sevac, Praha, ČR) – dále jen  kompletní médium 

D-MEM. Transfekované buňky byly udrţovány v kompletním médiu D-MEM 

obohaceném o HAT (HAT media supplement, Invitrogen, Carlsbad, USA: 100 x 

HAT: 10 mM hypoxantin, 40 μM aminopterin, 1,6 mM thymidin) - dále jen D-
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MEM/HAT. V případě buněk transdukovaných genem pro endostatin slouţilo jako 

selekční prostředí medium obohacené 15 µg blasticidinu (Cayla-InvivoGen Europe, 

Francie). 

2.3.2. Pasáţování buněk: 

Buňky jsem pasáţovala pomocí 0,05% trypsinu (Sevac, ČR) rozpuštěném 

v tlumivém roztoku s Versenem (Sevac, ČR) – dále jen Ver/Try. Buňky s roztokem 

Ver/Try jsem inkubovala v termostatu při 37
o
C. Po uvolnění buněk z povrchu misek 

jsem buňky resuspendovala v kompletním médiu D-MEM (inaktivace trypsinu 

v přítomnosti FCS).  

2.3.3. Transfekce buněk pomocí kalcium-fosfátové 

precipitace 

Účinnost transfekce jsem ověřila pomocí plazmidu nesoucím gen pro GFP. 

Jako cílové buňky jsem v případě plazmidů s geny pro imunomodulační faktory a 

HSV-TK pouţila buňky 123IA, v případě plazmidu s geny pro endostatin a 

blasticidinovou rezistenci slouţily jako cílové buňky linií MK16 a TC-1. Na 12 

misek ( 6 cm) jsem vysela 3 x 10
5
 kontrolních buněk 293T do kompletního media 

D-MEM, 3 x 10
5
 buněk 123IA do kompletního media D-MEM s 0,33 μM BrdU 

(Sigma-Aldrich corp., St.Luis, MO), 5 x 10
2
 buněk TC-1 a 3 x 10

5
 buněk MK16. 

Druhý den jsem vyměnila u buněk 123IA médium D-MEM s BrdU za kompletní 

médium D-MEM bez BrdU (4 ml média na misku), nebo v případě buněk 293T, TC-

1 a MK16 buněk médium D-MEM za čerstvé medium D-MEM. Při transfekci 

plazmidem s geny pro endostatin a blasticidinovou rezistenci jsem postupovala 

obdobně, s tím rozdílem, ţe BrdU byl nahrazen blasticidinem.  

Pro ověření účinnosti transfekce jsem v prvých pokusech pouţila transfekční 

směs s plazmidem pTR-UF2 (s genem pro GFP). 

1. roztok 2 x HBS: 280 mM NaCl (Kulich, ČR), 1,5 mM Na2HPO4 (Sanitas, ČR), 50 

  mM HEPES (Sigma, USA), pH = 7,10 pomocí NaOH, 
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2. směs plazmidové DNA (pUF2) v 200 l 0,3 M CaCl2 (Kulich, ČR)  v 

koncentracích 2 g, 4 g, 8 g, 12 g, 16 g, 32 g DNA/200 l CaCl2, 

Jako negativní kontrolu jsem zvolila transfekční směs bez DNA. 

V dalších pokusech jsem plazmid pTR-UF2 nahradila výše uváděnými 

plazmidy o koncentraci 12 g. 

Roztok 2 x HBS jsem nakapala do směsi CaCl2/DNA v poměru 1 : 1. Směs 

CaCl2/DNA/HBS jsem několikrát pipetou promíchala a po deseti sekundách 

precipitace nakapala do misek s buňkami. Kývavým pohybem jsem zajistila 

rovnoměrné rozmístění precipitátu a misky jsem pak dala do inkubátoru. Druhý den 

jsem buňkám vyměnila médium a pod UV zářením jsem pozorovala fluoreskující 

buňky. Za 48 hodin po transfekci jsem buňky uvolnila Ver/Try a stanovila počet 

fluoreskujících buněk při zvětšení 160x. 

2.3.4. Selekce transdukovaných buněk v HAT médiu 

Za 48 hodin po transfekci buněk 123IA plazmidy pTR-IRES-TK, pUF2-B7-

1/IRES/TK a pUF2-MCP-1/IRES/TK (12 μg/misku) jsem kultury narostlé ze 70 – 80 

% rozvolnila roztokem Ver/Try. Buněčnou suspenzi jsem přenesla na misky ( 9 

cm) kultivované v selekčním médiu D-MEM/HAT. Buňky jsem udrţovala a 

pasáţovala v médiu D-MEM/HAT dokud nezanikly buňky negativní kontroly, tj. 

netransfekované buňky. Pasáţované subkultury jsem vţdy udrţovala v mediu s D-

MEM/HAT. 

2.3.5. Selekce buněk MK16 a buněk TC-1 v mediu s 

blasticidinem  

Postupovala jsem stejným způsobem jako v při selekci klonů v HAT mediu, 

s tím rozdílem, ţe jsem buňky udrţovala a pasáţovala v médiu s blasticidinem dokud 

nezanikly buňky negativní kontroly, tj. netransfekované buňky. Pasáţované 

subkultury jsem vţdy udrţovala v mediu s blasticidinem.  
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2.3.6. Klonování transfekovaných buněk 

Transfekované buňky, které rostly v selekčním mediu, tvořily heterogenní 

buněčnou populaci. Proto jsem se pokusila izolovat klony, které jsou účinnými 

producenty transdukovaných genů. 

Na 96 jamkovou destičku jsem napipetovala suspenzi rozvolněných 

transfekovaných buněk v médiu D-MEM/HAT v celkovém mnoţství 400 

buněk/jamku. V případě buněk transdukovaných genem pro endostatin jsem kultivaci 

prováděla v mediu doplněném o blasticidin. Buněčnou suspenzi jsem dále vyředila v 

médiu desítkovou řadou aţ do konečné koncentrace 0,4 buňky/jamku, s výsledným 

objemem 200 µl buněčné suspenze/jamku. Následující den jsem označila jamky, ve 

kterých se nacházela jen jedna buňka. Po vytvoření souvislé vrstvy buněk v 

označených jamičkách jsem jednotlivé buněčné populace uvolnila pomocí Ver/Try a 

přenesla je do lahviček ( 25 cm). U všech klonů jsem pak měřila produkci cílových 

proteinů. U skupiny klonů, které jsem nakonec vybrala pro testy in vivo, jsem ještě 

ověřovala expresi onkogenů E6 a E7 průkazem přítomnosti jejich transkriptů. 

2.3.7. Určení vlastností transdukovaných buněk 

Stanovení množství MCP-1  

Pro detekci MCP-1 uvolněného do media jsem pouţila test ELISA (sada 

OPTEIA™, MCP-1, Pharmingen, San Diego, USA). 5 x 10
5
 buněk linií, jsem 

nasadila v mediu D-MEM/HAT na kultivační misku ( 6 cm). Médium jsem 

odebírala 3 x vţdy po 48. hodinách. Po odebrání vzorku media jsem spočítala 

mnoţství buněk na misce, abych mohla korelovat mnoţství produkovaných cytokinů 

s počtem buněk.  

Stanovení B7-1 pomocí průtokové cytometrie 

Přítomnost B7-1 jsem zjišťovala průtokovou cytometrií pomocí přímé 

immunofluorescence. Buňky linií získaných z jednotlivých klonů jsem 3 x promyla 5 

ml PBS (BioWhittaker, USA) a centrifugovala 5 min (1000 rpm při 4
o
C). Při 

posledním promývání jsem buňky rozdělila do dvou částí. Buněčný pelet jsem 
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resuspendovala v 50 l monoklonální protilátky proti myšímu CD80 konjugované 

s FITC (CD80/B7-1 (16-10A1); BD PharMingen, USA) nebo izotypové protilátky 

konjugované s FITC (IgG2, κ (B81-3); PharMigen, USA). Konečný poměr byl 2 l 

(1 g) protilátky/48 l PBS s 1% BSA. Opracované buňky jsem inkubovala 20-30 

minut ve tmě (4
o
C). Pak jsem je 2x promyla v PBS. Po posledním promytí jsem je 

resuspendovala v 500 l PBS. Počet fluoreskujících buněk jsem měřila pomocí 

průtokové cytometrie. Jako negativní kontrolu jsem zvolila MK16 a rodičovkské 

123IA buňky, které neexprimují molekulu B7-1. 

Stanovení přítomnosti endostatinu 

Přítomnost endostatinu v jednotlivých klonech jsem zjišťovala metodou 

Western blotting (WB). Buňky byly vysety v mnoţství 3,5 x 10
5 

na kultivační 

destičky do media D-MEM. Vyšetřovala jsem media z buněčných kultur, která jsem 

odebrala 48 hodin po vysetí a 20 x koncentrovala ve falkonkách s filtrem určeným 

pro centrifugaci (Centrikon 10, Millipore, Bedford, MA, USA) a zředila v poměru 1 : 

5 v lyzačním pufru (4 % SDS, 20 % glycerol, 10 % mercaptoethanol, 2 mM EDTA 

and 100 mM Tris pH 8.0). Lyzáty jsem povařila 3 minuty při 98
o
C, dala na led a 

přenesla na 12 % SDS gel. Separace proteinů probíhala po 1,5 hodiny při 20 mA. Po 

elektroforéze jsem gel 20 minut inkubovala v TGM s 15 % metanolem (Kulich, ČR). 

Mezitím byla PVDF membrána (polyvinyl difluorid membrane, Amersham Hybond 

XL, UK) připravovaná na polosuchý blot. Aktivace membrány začala 10 sekundovou 

inkubací v metanolu, pokračovala 5 minutovým ponořením do "ultra pure" H2O a 

končila 10 minutovou inkubací v TGM s obsahem 15 % metanolu. PVDF membrána 

i SDS gel byly dále umístěné mezi dva filtrační papíry, navlhčené v roztoku TGM a 

15% metanolu. Blotování probíhalo 1 hodinu, při konstantním proudu 40 mA .  

Pokračovala jsem opláchnutím membrány v "ultra pure" vodě a hodinu 

trvající blokádou v 10 % odstředěném mléce. Následovala inkubace přes noc (cca 16 

hodin) s primární protilátkou - králičí protilátka proti myšímu endostatinu (Alpha 

Diagnostic Intl. Inc. USA), 5000 krát ředěná v odstředěném 10% mléce. Po třech 10-

minutových promýváních v PBS s 0,1% Tween (USB, USA) jsem přidala sekundární 

oslí anti-králičí IgG značená peroxidázou (Amersham Biosciences, UK), 2000 krát 
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ředěnou v 10% odstředěném mléce. Inkubace se sekundární protilátkou trvala 1 

hodinu. Následně jsem membránu 3 krát po 10 minut promývala v odpovídajícím 

objemu roztoku PBS s 0,1% Tween. Poslední promývání bylo v čistém PBS (bez 

Tweenu). 

K vizualizaci jsem pouţila kit "ECL plus „WB detection system" (Amersham, 

Buckingshire, GB). Fotografický film byl exponovaný podle intenzity luminiscenční 

reakce na PVDF membráně.  

Stanovení množství endostatinu 

Pro detekci mnoţství endostatinu uvolněného do media z jednotlivých klonů 

jsem pouţila test ELISA (Chemicon R. International, Inc., USA). 2,5 x 10
5 

buněk 

linií získaných z jednotlivých klonů jsem nasadila v mediu D-MEM/HAT s  

kultivační misku ( 6 cm). Médium jsem odebírala 3 x, vţdy po 48. hodinách. Po 

odebrání vzorku media jsem spočítala mnoţství buněk na misce.abych mohla 

korelovat produkci s počtem buněk. Jako negativní kontrolu jsem pouţila medium 

z netransfekovaných buněk. 

Průkaz biologické aktivity endostatinu  

K testování biologické aktivity endostatinu jsem pouţila media z buněk 

MK16, TC-1 a klonů transdukovaných endostatinem, která byla 20 x koncentrována 

v centrikonech (Centrikon-10, Millipore, Bedford, MA, USA) z mnoţství 2 ml na 

100 μl. Buňky v mnoţství 2,5x10
5
 byly vysety na misky ( 6 cm) a kultivovány po 

48 hod. Další den byly vysety buňky HUVEC v mnoţství 2 x1 0
2
 v 100 μl M200 na 

jamku v 96 jamkové destičce (PAA Laboratories, Linz, Austria). Po 24 hodinách 

bylo staré medium M200 vyměněno za čerstvé v mnoţství 90 μl/jamku K němu jsem 

přidala 10 μl koncentrovaného media odebraného z buněk MK16, TC-1 a klonů 

transdukovaných endostatinem. Pro kaţdou linii byly připraveny čtyři paralely. 

Obdobně byla k buňkám HUVEC přidána směs kompletního media D-MEM (10 μl) 

smíchaného s médiem M200 (90 μl). Tyto kultury slouţily jako kontrola. Pro odečet 

pozadí byla připravena směs koncentrovaného D-MEM s M200 (1+9) a kultivována 

bez buněk HUVEC. Kaţdých 24 hodin po čtyři dny byla media vyměněna za čerstvá 
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ve stejném sloţení. Pátý den kultivace buněk byla media změřena pomocí kitu - 

CellTiter 96R AQUEOUS Non-Radiactive Cell Proliferation Assay (Promega, 

Madison, WI). Výsledky (n=4) byly spočteny jako procento proliferujících buněk 

HUVEC. Buňky HUVEC kultivované jen v M200 slouţily jako pozitivní kontrola 

(100%).  

Stanovení MHC-I pomocí průtokové cytometrie 

Přítomnost MHC-I jsem zjišťovala průtokovou cytometrií pomocí nepřímé 

immunofluorescence. Buňky jsem značila nejprve primární myší monoklonální 

protilátkou k MHC-I (H-2Kb/H-2Db, PharMingen,USA) – 2 l (1g) / 48 l PBS 

s 1% BSA a izotypovou kontrolou (Mouse IgG2a, κ; klon G155-178; BD, 

PharMingen, USA). Pak jsem buňky 3 x promyla v 5 ml PBS a resuspendovala v 50 

µl 1% BSA v PBS s 2 µl sekundární protilátky - anti-myší Ig konjugované s FITC 

(Pharmingen, USA). 

Test citlivosti buněk ke GCV 

Abych ověřila, ţe buňky trandukované bicistronickými plazmidy, které nesou 

geny pro imunomodulační faktory, produkují HSV TK, stanovila jsem citlivost 

vybraných linií ke GCV (ganciklovir, Cymevene, Roche Products, Basel, 

Švýcarsko). K tomu jsem pouţila proliferační test (CellTiter 96R AQUEOUS Non-

Radiactive Cell Proliferation Assay, Promega, USA), coţ je kolorimetrická metoda 

zaměřená na detekci proliferujících ţivých buněk. Vyuţívá se roztoku TMS, který 

obsahuje nerozpustnou sůl tetrazolia a elektron-vazebného činidla MTS. Ţivé buňky 

svými dehydrogenázami redukují MTS na barevný produkt formazán, který je 

rozpustný v médiu. Mnoţství formazánu v médiu je úměrné  počtu ţivých buněk.  

Na 96 jamkovou destičku jsem vysela 5 x 10
2
 buněk/jamku/100 μl 

kompletního media D-MEM. Druhý den jsem k polovině jamek přidala 100 l GCV 

rozpuštěného v infúzní vodě (INFUSIA a.s., ČR), který jsem v médiu postupně ředila 

dvojkovou řadou v  rozpětí koncentrací 0,8 μM – 100 μM. Po pěti dnech jsem do 

jamiček přidala 20 l směsi roztoků MTS (Promega, USA) a PMS (Promega, USA) 

v poměru 2 : 100. Destičky jsem pak inkubovala 4 hodiny (5% CO2, 37oC) ve tmě. 
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Po uplynutí dané doby jsem spekrofotometricky měřila intenzitu zabarvení média při 

490 nm. Pro stanovení pozadí jsem pouţila medium D-MEM a MTS/PMS bez 

buněk. Inhibiční koncentrace (IC50) GCV byla stanovena nelineární regresní 

analýzou sigmoidní křivky upravené variabilním sešikmením k normalizovaným 

datům pomocí programu Graphpad PRISM 4.0 (Graphpad Software Inc. San Diego, 

CA).  

Detekce přítomnosti E6 a E7 mRNA v testovaných buňkách 

Izolace RNA 

Celkovou RNA z buněk jsem izolovala pomocí kitu RNeasy mini kit 

(QIAGEN Hilder, SRN).   

Určení kvantity a kvality RNA 

Stanovení koncentrace RNA: Vzorek RNA jsem 100 x naředila v  0,1% 

DEPC (diethylpyrokarbonát) v H2O. Koncentraci RNA jsem měřila při vlnové délce 

260 nm. 

Stanovení čistoty RNA: 

Poměr absorbancí při A260/A280 poskytuje údaje o čistotě RNA. Hodnota 

poměru A260/A280 je ovlivněna pH sledovaného vzorku. Při práci s  vzorky RNA 

rozpuštěnými ve vodě, která nemá ţádnou pufrující schopnost, se hodnota 

A260/A280 stejného vzorku můţe pohybovat v rozmezí 1,5 – 1,9. RNA sama 

zvyšuje pH vody. Proto jsem RNA 100 x ředila v 10 mM Tris (pH 7,5). Čistá RNA 

má poměr A260/A280 v rozmezí 1,8 – 2,1 v Tris-Cl. 

Kontrola integrity RNA 

2 g RNA jsem smíchala s 4 l RNA pufru a doplnila do 16 l 0,1% DEPC 

v H2O. Směs jsem 5 minut inkubovala v termostatu (65
o
C) a následně ochladila 

v ledové lázni. K ochlazenému vzorku jsem přidala 1 l EtBr (ethidium bromid, 

Sigma, USA). Fragmenty RNA jsem separovala v 1 % agarózovém gelu. Gel jsem 

připravila rozpuštěním odpovídajícího mnoţství agarózy v pufru MOPS (200 mM 



61 

MOPS = 3-(N-morpholino) propansulfonová kyselina, 50 mM NaOAc, 10 mM 

EDTA, (pH = 7,0 upraveno pomocí NaOH).  

RNA izolovaná z myších buněk má po elektroforeze v agarózovém gelu dva 

viditelné prouţky 28 S a 18 S RNA.  

Amplifikace DNA metodou RT-PCR:  

Přehled primerů:                

Primery pro RT – PCR: 

o Primer pro syntézu cDNA podle mRNA předlohy:  

Frohman IV:  5´ CGG ACA TCG ATA ATA CGA CTT TTT TTT 

TTT TTT TTT 3´; Tm: 56 
o
C 

Primery pro PCR: 

o Primery pro PCR genu E6:  

primer 1:  F: 5´ GCA AGC AAC AGT TAC TGC GA 3´; Tm: 50
o
C 

Primer 2:  R: 5´ GTT GTC TCT GGT TGC AAA TC 3´; Tm: 50 
o
C 

 

o Primery pro PCR genu E7: 

primer 1:   F: 5´ ATG CAT GGA GAT ACA CCT AC 3´; Tm:   55
o
C  

       primer 2:   R: 5´ GGC ACA CAA TTC CTA GTG 3´; Tm:   55
o
C 

                  

Primery genu E6 a E7 byly navrţeny tak, aby neobsahovaly palindromatické 

sekvence a aby teplota tání byla stejně vysoká a počet GC nukleotidů byl přibliţně 

50 % (Smahel, 2003). 

Pro naše účely jsem přítomnost DNA fragmentů ve vzorku odstranila pomocí 

DNázy. Smíchala jsem 2 g RNA, 2 l 10 x reakčního pufru, 2 l DNázy a 16 l 

DEPC vody. Směs jsem inkubovala 30 min (37
o
C). Přidala jsem 2 l roztoku 

inaktivujícího DNázu a inkubovala 10 min (65
o
C). Vzorek jsem krátce stočila, 

odebrala 11 l a zbytek uloţila při – 70
o
C. K odebraným 11l vzorku jsem přidala 1 

l primeru Frohman IV a inkubovala 10 min při 70
o
C a pak 2 min v ledové lázni. 

Přidala jsem 2,5 l DEPC vody, 4 l 5 x reakčního pufru, 1 l NTPs, 0,25 l M-

MLV reverzní transkriptázy. Směs jsem inkubovala 1 h / 37
o
C. Během této doby se 

syntetizovaly řetězce cDNA.  
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Výsledný produkt jsem přimíchala do reakční směsi:    

            2,0 l cDNA 

 5,0 l 10x PCR pufru 

 3,0 l 25 mM MgCl2 

 1,0 l 10 mM dNTPs 

 1,0 l směsi primeru 1 (0,5 µM) a primeru 2  (0,5 µM) 

 38 l H2O 

 0,25 l Taq polymerasy (2,5 u/l) 

 

 PCR jsem prováděla podle následujícího programu: 

 

PCR program pro polymeraci fragmentů E6 

1. denaturace DNA……..94
o
C/ 5 min 

2.                              ……80
o
C/ 1 min 

3. vazba primerů………  55
o
C/ 1 min 

   4. polymerace DNA …….. 72
o
C/ 1 min 

  5.  denaturace DNA  ……. 94
o
C /1min 

  6. vazba primerů ……...     55
o
C/1 min 

  7. polymerace DNA………72
o
C/1 min 

  8. zpět na krok 5. …………39 x 

  9. denautrace DNA………..94
o
C/1 min 

    10. vazba primerů …………55
o
C/1 min 

  11.polymerace DNA……….72
o
C/1 imn 

  12. ukončení reakce ochlazením  na 4
o
C 

  

PCR program pro polymeraci fragmentů E7: 

1. denaturace DNA ……….  95
o
C/5 min 

2.                               ……….  94
o
C/1 min 

3.  vazba primerů…………...  55
o
C/2 min 

     polymerace DNA……….. 72
o
C/2 min 

     zpět na krok 2. ………….. 34 x 

     polymerace DNA………... 72
o
C/4 min 
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     ukončení reakce …………. 4
o
C 

Výsledek PCR reakce jsem prověřovala elektroforézou amplifikované DNA 

na 3% gelu. 

(Pokud neuvedeno jinak, jsou uvedené roztoky dodávány firmou Promega, 

USA bez uvedení sloţení). 

Očkování pokusných zvířat 

Buňky určené pro testy onkogenního potenciálu a imunogennosti vţdy 

pocházely z 3. pasáţe buněk po jejich  rozmraţení. Kultivovala jsem je v inkubátoru 

s 5 % CO2 při 37
o
C. Kaţdá myš - samice kmene C57BL/6 (Charles River laboratoře, 

SRN), stáří 6 - 7 týdnů - byla podkoţně očkována 150 l buněčné suspenze. Myši 

jsem sledovala 2 x týdně po dobu dvou měsíců. Po ukončení pokusu byla zvířata 

humánně utracena předávkováním uspávacího přípravku Narcotan (Léčiva, ČR). 

Pro práci se zvířaty jsem absolvovala kurz s licensí pro práci s laboratorními 

zvířaty podle zákona č. 246/92 Sb. O chovu a vyuţití experimentálních zvířat.  

Testy onkogennosti a imunogennosti transdukovaných buněk 

Buňky jsem trypsinizovala, 3 x promyla a v dávce odpovídající 10 TID50 

(pokud není uvedeno jinak) buněk MK16 nebo TC-1 subkutánně injikovala na bok 

myši v objemu 150 µl PBS. Kontrolním skupinám byly podávány příslušné 

rodičovské buňky (MK16 nebo TC-1). 

Test cytotoxicity založený na uvolňování radioaktivního chromu 

Čtrnáctý den po podání podání druhé imunizační dávky jsem tří zvířata z 

kaţdé skupiny (imunizované i kontrolní) utratila. Od kaţdého zvířete jsem získala 2 

x 10
6
 splenocytů, jejichţ směsi jsem kultivovala 5 dní v 1 ml kompletního media 

RPMI-1640 obohaceného o 6 μg peptidu E7 (aa 49-57, RAHINIVTF (Peng, 2004). 

Cytotoxicita splenocytů byla měřena mnoţstvím uvolněného 
51

Cr z terčových buněk 

(2F11 nebo RMA buňky). Terčové buňky (mnoţství 2 x 10
6
) byly označeny 100 μCi 
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51
Cr po 90 min. a promyty 3x kompletním mediem RPMI. Potom jsem vysela 1 x 10

3
 

buněk na jamku. Tyto terčové buňky jsme inkubovali s efektorovými buňkami v 

poměru (efektorové/terčové buňky) 80, 40, 20 a 10. Ve všech případech jsme test 

prováděli ve třech paralelách. Procento specifické lyze jsme počítali podle vzorce: 

100x [cpmexperimentalní – cpmspontánní)/(cpm maximální-cpmspontánní)]. Hodnotu maximálního  

uvolnění 
51

Cr z buněk jsme určili lyzí terčových buněk v 2% Triton X-100. 

Spontánní uvolnění jsme stanovili z terčových buněk, které byly inkubované v 

nepřítomnosti efektorových buněk. 

ELISPOT  

Splenocyty ze tří myší z kaţdé očkované skupiny jsem odebrala 28 dní po 

naočkování buňkami MK16, ME3 nebo ME9 v mnoţství 5 x 10
5
 nebo 5 x 10

6
. V 

době odebrání slezin měla zvířata naočkovaná buňkami MK16 v dávce 5 x 10
6
 

velikost nádorů nepřesahující velikost 1 mm
3
. Na 24-jamkové destičky (Millipore, 

Molsheim, France) bylo přidáno 5 x 10
6
 splenocytů z kaţdé skupiny zvířat, které pak 

byly pěstovány v inkubátoru po 5 dní, buď s peptidy, a to 0.001 μg/ml E7 (aa 49-57, 

RAHINIVTF) nebo 0,3 μg/ml E6 (aa 48-57, EVYDFAFRDL) peptid nesoucí H-2K
b
 

epitop pro cytotoxické T-lymfocyty (CTL) (Peng, 2004) anebo v nepřítomnosti 

peptidů. Uţitá mnoţství peptidů byla podle výsledků předchozích pokusů zjištěna 

jako optimální v daném systému. Pro kaţdou reakční směs byly uţity dvě paralely. 

Po pěti dnech byly buňky přemístěny v objemu 100µl do 96-jamkové destičky Ta 

byla přes noc inkubována při 4
o
C s krysí protilátkou proti myšímu IFN-γ (10μg/ml, 

BD Biosciences Pharmingen) při 4 
o
C. Před přidáním splenocytů byly destičky 

promyty a blokovány RPMI 1640 obohaceném o 10% FCS. Destičky s buňkami pak 

byly udrţovány při 37
o
C v 5 % CO2 po 20 hodin. Pak byly promyty 3x v roztoku 

PBS-0.05% Tween 20 a přes noc inkubovány při 4
o
C s biotinylovanou anti-IFN-γ 

protilátkou (4μg/ml, BD Biosciences Pharmingen) v 50 μl PBS na jamku. Po promytí 

bylo přidáno 50μl konjugátu peroxidázy (BD, Biosciences Pharmingen) ředěného v 

poměru 1:100 a destičky pak byly inkubovány po 2 hodiny při 37
o
C. Po dalším 

promytí bylo přidáno 50 μl 0.5mg/ml roztoku aminoethylkarbazol (AEC Substrate 

Set, BD Biosciences Pharmingen) s 0.03% H2O2. Reakční směs byla inkubována při 
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laboratorní teplotě po dobu 15 minut. Počet teček signalizujících pozitivní reakci byl 

určen pomocí ELISPOT Scanner (A.EL.VIS, Hannover, Německo; verze V4.1). 

Testování přítomnosti dalších proteinů účastnících se angiogeneze 

v buněčných lyzátech 

Pro tyto účely jsem pouţila Angiogenesis Antibody Array I (Norcross GA 

RayBiotech, Inc.). Jednalo se o sadu protilátek k 25 různým faktorům angiogeneze, 

které byly výrobcem blotovány na membránu. Přítomnost kaţdého jednotlivého 

faktoru byla zjišťována ve dvou paralelách. 

Kultury buněk MK16, TC-1 a klonů produkujících endostatin porostlé z 80 % 

na miskách ( 10 cm) jsem opracovala podle instrukcí výrobce. Pouţila jsem 500 μg 

celkového buněčného proteinu měřeného Bradfordovou metodou. Hladinu exprese 

angiogenních faktorů jsem určila kvantifikací signálů pomocí programu PhoretixTM 

2D Expression. Software. Hodnoty jsem normalizovala vzhledem k pozitivní 

kontrole (100%). 

Stanovení přítomnosti IL-1α 

Přítomnost IL-1α v  lyzátech  buněk vybraných linií jsem zjišťovala metodou 

WB. Buňky (1 x 10
6
) jsem lyzovala v lyzačním pufru (4 % SDS, 20 % glycerol, 10 

% mercaptoethanol, 2 mM EDTA and 100 mM Tris pH 8.0) v poměru (20 x 10
6 

: 1 

ml). Další postup byl totoţný jako při zpracování médií pro stanovení přítomnosti 

endostatinu. Jako primární  jsem pouţila polyklonální králičí anti-myší IL-1α 

protilátku (Abcam, Cambridge, UK) ředěnou  2000 krát v 10 % mléce, jako 

sekundární oslí protilátku ke králičímu IgG značenou peroxidázou (Amersham 

Biosciences, UK), 2000 krát ředěnou v 10% odstředěném mléce. 

2.3.8. Statistické metody: 

Statistické vyhodnocení tvorby a růstu nádorů jsem provedla dvousečnou 

analýzou rozdílnosti (ANOVA). Data získané v proliferačních testech a při 

formování metastáz jsem analyzovala pomocí Studentova nepárového t-testu. 
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Rozdíly mezi skupinami byly povaţovány za statisticky významné, pokud p<0.05 v 

programu Graphpad PRISM 4.0.  
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3. Výsledky 

3.1. Transfekce buněk 123IA, MK16 a TC-1 

plazmidem pTR-UF2 

Účinnost transfekce buněk 123IA kalcium-fosfátovou metodou jsem měřila 

ve fluorescenčním mikroskopu při zvětšení 160 x. Vnášený plazmid pTR-UF2 

obsahoval gen pro GFP, jehoţ produkt v procházejícím UV světle zeleně fluoreskuje 

(Obr. 3.1.). 

V opakovaných pokusech jsem zjišťovala okolo 20 % fluoreskujích buněk. 

Obdobné výsledky jsem později získala při transfekci buněk MK16. U buněk TC-1 

se úspěšnost transfekce pohybovala okolo 5 - 10 %.  

 

 

 

  
 

Obr.3.1.: Ukázka transfekce buněk 123IA plazmidem pTR-UF2. Zvětšení 160 x. 

Fotografováno pod UV světlem.  
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3.2. Vlastnosti buněk produkujících 

imunomodulační faktory  

3.2.1. Transfekce buněk 123IA 

Při transfekci buněk 123IA plazmidy pUF2-B7-1/IRES/TK, pUF2-MCP-

1/IRES/TK a pUF2-IRES-TK jsem pouţila 12 μg DNA. Toto mnoţství se na základě 

předchozích pokusů jevilo jako optimální pro transfekci v daném systému. Úšpěšně 

transfekované buňky 123IA jsem selektovala v mediu D-MEM/HAT. Z jednotlivých 

subkultur jsem vybrala několik klonů, u kterých jsem testovala přítomnost produktů 

transgenů B7-1, MCP-1 a HSV-TK.  

3.2.2. Stanovení vlastností transdukovaných buněk  

Stanovení množství produkovaného MCP-1  

Výsledky prezentované v grafu 3.1 dokumentují produkci MCP-1. Významně 

byla zvýšená jen u tří z devíti testovaných buněčných klonů. Z těchto klonů jsem 

vybrala pro další pokusy klony M2/1 a M2/7, u kterých jsem naměřila 0,11 ng 

(M2/1) a 5 ng (M2/7) MCP-1/ml/10
6 

buněk uvolňovaného do kultivačního media. 

Jak se dalo očekávat, buňky 123IA ani MK16 neprodukovaly prokazatelné mnoţství 

chemokinu. 

Stanovení B7-1 

Expresi kostimulační molekuly B7-1 buněčnými klony (B7-1/1 - B7-1/5) 

izolovanými z populace buněk transfekovaných plazmidem pUF2-B7-1-IRES-TK 

v porovnání s buňkami 123IA a MK16 ukazuje (Graf. 3.2.). Vyšetření jsem provedla 

pomocí průtokové cytometrie. Buňky TC-1, které na svém povrchu spontánně tvoří 

B7-1, jsem pouţila jako pozitivní kontrolu. U všech testovaných klonů bylo moţné 

pozorovat výraznou produkci B7-1. Pro další experimenty in vivo byly vybrány 

klony B7-1/1 - B7-1/5. 
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Graf.3.1: Produkce MCP-1 klony izolovanými z populace buněk transfekovaných 

plazmidem pUF2-MCP-1/IRES/TK. Vzorky media byly odebrány 48 hodin od 

počátku kultivace. Jako negativní kontroly byly použity buněčné linie 123IA a MK16. 

Detekce produktu pomocí testu ELISA. 

 

Graf. 3.2.: Exprese B7-1 u jednotlivých buněčných klonů (B7-1/1 - B7-1/5) 

v porovnání s rodičovskými buňkami 123IA a MK16 a s buňkami TC-1. Plné 

histogramy představují buňky značené protilátkou proti B7-1, prázdné histogramy 

představují buňky značené izotypovou protilátkou  (IgG2, κ (B81-3); PharMigen, 
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USA). Jako pozitivní kontrola byla použita linie TC-1. Negativní kontroly představují 

buňky 123IA a MK16.  

Stanovení MHC-I pomocí průtokové cytometrie 

MK16 buňky mají sníţenou expresi MHC-I molekul na svém povrchu. 

Zajímalo mě proto, zda provedené genové manipulace neovlivnily jeho expresi. 

Výsledky detekce MHC-I u klonů C2, B7-1/1, B9, 181 a M2/7 odvozených od 123IA 

jsou v grafu 3.3.. Pozitivní kontrolu představují buňky TC-1. Z výsledků je zřejmé, 

ţe všechny linie odvozené od buněk 123IA mají stejně jako buňky MK16 velmi 

podstatně sníţenou expresi MHC-I. 

 

 

 

Graf. 3.3: Detekce MHC-I u klonů C2, B7-1/1, B9 a M2/7 pomocí průtokové 

cytometrie. Buňky MK16 (negativní kontrola) a TC-1 (pozitivní kontrola). Prázdné 

histogramy reprezentují buňky označené myší monoklonální protilátkou anti-MHC-I 

(H-2K
b
/H-2D

b
, Pharmingen,USA). Plné histogramy reprezentují buňky značené 

izotypovou protilátkou (IgG2a κ (G155 – 178); Pharmingen, USA). 
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Test citlivosti buněk ke GCV 

Z buněk 123IA transfekovaných pUF2-IRES-TK, který nese gen pro HSV-

TK, ale nikoli pro nějaký imunomodulční faktor, jsem náhodně vybrala pro další 

testy klon C2. 

Expresi genu pro HSV-TK jsem ověřila u vybraných klonů (C2, B7-1/1, B9, 

181, M2/7) jejich vnímavostí k toxickému účinku GCV, měřenou proliferačním 

testem. S jeho pomocí jsem určila koncentraci GCV, při níţ dochází k 50% inhibici 

proliferace (IC50) sledovaných buněk. Buňky B9 jsem zahrnula do těchto pokusů 

jako pozitivní kontrolu vzhledem ke zkušenostem z předchozí studie (Jinoch, et al., 

2003). IC50 vyšetřovaných klonů se pohybovala v rozsahu 1.5 to 5.5 M, coţ je 

důkazem, ţe všechny tyto linie produkovaly funkční HSV-TK. Po přidání 

antivirotika k netransfekovaným 123IA, měl GCV vliv na ţivotaschopnost buněk aţ 

při koncentraci 100 μM, a ani při ní útlum růstu buněk nedosáhl 50% (Graf. 3.4.). 

 

Graf. 3.4.: Citlivost buněk 123IA a vybraných klonů C2, B7-1/1, B9, 181 a M2/7 ke 

zvyšující se koncentraci GCV pomocí proliferačního testu CellTiter 96R AQUEOUS 

Non-Radiactive Cell Proliferation Assay, Promega,USA. IC50 jednotlivých klonů se 

pohybovala mezi 1.5 to 5.5 M. U netransfekovaných buněk 123IA byla IC50 > 100 

M. 
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Detekce přítomnosti E6 a E7 mRNA v transdukovaných buňkách 

Expresi onkogenů E6 a E7 u selektovaných buněčných klonů jsem zjišťovala 

pomocí RT-PCR. Polymerázová řeťezová reakce potvrdila přítomnost všech tří 

transkriptů genu E6 (PCR produkty o velikosti 420, 238 a 121 bp) a jeden transkript 

genu E7 u všech testovaných myších buněčných linií (Obr. 3.2.). 

 

 

 

Obr. 3.2:. Detekce exprese onkogenů E6 a E7 viru HPV 16 pomocí RT-PCR 

v buňkách MK16, B7-1/1, B9, C2 a M2/7. + : DNA z buněk CaSki (použita jako 

pozitivní kontrola). – : tekutina  použitá na ředění vzorků. Detekce pomocí RT-PCR.  

Onkogenní potenciál vybraných klonů 

Buňky MK16 a 123IA tvoří podkoţní nádory, které metastazují do plic a 

regionálních lymfatických uzlin (Šmahel, 2001; Jinoch et al, 2003). Protoţe genově 

modifikované nádorové buňky měly být vyuţity jako vakcíny, zjišťovala jsem 

nejprve vliv tvorby imunomodulačních faktorů na jejich onkogenní potenciál. Na 

základě předběţných výsledků jsem vybrala klony C2, B7-1/1, B9 a M2/7. Graf 3.5 

ukazuje výsledky sledování vývoje nádorů u myší naočkovaných těmito geneticky 

modifikovanými buňkami 123IA. Nemodifikované buňky MK16, které byly pouţity 

jako pozitivní kontrola, vytvořily nádory do 25 dnů. Také všechny myši naočkované 

buňkami C2, které byly transdukovány jen HSV-TK, tj. ţádným 

z imunomodulačních genů, vytvořily nádory, i kdyţ s malým a statisticky 

nevýznamným zpoţděním v porovnání se skupinou myší naočkovaných buňkami 

MK16. Naproti tomu nádory se nevytvořily u ţádné z myší po podání buněk B7-1/1 

produkujících B7-1, ani u myší, které dostaly B9 produkující GM-CSF, a to i bez  

vyuţití přítomnosti produktu sebevraţedného genu podáním GCV. Myši naočkované 
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buňkami M2/7 vytvořily nádory u téměř všech myší (6 ze 7), i kdyţ s výrazným 

zpoţděním v porovnání se skupinou očkovanou buňkami MK16. Rozdíl v růstu 

nádorů byl statisticky významný (p  0,05). 

 

 

Graf 3.5.: Růst nádorů u myší naočkovaných geneticky modifikovanými buňkami 

123IA a rodičovskými buňkami MK16 v dávkách 5x10
5
. Čísla v pravé časti grafu 

udávají počty zvířat bez nádorů k počtu očkovaných  zvířat. 

Imunizace neonkogenními buňkami  

V dalších pokusech jsem se snaţila zjistit schopnost ţivých neonkogenních 

buněk B7-1/1 produkujících B7-1 a buněk B9 produkujících GM-CSF vyvolat 

imunitu vůči čelenţi rodičovskými buňkami. Buňky jsem  naočkovala myším dvakrát 

po sobě s prodlevou 14 dní. Po dalších 14 dnech jsem tyto myši čelenţovala buňkami 

MK16 nebo TC-1. Čelenţující dávka byla podána podkoţně do opačného boku. 

Kontrolní myši dostaly pouze PBS. 

(Graf.3.6) zobrazuje vývoj nádorů u myší, které jsem naočkovala buňkami 

B7-1/1 a B9 a poté čelenţovala buňkami MK16 (Graf 3.6.A) nebo buňkami TC-1 

Graf 3.6..B). V případě, ţe k čelenţi byly pouţity buňky MK16, pak imunizační 

potenciál obou linií (B7-1/1 i B9) byl téměř totoţný a většina myší byla ochráněna. 

Pokud byly při čelenţi pouţity buňky TC-1, pak ochrana, kterou poskytly buňky B7-

1/1, byla menší ale stále statisticky významná.  
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Imunitní odpověď imunizovaných zvířat na onkogeny E6 a E7 

měřená cytotoxickým testem 

Výsledky testu cytotoxicity zaloţené na uvolňování radioaktivního chromu, 

ve kterém byly pouţity jako terče buňky 2F11 a buňky RMA (negativní kontrola)  

 

A)                                                               B)                           

 

Graf 3.6.: Tvorba nádorů u myší imunizovaných dvěma dávkami živých buněk B7-1/1 

v množství 5x10
5
 a B9 v množství 5x10

5
, které byly čelenžovány buňkami MK16 

v množství 5x10 
5 

(10TID50) (A) nebo buňkami TC-1 v množství 5x10
4
 (10 TID50)

 
(B). 

Kontrolním myším bylo podáno PBS. A) myši imunizované buňkami ■ – B9 (4/7; p < 

0,01), ▲ – B7-1/1 (5/7; p < 0,01), ● – PBS (0/7); B) myši imunizované buňkami ■ – 

B9 (3/7; p<0,01), ▼- B7-1/1 (1/7; p < 0,05), ♦ - PBS (0/7). V závorkách je uveden 

počet zvířat bez nádoru k počtu imunizovaných zvířat.  

jsou v grafu. 3.7. Splenocyty odebrané v době čelenţe od  myší 

imunizovaných buňkami B7-1/1 nebo B9 vykázaly specifickou cytotoxickou 

aktivitu. Při porovnávání výsledků byla aktivita splenocytů po imunizaci buňkami B9 

vyšší neţ při imunizaci buňkami B7-1/1. Reaktivita splenocytů  imunizovaných 

zvířat s buňkami negativními na E7 byla velmi nízká. Také reaktivita splenocytů od 

zvířat, kterým byl podán jen PBS byla zanedbatelná, a to jak s buňkami negativními 

tak i pozitivními na E7.  
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Graf 3.7.: Cytotoxicita splenocytů izolovaných z myší (n=3), které byly imunizovány 

buňkami B7-1/1 a B9 a z kontrolních myší, kterým bylo podáno pouze PBS, 

vyjádřená procentem uvolněné radioaktivity. 2F11 (E6 / E7 
+
) vystavené účinku 

splenocytů (efektorové buňky) z myší očkovaných buňkami B7-1/1 – (  2F11 / B7-

1/1), buňkami B9.  2F11 / B9) a PBS – (  2F11 / PBS). Negativní 

kontrolu představovaly buňky  RMA (E6 
-
 / E7 

-
) vystavené splenocytům z myší 

očkovaných buňkami B7-1/1 – (  RMA / B7-1/1), .buňkami B9. – (  RMA / 

B9) a PBS – (  RMA / PBS).  

3.3. Vlastnosti buněk produkujících endostatin 

Stejně jako v předchozích pokusech i pro tranfekci buněk MK-16 a TC-1 

plazmidem pBLAST49-mEndo jsem pouţila 12 µg DNA 

Transfekované buňky jsem selektovala v mediu s blasticidinem. 

Z jednotlivých subkultur jsem vybrala několik klonů, u kterých jsem testovala 

produkci endostatinu a její rozsah. Ty, které jsem odvodila od buněk MK16 jsem 

označila jako ME3 a ME9, sublinie odvozené od  buněk TC-1 jako TE2 a TE5. 

 

 



76 

3.3.1. Stanovení vlastností transdukovaných buněk  

Stanovení přítomnosti endostatinu 

Produkci endostatinu jednotlivými klony jsem nejprve zjišťovala pomocí WB 

(Obr. 3.3.). Výsledky WB (síla prouţků) naznačily, ţe produkce endostatinu je vyšší 

v subliniích odvozených od  buněk TC-1.  

 
 

Obr. 3.3.: Detekce endostatinu v trandukovaných buňkách izolovaných po transfekci 

buněk MK16 - klony ME3 a ME9 (A) a buněk  TC-1 - klony TE2 a TE5 (B). + : 

pozitivní kontrola endostatinu (Cayla-Invivogen), - : negativní kontrola, rodičovské 

buňky MK16 (A) a TC-1 (B). Detekce v  buněčných lyzátech pomocí Western 

blottingu. 

Mnoţství endostatinu produkovaném buňkami, změřila jsem u všech klonů 

pomocí testu ELISA (Graf. 3.8.). Výsledky potvrzují ty, které jsem získala ve WB 

Z grafu je patrné, ţe produkce endostatinu buňkami odvozenými od TC-1 (klony 

TE2 a TE5) dosáhla vyšších hodnot oproti buňkám odvozeným od MK-16 (klony 

ME3 a ME9). 
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Graf. 3.8.: Stanovení množství endostatinu produkovaného líniemi izolovanými po 

transfekci buněk MK16 (klon ME3 a ME9) a TC-1 (klony TE2 a TE5) plazmidem 

pBLAST49-mEndo. Detekce endostatinu v mediu  kultur  pomocí testu ELISA. Vzorky 

media odebrány po dvoudenní kultivaci. Jako negativní kontroly byly použity 

původní buněčné linie MK16 a TC-1. Detekce v mediu kultur pomocí ELISA. 

Stanovení MHC-I pomocí průtokové cytometrie 

Jak uţ zmíněno, buňky MK16 mají sníţenou expresi MHC-I molekul na 

svém povrchu (Smahel, 2001). Pokusila jsem se zjistit, zda transdukce genu pro 

endostatin měla vliv na expresi molekul MHC-I. Výsledky detekce MHC-I u klonů 

ME3, ME9 odvozených od buněk MK16 a klonů TE2, TE5 odvozených od buněk 

TC-1 jsou v grafu 3.9. Pozitivní kontrolu představují buňky TC-1. Z výsledků je 

zřejmé, ţe všechny linie odvozené od buněk MK16 vykazovaly sníţenou expresi 

MHC-I. Klony odvozené od buněk TC-1 si expresi MHC-I zachovaly. 
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Graf 3.9: Detekce MHC-I u buněčných linií ME3, ME9, TE2 a TE5 pomocí 

průtokové cytometrie. Buňky MK16 (negativní kontrola) a TC-1 (pozitivní kontrola). 

Prázdné histogramy reprezentují buňky označené myší monoklonální protilátkou 

anti-MHC-I (H-2K
b
/H-2D

b
; Pharmingen,USA). Plné histogramy reprezentují buňky 

značené izotypovou protilátkou, (IgG2a, κ(G155-178) ; Pharmingen, USA). 

Inhibice životaschopnosti buněk HUVEC in vitro 

Abych prokázala biologickou aktivitu endostatinu uvolňovaného do media 

geneticky upravenými buňkami, přidala jsem do kultivačního media M200 pro buňky 

HUVEC koncentrát medií, ve kterých byly pěstovány buňky TE2, TE5, ME3 a ME9. 

Graf 3.10. ukazuje, ţe koncentráty medií, ve kterých byly pěstovány zmíněné klony, 

významně potlačily proliferační schopnost buněk HUVEC v porovnání s mediem 

M200, do kterého bylo přidáno jen čisté koncentrované medium D-MEM nebo 

koncentrované medium pocházející z kultur rodičovských buněk MK16 nebo TC-1, 

které endostatin neprodukují. 
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Graf 3.10.: Proliferační aktivita buněk HUVEC kultivovaných v médiu M200 a 

v médiu M200 obohaceném o koncentrované médium D-MEM nebo o koncentrovaná 

média D-MEM odebraná z kultur rodičovských buněk MK16 nebo TC-1 a z kultur 

transdukovaných buněk (klony ME3, ME9 a TE2, TE5). K statistickému hodnocení 

byl použit nepárový Studentův t-test  (**P<0,001 nebo ***P <0,0001). 

Onkogennost selektovaných klonů 

Buňky TC-1 a MK16 tvoří podkoţní nádory, které v případě buněk MK16 

metastazují do plic a regionálních lymfatických uzlin (Smahel, 2001). Protoţe jsem 

plánovala vyuţít genově modifikované nádorové buňky jako experimentálních 

vakcín, musela jsem nejprve určit onkogenní potenciál modifikovaných buněk 

v porovnání s původními liniemi TC-1 a MK16. K těmto pokusům jsem vybrala 

klony ME3, ME9, TE2, TE5. Graf 3.11. ukazuje tvorbu nádorů a jejich růst u myší 

naočkovaných transdukovanými buňkami MK16 v dávkách 5x10
5 

a 5x 10
6
. 

Nemodifikovanými buňkami MK16, které byly pouţity jako kontrola, jsem 

naočkovala paralelně dvě skupiny myší (n=10) dávkami buněk 5 x 10
5
, tj. 10 TID50 

(Graf. 3.11.A) a 5 x 10
6
, tj. 100 TID50. (Graf 3.11.B). V obou skupinách 

naočkovaných rodičovskými buňkami se vytvořily nádory během třiceti dnů. Oproti 

tomu všechny myši naočkované buňkami ME3 zůstaly zdravé po celou dobu 

sledování, Téměř polovina myší naočkovaných buňkami ME9 v dávce 5 x 10
5 

zůstala také bez nádoru (4 myši z 10). V této skupině byla redukce tvorby nádorů 

statisticky významná (p < 0.01). Pokud ale zvířata byla očkována vysokou dávkou 
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buněk ME9 (5 x 10
6
), nádory se objevily u všech zvířat (10/10). Rostly však 

pomaleji neţ v kontrolní skupině (p  0,01). 

A) 

 
B) 

 
 

Graf 3.11.: Vývoj nádorů po očkování rodičovskými buňkami MK16 a 

endostatin-produkujícími buňkami ME9 a ME3. Buňky byly podkožně podány 

v dávkách 5 x 10
5
 (A) a 5 x 10

6
 (B). Grafy: tvorba nádorů (vlevo) a růst nádorů 

(vpravo). A) □ - MK16 (0/10), ▲ - ME3 (10/10); (p < 0.0001 pro tvorbu nádorů) ♦ - 

ME9 (4/10); (p<0.01 pro tvorbu nádorů i růst nádorů ). B) □ - MK16 (0/10), ▲ - 

ME3 (10/10); (p < 0.0001 pro tvorbu nádorů), ♦ - ME9 (0/10); (rozdíl nevýznamný 

pro tvorbu nádorů ale významný pro růst nádorů p 0,01). V závorkách je uveden 

počet zvířat bez nádoru k počtu očkovaných zvířat.  

Další testovanou skupinou byly myši očkované buňkami TC-1, TE2 a TE5 v 

dávkách 5 x 10
4
 a 5 x 10

5
, coţ odpovídá 10 resp. 100 TID50. Z grafu 3.12. je patrné, 

ţe endostatin produkovaný buňkami TE2 a TE5 neměl ani zdaleka tak významný 

vliv na onkogenní potenciál jako tomu bylo v případě linií odvozených od od MK16. 
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Nádory se ve všech skupinách vytvořily téměř ve stejnou dobu.. Přesto byl ale růst 

nádorů statisticky významně zpomalen po očkování dávkou 5x10
4
 buněk TE2 (p < 

0,01 ) a TE5 (p < 0,05) oproti skupinám zvířat očkovaných stejným mnoţstvím 

rodičovských buněk TC-1. 

 

A) 

 

B) 

 

Graf 3.12.: Vývoj nádorů po očkování rodičovskými buňkami TC-1 a endostatin-

produkujícími buňkami TE2 a TE5. Buňky byly podány v dávkách 5 x 10
4
 (A) a 5 x 

10
5
 (B). Tvorba nádorů (vlevo) a růst nádorů (vpravo). A) □ – TC-1 (0/5); ♦ - TE2 

(0/5); nevýznamné pro tvorbu nádorů, p < 0,01 pro růst nádorů, ▲ – TE5 (0/5); 

nevýznamné pro tvorbu nádorů, p < 0,05 pro růst nádorů, B) □ – TC-1 (0/5); ♦ - 

TE2 (0/5); nevýznamné pro tvorbu nádorů i pro růst nádorů, ▲ – TE5 (0/5); 

nevýznamné pro tvorbu nádorů i pro růst nádorů. V závorkách je uveden počet zvířat 

bez nádoru k počtu očkovaných zvířat.  
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Imunizace neonkogenními buňkami ME3 

Neonkogenní buňky ME3 produkující endostatin jsem naočkovala do myší 

dvakrát po sobě s prodlevou 14 dní v dávkách 5 x 10
5
 a 5 x 10

6
. Po dalších čtrnácti 

dnech jsem tyto myši čelenţovala buňkami MK16 v dávce 5 x 10
5
. Kontrolní myši 

dostaly před čelenţí pouze PBS. Vývoj nádorů po čelenţi nádorovými buňkami 

MK16 u myší, které byly imunizovány buňkami ME3 produkujícími endostatin je v 

grafu 3.13. Je patrné, ţe myši v obou imunizovaných skupinách byly dokonale 

chráněny. V kontrolní skupině se objevily nádory u všech myší. 
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graf 3.13: Tvorba nádorů u myší imunizovaných dvěma dávkami buněk ME3 

v množství 5 x 10
5
 a 5 x 10

6
. a čelenžovaných buňkami MK16 (5 x 10

5
) ♦ – PBS (0/5), 

□ – ME3 5 x 10
5
 (5/5), ▲– ME3 5 x 10

6
 (5/5). V závorkách je uveden počet zvířat bez 

nádoru ku počtu imunizovaných zvířat. Kontrolním myším bylo podáno PBS. 

Imunitní odpověď na onkogeny E6 a E7  

Vyšetření imunogennosti buněk ME3 pomocí testu ELISPOT ukázalo, ţe 

dávka 5 x 10
5
 buněk ME3 vyvolala u zvířat větší počet buněk produkujících IFNγ 

neţ tomu bylo u zvířat, která dostala dávku desetkrát vyšší (5 x 10
6
)
 
(graf 3.14).  

V dalším pokusu jsem ověřovala závislost odpovědi na počtu inokulovaných 

neonkogenních buněk ME3 (10
3 

- 10
6
). Sledovala jsem reaktivitu vyvolanou jak 

peptidem odvozeným od onkoproteinu E7, tak peptidem odvozeným od 

onkoproteinu E6. Graf 3.15 ukazuje, ţe síla imunitní odpovědi byla závislá na dávce, 
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a to aţ do dávky 5 x 10
5
. Vyšší dávka ji sniţovala. Výsledky tak potvrzují 

pozorování z předchozího pokusu a rozšiřují je i na E6. 

 
 

Graf 3.14.: Imunogennost buněk ME3. Detekce restimulovaných lymfocytů 

produkujících IFNγ. Myši (n=3) byly imunizované v den 0. Splenocyty byly odebrány 

od myší 14. den po ukončení imunizace a poté byly inkubovány pět dní s peptidem E7 

(aa 49-57, 0.001μg/ml). Buňky produkující IFNγ byly identifikovány pomocí testu 

ELISPOT.  

 

Graf 3.15.: Imunogennost buněk ME3. Detekce restimulovaných lymfocytů 

produkujících IFNγ. Myši (n=3) byly imunizované buňkami ME3 dvakrát po sobě 

v 14-ti denních intervalech. Splenocyty byly izolovány z myší 14. den po poslední 

imunizaci buňkami ME3 a poté byly inkubovány pět dní s peptidem E7 (aa 49-57, 

0.001μg/ml) a E6 (aa 48-57, 0,3 μg/ml). Buňky produkující IFNγ byly identifikovány 

pomocí testu ELISPOT. 
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Tvorba metastáz po očkování buňkami MK16 a směsí buněk MK16 

s ME3 nebo s ME9 

Zjišťovala jsem, zda buňky ME9, které si zachovaly onkogenní potenciál, 

nebo buňky ME3, které jej ztratily, mají vliv na tvorbu metastáz po očkování 

společně s buňkami MK16. Myši jsem očkovala směsmi buněk, které obsahovaly 

5x10
5
 MK16 a 5x10

5
 ME3 (MK16/ME3) nebo 5x10

5
 MK16 a 5x10

5
 ME9 

(MK16/ME9). Kontrolní skupiny zvířat jsem naočkovala jen buňkami MK16, ME3 

nebo ME9 v dávkách 5x10
5
. Vývoj nádorů je zobrazen v grafu 3.16. U zvířat 

očkovaných samotnými buňkami ME3 se nádory neobjevily. Nádory se vytvořily u 

pěti ze sedmi myší naočkovaných buňkami ME9. Všechna zvířata, která dostala 

buňky MK16 a směs MK16/ME3 vytvořila nádory (Graf 3.16.A.). Růst nádorů byl 

ale u skupiny očkované buňkami MK16/ME3 významně zpomalen (p < 0.001) oproti 

skupině očkované samotnými buňkami MK16. Vývoj nádorů byl také významně 

zpomalen ve skupině očkované směsí buněk MK16/ME9 (p<0.05), jedna myš zůstala 

bez nádoru (Graf 3.16.B.). Po usmrcení myší jsem vyjmula plíce a spočítala 

metastázy. 

Graf 3.17. ukazuje tvorbu metastáz v jednotlivých skupinách. Skupina 

očkovaná buňkami ME3 zahrnuta není vzhledem k úplné  ztrátě onkogenního 

potenciálu. U myší očkovaných buňkami MK16 a směsí buněk MK16/ME3 se 

vytvořily početné metastázy. Z jedné metastázy a z nádoru, který byl vytvořen u 

myši očkované směsí buněk MK16/ME3 jsem izolovala buněčnou linii, u které jsem 

testovala produkci endostatinu metodou imunobloting (data neuvádíme). Výsledek 

byl negativní, a tak lze předpokládat, ţe tato i další metastázy pocházely z buněk 

MK16. Většina myší očkovaných buňkami ME9, nevytvořila metastázy, a pokud se 

tak stalo, byl jejich počet výrazně niţší neţ u myší očkovaných buňkami MK16. 

Také u myší očkovaných směsí MK16/ME9 byl výskyt metastáz redukován, 

v porovnání se zvířaty očkovanými buňkami MK16. 
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A)                                                                                       

 
B) 

 
 

Graf 3.16.: Vývoj nádorů po očkování rodičovskými  buňkami MK16 a endostatin-

produkujícími buňkami ME3, ME9 v množství 5x10
5
 a směsí buněk MK16 s ME3 (A) 

nebo MK16 s  ME9 (B) v poměru 5x10
5
/5x10

5
. Tvorba nádorů (vlevo) a růst nádorů 

(vpravo). A) □ – MK16 (0/7) ; ▲– ME3 (7/7), p < 0,001 pro tvorbu nádorů i růst 

nádorů; ○ – ME3 + MK16 (0/7), p<0,01 pro tvorbu nádorů, p < 0.001 pro růst 

nádorů. B) □ – MK16 (0/7) ; ◊ -  ME9 (2/7), p < 0.05 pro tvorbu nádorů, p < 0.001 

pro růst nádorů; ○ - ME9 + MK16 (1/7), p < 0.05 pro tvorbu nádorů i růst nádorů. 

V závorkách je uveden počet zvířat bez nádoru k počtu imunizovaných zvířat. 
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Graf 3.17.: Tvorba metastáz u zvířat očkovaných buňkami MK16 nebo endostatin-

produkujícími buňkami ME9 v množství 5 x 10
5
 a směsí buněk MK16 s ME3 

(MK16/ME3), nebo MK16 s ME9 (MK16/ME9), v obou případech v poměru 

5x10
5
/5x10

5
. Plicní metastázy byly spočítány, když podkožní nádory dosáhly velikosti 

15 mm ve svém nejdelším rozměru. * - MK16; ● – ME9 buňky, p < 0,01; ○ - 

MK16/ME9 p  < 0.05; ♦ - MK16 + ME3 ns. 

Produkce angiogenních faktorů buňkami MK16, TC-1 a buněčnými 

liniemi produkujících endostatin 

Ve snaze objasnit příčinu rozdílu v patogenitě jednotlivých buněčných linií, 

pokusila jsem se zjistit v buněčných lyzátech aktivitu 25 faktorů, o kterých se ví, ţe 

zasahují do procesu angiogeneze. K tomu jsem vyuţila komerčně dostupných 

proteinových čipů. Poměrné zastoupení jednotlivých faktorů je zobrazeno v grafu 

3.18. Je zřejmé, ţe se rodičovské linie lišily obsahem testovaných faktorů. Největší 

rozdíl mezi rodičovskými buňkami MK16 a TC-1 byl v produkci IL-1α. Jeho 

mnoţství bylo značně vyšší v buňkách MK16, neţ v buňkách TC-1 (Graf 3.18.A.). 

Kdyţ však byly buňky MK16 porovnány se svými subliniemi produkujícími 

endostatin, nejvýraznějším rozdílem byl pokles v produkci IL-1α. Určité, byť daleko 

menší byly rozdíly v obsahu dalších faktorů zasahujících do angiogeneze– viz. 

bazický fibroblastoidní růstový faktor (bFGF), faktor stimulující tvorbu kolonií 
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granulocytů (G-CSF), interleukin-12 (IL-12), interleukin-13 (IL-13), MCP-1, faktor 

stimulující tvorbu kolonií makrofágů (M-CSF), faktor krevních destiček 4 (PF4), 

tkáňový inhibortor metaloproteináz-2 (TIMP-2) nebo trombopoietin (TRP) (Graf 

3.18.B.). Rozdíly mezi rodičovskými buňkami TC-1 a jejich subliniemi 

produkujícícmi endostatin TE2 a TE5 byly menší (Graf 3.18.C.). Test byl zopakován 

ještě jednou s jiným setem membrán. Přes určité rozdíly, test potvrdil pozorování 

týkající se  produkce IL-1α. 

Abych potvrdila výsledky zjištěné proteinovými čipy, testovala jsem buněčné 

lyzáty všech šesti buněčných linií také pomocí WB s pouţitím polyklonální 

protilátky k IL-1α. Maturovaná forma IL-1α (17 kDa) dodaná výrobcem slouţila 

jako pozitivní kontrola. Výsledky potvrdily přítomnost 33 kDa-prekurzoru IL-1α jen 

v lyzátu buněk MK16 (Obr. 3.4.). V této formě je 33 kDa-prekurzor IL-1α vázán na 

buněčný cytoskelet. Teprve pak dochází k jeho maturaci v 17 D-formu, jeţ se 

uskutečňuje prostřednictvím buněčných proteáz (Lomedico, 1984). U dalších 

buněčných linií (TC-1, TE2, TE5, ME3 a ME9) se IL-1α nepodařilo zjistit. 

Opakované testy přinesly shodné výsledky. 

Na základě popsaných výsledků jsem došla k závěru, ţe buňky ME3 a ME9 

produkující endostatin potlačují produkci IL-1, a ţe samotný endostatin je za depresi 

odpovědný. Abych tuto hypotézu ověřila, přidávala jsem po několik dní do 

kultivačního media k buňkám MK16 medium odebrané z  kultur buněk ME3 a ME9 

a po té pátrala v lyzátech buněk po přítomnosti IL-1α. Výsledky jsou na  obrázku. 

3.5. Je zřejmé, ţe v buňkách MK16 došlo k silnému sníţení produkce IL-1α po 

kultivaci s mediem, které obsahovalo endostatin. 
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graf 3.18.: Zastoupení 25 faktorů které zasahují do procesu angiogeneze, v lyzátech 

buněk MK16, TC-1, ME3, ME9, TE-2 a TE-5. Test byl proveden pomocí 

proteinových čipů - Mouse Angiogenesis Antibody Array I. A) porovnání buněk 

MK16 a  TC-1, B) porovnání buněk MK16 s buňkami ME3 a ME9, C) porovnání 

linie TC-1 s buňkami TE2 a TE5. 
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Obr. 3.4.: Produkce IL-1α buňkami MK16 a TC-1 a endostatin-produkujícími 

buňkami ME3, ME9, TE2 and TE5. Test byl proveden Western blotem. 33 kDa 

prekurzor byl detekován pomocí králičí protilátky k IL-1α·(ředění 1:2000), 17 kDa  

maturovaná forma IL-1 sloužila jako  pozitivní kontrola.  

 

 

 

Obr. 3.5.: Produkce IL-1α buňkami MK16, ME3 a ME9 a buňkami MK16, ke kterým 

bylo po pět dní přidáváno medium z buněk ME3 (MK16(ME3)) a ME9 

(MK16(ME9)). 

 



90 

4. Diskuze 

Cílem mé práce bylo získat geneticky modifikované buňky z myších 

buněčných linií transformovaných virem HPV16 a určit jejich základní vlastnosti. 

Modifikované nádorové buňky jsem testovala na myších C57BL/6 s haplotypem H-

2
b
. Nádory byly vyvolávány podkoţní injekcí buněk MK16/1/IIIABC (MK16) nebo 

TC-1, transformovaných virem HPV16. Myši C57BL/6 jsem zvolila proto, ţe jsou 

pro ně imunogenní oba onkoproteiny HPV16, tj. protein E7 HPV16, jehoţ 

imunodominantní T- epitop tvoří aa 48-54 (Tindle et al., 1991), i protein E6 HPV16, 

jehoţ imunodominantní T- epitop tvoří aa 48-57 (Peng, 2004).  

Na oddělení experimentální virologie ÚHKT jsme jiţ dříve izolovali buňky 

MK16. Byly odvozeny z kultur ledvinných buněk myší C57BL/6 po transfekci 

plazmidy nesoucími onkogeny E6/E7 HPV16  a aktivovaný gen H-ras (Smahel et 

al., 2001). Tyto buňky představují nádorový model, který dobře simuluje buňky 

karcinomu děloţního čípku (CC). Mají epiteloidní morfologii, exprimují onkogeny 

E6/E7 HPV16, vytvářejí podkoţní nádory, které spontánně metastazují do plic, a 

podobně jako buňky mnohých CC, mají sníţenou hladinu MHC-I. třídy (Smahel et 

al, 2001). 

Dalšími nádorovými buňkami, které jsem pouţila v předkládané práci jsou 

buňky TC-1. Tuto linii jsme získali darem od T.C. Wua z Johns Hopkins University, 

Baltimore, MD, USA. Byly připraveny z primárních plicních buněk myší C57BL/6, 

které byly transformovány onkogeny HPV16 E6/E7 a také aktivovaným genem H-

ras (Lin, 1996). Buňky TC-1 se liší od buněk MK16 v řadě parametrů. Mají 

fibroblastoidní morfologii, mají vyšší onkogenní potenciál neţ buňky MK16, ale jimi 

vytvořené nádory nemetastazují, a na svém povrchu mají molekuly MHC-I a rovněţ 

kostimulační molekuly B7-1. 
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4.1. Experimentální vakcíny založené na 

imunomodulačních faktorech 

Abychom vytvořili vhodné podmínky pro selekci geneticky modifikovaných 

(transdukovaných) buněk, izolovali jsme od buněk MK16 sublinii, která je 

deficientní v buněčné tymidin-kináze (cTK
-
) (Jinoch et al, 2003) Získali jsme ji po 

opakovaných pasáţích v přítomnosti stoupajících koncentrací 5-bromo-2-

deoxyuridinu. (BrdU). Je velmi pravděpodobné, ţe v průběhu dlouhodobé expozice 

tomuto mutagenu došlo k mutacím i v jiných genech. Nepřímým důkazem toho je 

skutečnost, ţe výsledná linie, označená jako 123IA, má poněkud niţší onkogenní 

potenciál neţ rodičovské buňky MK16. Tato linie nádorových buněk je stejně jako 

původní linie MK16, negativní na MHC-I. i II. třídy (Smahel et al., 2001). Buňky 

123IA se nejsou schopny replikovat v mediu HAT, jehoţ sloţky účinně blokují 

alternativní dráhu syntézy TMP (tymidin monofosfát). Pomocí vektorů, které kromě 

genu našeho zájmu nesou také gen pro TK viru herpes simplex (HSV-TK) jsem 

transfekovala bunky 123IA. Jejich následná kultivace v přítomností substance 

(aminopterin), která blokuje alternativní dráhu syntézy TMP, umoţnuje snadnou 

selekci transdukovaných buněk. Krom toho HSV-TK představuje bezpečnostní 

pojistku v případě pouţití transdukovaných buněk jako ţivých vakcín. Buňky, které 

gen exprimují jsou snadno likvidovány protiherpetickým virostatikem, jako je GCV, 

které je v uţitých koncentracích neškodný pro normální buňky. Buňky, které 

produkují HSV-TK, je moţné s jeho pomocí selektivně odstraňovat nejen in vitro ale 

také in vivo. 

4.1.1. Stabilně transdukované linie  

Prvním úkolem této části mé práce byla charakteristika linií odvozených 

z nádorových buněk 123IA, které exprimují kostimulační molekulu B7-1, chemokin 

MCP-1 a HSV-TK.  

K tomuto účelu jsem pouţila bicistronické vektory, které obsahovaly 

sekvenci IRES. Je totiţ známo, ţe při pouţití dvou či více promotorů můţe docházet 

k vzájemnému ovlivňování transkripce a nakonec k preferenci jednoho promotoru. 

Protoţe HSV-TK byla pouţita pro selekční účely, nebylo její umístění za IRES 
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náhodné. Většinou sice dochází k účinnější translaci genu, který je přímo pod 

promotorem, neţ genu, který je připojen prostřednictvím IRES sekvence (Wagstaff 

et al., 1998), nicméně je vhodné vloţit selekční gen na druhé místo za IRES. Je tomu 

tak proto, ţe při stresových podmínkách je upřednostněn překlad genů ţivotně 

nezbytných proteinů. Elementy IRES pomáhají obejít translaci závislou na čepičce 

(Johannes, 1998; Macejak, 1991). Proto jsme imunomodulační gen vkládali přímo za 

promotor a selekční gen pro HSV-TK aţ za IRES. V prostředí, ve kterém dojde 

k selekci buněk, které exprimují HSV TK, je vysoce pravděpodobné, ţe buňky 

transfekované bicistronickými plazmidy budou exprimovat také gen našeho zájmu. 

Přestoţe dochází k slabší translaci HSV-TK za IRES, je její produkce stále ještě 

dostačující k přeţití buňky v selekčním mediu. V naší laboratoři byly v minulosti 

konstruovány také plazmidy, v nichţ byl gen pro HSV-TK na prvním místě hned za 

promotorem a gen pro cytokin aţ na místě druhém, tj. za IRES. V takových 

případech jsme často izolovali buněčné linie, které sice tvořily HSV-TK, ale produkt 

genu, o který nám primárně šlo, neexprimovali buď vůbec, anebo jen v malém 

mnoţství. Pokud se ale pořadí obrátilo, pak docházelo k účinnější expresi cytokinů . 

Nejdříve jsem musela optimalizovat metodu a podmínky transfekce. 

Vzhledem k tomu, ţe buňky 123IA jsou obtíţně transfekovatelné běţnými 

transfekčními činidly, vyzkoušela jsem několik metod (data neuváděna). Tu, kterou 

jsem v současné práci pouţila, se ukázala být nejúčinnější. Transfekcí plazmidu 

pTR-UF2, který nesl protein GFP, se nám sice nepodařilo transdukovat vysoké 

procento buněk, ale při transfekci cílovými plazmidy pTR-IRES-TK, pUF2-B7-

1/IRES/HSV-TK a pUF2-MCP-1/IRES/HSV-TK byla její nízká efektivita transfekce 

kompenzována vysokou účinností selekčního prostředí. To nedovolilo růst cTK
-
 

buňkám., které po několika dnech odumřely. Nepřítomnost cTK revertant jsem 

ověřila tak, ţe jsem rodičovské buňky 123IA pasáţovala paralelně s transfekovanými 

buňkami v HAT médiu. Zpravidla do deseti dnů vyhynula v kulturách kontrolních 

buněk 123IA celá populace. Systém, který jsem pro selekci trandukovaných buněk 

pouţila, byl vysoce účinný a specifický. 

Po transfekci cílovými plazmidy jsem vybrala z transdukované buněčné 

populace několik klonů, které jsem testovala na přítomnost produktů vnesených 
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transgenů. Ve všech případech byly transfekce úspěšné. Klonální analýza však 

ukázala, ţe populace transdukovaných buněk je silně nehomogenní. Tam, kde jsem 

provedla klonální analýzu, se jednotlivé klony lišily intenzitou produkce sledovaného 

proteinu. Pro další pokusy jsem vybrala linie odvozené od klonů, které vykazovaly 

nejvyšší produkci. V dalších pokusech jsem současně pouţila také buněčnou linii B9, 

kterou jsme jiţ dříve izolovali v naší laboratoři, a která produkuje GM-CSF a HSV-

TK. Buňky B9 byly získány pomocí rekombinantních AAV (Jinoch et al., 2003). 

V případě MCP-1 nebyly výtěţky příliš vysoké, ale v porovnání s výsledky 

jiných studií byly dostačující (Nokihara, 2000). Přesné mnoţství produkované HSV-

TK jsem se nesnaţila určit, ale skutečnost, ţe vybrané klony jsou vnímavé 

k toxickému účinku GCV, bylo neklamným důkazem přítomnosti funkční HSV-TK v 

transdukovaných buňkách. Další testy prokázaly, ţe kultivace buněk v přítomnosti 

BrdU a následné epigenetické manipulace nenarušily expresi genů pro onkoproteiny 

E6 a E7. Byly přepisovány v transdukovaných buňkách podobně jako v původních 

buňkách MK16. Testované klony se od původních buněk nelišily ani v prezentaci 

MHC-I molekul. 

4.1.2. Testy in vivo 

Zatímco buňky, které produkovaly GM-CSF či kostimulační molekulu B7-1 

zcela pozbyly onkogenní potenciál, u buněk, které tvořily MCP-1 došlo pouze k jeho 

sníţení. To nepochybně souvisí s odlišnými mechanismy, kterými se produkty 

testovaných genů uplatňují v procesech imunomodulace. Je známo, ţe signalizace 

chemokiny vede ke  kumulaci makrofágů a T-buněk v místě zánětu. Chronická 

aktivace makrofágů můţe vést  k abnormální neoangiogenezí a konstitutivním 

uvolňováním růstových faktorů TNF, TGF- a aktivitě ROS (rective oxygen 

species) (Nesbit, 2001, Gillitzer and Goebeler, 2001). Podobné výsledky při 

sledování role MCP-1 na růst nádorů a na angiogenezi byly získány i v jiné 

laboratoři (Salcedo, 2000). Je tedy moţné či dokonce pravděpodobné, ţe zmíněné 

pochody sniţovaly imunomodulační potenciál MCP-1. 

Zabývala jsem se téţ otázkou, zda se nějakým způsobem v provedených 

pokusech neuplatňuje HSV-TK. Proto jsem paralelně testovala i buňky, které byly 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11310836
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transdukovány samotným genem pro HSV-TK. Jejich onkogennost byla o něco niţší 

neţ u původních buněk MK16, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Lze proto 

předpokládat, ţe popsané aktivity byly dílem produktů transgenů pro 

imunomodulační faktory MCP-1, B7-1 a GM-CSF. 

4.1.3. Testy imunologické odpovědi na buněčné vakcíny 

produkující imunomodulační faktory 

Imunitní odpověď na podávané vakcíny produkující imunomodulační faktory 

jsem vyhodnocovala pomocí cytotoxického testu, který umoţnil zjistit procento 

specifické lýze terčových buněk nesoucích na svém povrchu epitopy onkoproteinů 

E6/E7. V tomto testu jsme sledovali přítomnost efektorových CTL v izolovaných 

splenocytech.  

Jedním z mechanismů imunorezistence nádorových buněk je redukce 

prezentace MHC-I molekul a tedy i sníţená antigenní prezentace buněk nádoru. 

sníţení exprese molekul MHC-I je asi také jedním z rozhodujících faktorů v prvních 

stádiích vývoje CC (Connor, 1993). Tuto vlastnost vykazovaly buňky MK16 a z nich 

odvozené buněčné linie. Na druhé straně bylo v dřívějších studiích prokázáno, ţe 

buňky s in vitro deregulovou expresí MHC-I, obnovují expresi MHC-I molekul po 

ošetření IFN a TNFα (Mikyskova, 2005; Smahel, 2003; Liu, 2001). Podobná situace 

vlivem IFN- produkovaného lymfocyty infiltrujícími nádor nastává také in vivo 

(Mykiskova R, 2005). 

Obě linie produkující B7-1 a GM-CSF byly schopné vyvolat srovnatelnou 

cytotoxickou aktivitu proti buňkám 2F11, nesoucí onkogen E7 HPV16 (viz test 

cytotoxicyty, Graf 3.7.). Výsledky imunitní odpovědi in vitro korespondovaly 

s výsledky testů in vivo po čelenţi buňkami MK16. Imunita byla podstatně účinnější 

proti buňkám MK16 neţ proti buňkám TC-1, které tvoří molekuly MHC-I, a které by 

měly být lepším cílem pro CTL. Předpoklad pro vytvoření imunity proti TC-1 

vakcinací buňkami odvozenými od buněk MK16 byl zaloţen na sdílení stejných 

onkogenů E6 a E7 oběma liniemi. Vyšší stupeň imunity proti buňkách MK16 by 

mohl svědčit o uplatnění imunitních mechanizmů nezávislých na prezentaci MHC, 

mezi které patří aktivace NK buněk (Reinis, 2007; Levitsky et al., 1994; Reiniš 
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2010). Pravděpodobnější však je jiţ zmíněná skutečnost, ţe k expresi MHC-I dochází 

v průběhu růstu nádoru in vivo (Mykiskova, 2005). Je proto moţné, ţe se 

v konečném účinku uplatňují obranné mechanizmy, které jsou závislé i nezávislé na 

MHC-I. V souvislosti s tím je třeba upozornit na několik zajímavých pozorování. 

Tak například imunizace proti E7 HPV16 pomocí DNA vakcín, konstruovaných tak, 

aby vyvolaly zvýšenou produkci upraveného genu E7, zajistila protekci proti buňkám 

TC-1 i MK16 (Ji, 1999; Rittich, 2005), zatímco imunizace ozářenými buňkami TC-1 

a MK16 nebyla s to vyvolat zkříţenou ochranu (Simova, 2003). Domnívám se, ţe 

v daném systému sehrál svou roli i stupeň homologie mezi imunizujícími a 

čelenţujícími buňkami. Přibývající poznatky v oblasti imunologie nádorů ukazují, ţe 

nádorové buňky obsahují celé spektrum antigenů, které se nevyskytují v normálních 

buňkách, a jejichţ imunogennost byla nade vší pochybnost prokázána. I kdyţ byly 

jak buňky MK16 tak buňky TC-1 transformovány virovými onkogeny E6 a E7 a 

obojí exprimují příslušné onkoproteiny, je velmi pravděpodobné, ţe se vzájemně 

významně liší svou antigenní strukturou. Tuto pravděpodobnost dále zvyšuje fakt, ţe 

linie byly odvozeny z kultur různých orgánů a také rozdíly v jejich morfologii a 

biologických vlastnostech. Bude úkolem pokračujícího výzkumu, aby se s toto 

skutečností důstojně vyrovnal. 

 

4.2.  Experimentální vakcíny založené na 

endostatinu 

4.2.1. Stabilně transdukované linie 

Postup transfekce, který jsem pouţila při vnášení genu pro endostatin do 

buněk MK16 a TC-1, byl obdobný tomu, který jsem pouţila pro přenos genů 

imunomodulačních faktorů, s tím rozdílem, ţe jako selekčního genu jsem pouţila gen 

pro resistenci k blasticidinu, a ţe jako cílové byly uţity buňky MK16 i TC-1. Gen 

pro rezistenci k blasticidinu byl reprezentován genem pro bakteriální deaminázu 

(bsr) z Bacillus cereus K selekci transdukovaných buněk poslouţilo medium D-

MEM obohacené o antibiotikum Blasticidin S (nukleosid produkovaný bakterií 

Streptomyces griseochromogenes). Toto antibiotikum inhibuje růst jak prokaryotních 
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tak eukaryotních buněk, pokud nejsou transdukovány genem pro resistenci k  němu.. 

Mechanizmus inhibice růstu buněk blasticidinem S je zaloţen na zastavení 

proteosyntézy na úrovni translace tak, ţe je znemoţněn vznik peptidové vazby na 

ribozom. Plazmid prodávaný firmou InvivoGen má upravené CpG motivy v genu bsr 

tak, aby byla jeho exprese umoţněna také v savčích buňkách.  

Z obou transdukovaných linií jsem vybrala dva klony, které nejúčinněji 

produkovaly endostatin. Abychom určili přesné mnoţství endostatinu 

produkovaného jednotlivými klony, pouţila jsem kromě WB také test ELISA, 

pomocí kterého jsme zjistili, ţe průměrná produkce endostatinu liniemi odvozenými 

od buněk  TC-1 je dvojnásobně vyšší neţ v liniích odvozených od buněk MK16. Pro 

toto pozorování nemáme ţádné kloudné vysvětlení. Stejně jako v případě výše 

diskutovaných buněk se testované linie se nelišily od původních buněk ani 

v produkci MHC-I, to znamená, ţe linie odvozené od buněk MK16 netvořily in vitro 

prokazatelná mnoţství molekul MHC-I, zatímco ty, které byly odvozeny od TC-1 

byly MHC-I-pozitivní.  

Dalším krokem byl průkaz funkčnosti endostatinu v transdukovaných 

buňkách (ME3, ME9 a TE2, TE5). Pokládala jsem za nutné příslušné testy provést, 

přestoţe DNA sekvence genu pro endostatin obsahovala pořadí nukleotidů, které 

zaručovalo přítomnost histidinů, HTHQ na N- konci proteinu. Jak jsem uvedla 

v Úvodu, histidiny v této sekvenci jsou nezbytné pro vazbu zinku, bez které 

endostatin pozbývá své funkce (Hohenester E, 1998). Pro prokázání jeho biologické 

aktivity jsem vyuţila poznatku, ţe endostatin vyvolává apoptózu endotelových buněk 

pěstovaných in vitro (Dhanabal et al, 1999; Folkman, 2004). Provedené pokusy 

s linií lidských pupečníkových buněk HUVEC nám ukázaly, ţe endostatin 

produkovaný všemi čtyřmi vyšetřovanými liniemi je biologicky aktivní. 
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4.2.2. Testy in vivo 

Zatímco vliv imunomodulačních faktorů na onkogenní a imunogenní 

potenciál nádorových buněk byl v minulých letech podrobně sledován, studium 

buněk, které exprimují anti-angiogenní faktory je spíše výjimečné (Yoon, 1999; 

Peroulis, 2002). V naší studii jsme sledovali onkogennost endostatin-produkujících 

buněk, odvozených od dvou nádorových linií, které se vzájemně významně lišily v 

biologických vlastnostech (viz výše). Nicméně další překvapivé rozdíly se objevily u 

jejich sublinií, do kterých byl zaveden gen pro endostatin. Endostatin-produkující 

buňky odvozené od MK16 ztratily svou onkogennost (v případě buněk ME3), anebo 

došlo k jejímu sníţení a ztrátě metastatického potenciálu (buňky ME9). Na druhé 

straně jsem u linií odvozených z buněk TC-1 (TE2 a TE5) nezaznamenali  

významnou změnu v onkogennosti v porovnání s rodičovskými buňkami TC-1. Dělo 

se tak přesto, ţe obě linie produkovaly dvojnásobně vyšší mnoţství endostatinu neţ 

buňky ME3 a ME9. Je moţné, ţe svou roli sehrálo právě zvýšené mnoţství 

produkovaného endostatinu. Bylo totiţ prokázáno, ţe vliv endostatinu na potlačení 

tvorby nádorů je závislý na podávané dávce. Křivka znázorňující závislost účinku na 

dávce má charakter tvaru U (Celik, 2005; Zorik, 2001). Vysoká produkce 

endostatinu můţe proto být proto méně efektivní neţ niţší dávky. Mohu však 

nabídnout i vysvětlení opačné. Další faktor, který se mohl uplatnit, můţe souviset 

s pozorováním, ţe rychle rostoucí nádory vyţadují k utlumení svého růstu vysoké 

dávky endostatinu (Prox, 2003). Je tedy otázkou, zda dávka endostatinu produkovaná 

TC-1 buňkami byla dostačující, protoţe nádory jimi vyvolané rostou rychleji neţ 

nádory z buněk MK16. Po inokulaci buněk TC1 je dosaţeno velikosti nádorů 

doporučené pro eutanázii za 20-30 dnů, zatímco v případě buněk MK16 je tomu tak 

aţ za 50-60 dnů. Další moţností je , ţe buňky TC-1 produkují daleko více pro-

angiogenních  faktorů neţ buňky MK16. 

Zajímavé výsledky byly získány po podání směsí buněk MK16 a od nich 

odvozených endostatin-produkujících buněk ME3 a ME9. I kdyţ po podání směsi 

buněk MK16/ME9 došlo jen k oddálení vývoje nádorů, silně byl sníţen počet 

metastáz u testovaných zvířat. Paralelní podání směsi neonkogenních buněk ME3 a 

buněk MK16 nečekaně prokázalo méně výrazný efekt: V  porovnání se směsí 
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MK16/ME9 se u zvířat očkovaných směsí MK16/ME3 objevilo mnohem více 

metastáz. Vzhledem k tomu, ţe se v nádorech ani v metastázách zřejmě netvořil 

endostatin, lze soudit, ţe nádory i metastázy byly dílem buněk MK16. Pozorování, ţe 

směs buněk MK16 s buňkami ME3 vyvolala méně metastáz neţ obdobná směs 

s buňkami ME9, můţe být překvapivá jen zdánlivě. Domnívám se, ţe rozdíl v  počtu 

metastáz souvisí s časnou rejekcí buněk ME3 po naočkováníi. V důsledku toho došlo 

k rychlému vymizení endostatinu, který má poločas rozpadu 0,6 – 3 hod (Cho, 2005). 

Je velmi pravděpodobné, ţe v případě buněk ME9, jejichţ onkogenní potenciál je 

méně oslaben, pokračovala produkce endostatinu po delší dobu Lze si představit, ţe 

nádory vytvořené směsí buněk ME9/MK16 byly tvořeny oběma typy buněk. Sloţka 

nádorové populace representovaná buňkami ME9 by pak mohla zajistit trvalou 

produkci endostatinu, jenţ potlačil tvorbu metastáz. 

4.2.3. Testy imunologické odpovědi na buněčné vakcíny 

produkující endostatin 

Imunitní odpověď na vakcíny produkující endostatin jsme vyhodnocovali 

pomocí testu ELISPOT, kterým jsme sledovali odpověď efektorových lymfocytů 

Th1 a CTL. Jednalo se o typ ELISPOTu zaloţený na detekci IFN produkovaného 

lymfocyty specificky aktivovanými k onkoproteinům E6/E7. 

Podání exogenního proteinu je vţdy předběţně spojováno s rizikem jeho 

imunogennosti. I kdyţ v případě endostatinu v dosud provedených klinických 

studiích nebyly u pacientů pozorovány ţádné imunopatologické reakce, mnoho 

z těchto pacientů si velice rychle vytvořilo protilátky k endostatinu (Eder et al, 2002; 

Herbst et al, 2002). 

 Protoţe endostatin ovlivňuje 12% genů v lidských endoteliálních 

buňkách a patří mezi ně také geny proteinů signálních drah, které se přímo na 

angiogenezi nepodílejí (Abdollahi, 2004), napadlo nás, ţe některé ze zatím 

nestudovaných účinků endostatinu mohou zasahovat i do imunitních mechanizmů. 

Cílem úvodního pokusu bylo prokázat schopnost buněk produkujících endostatin 

vyvolat imunitu k rodičovskými buňkami (Graf 3.14.). Zjistili jsme, ţe neonkogenní 

buňky ME3 vyvolávají protekci vůči čelenţi rodičovskými buňkami, a ţe jiţ v době 
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čelenţe jsou přítomny mezi splenocyty buňky specificky aktivované oběma 

onkoproteiny, V další fázi jsme porovnali několik mnoţstevních dávek buněk ME3, 

abychom alespoň orientačně určili vztah mezi počtem inokulovaných buněk a 

vznikem imunity proti oběma onkoproteinům, Z výsledků je patrná přímá závislost 

mezi oběma veličinami. Příliš velká dávka buněk zřejmě vývoj specifické imunity 

tlumila. Toto zajímavé pozorování (potvrzené opakovanými pokusy) bude - společně 

s dalším prověřováním vlivu endostatinu na rozvoj protinádorové imunity - 

předmětem další výzkumné práce. 

4.2.4. Testování přítomnosti dalších proteinů účastnících se 

angiogeneze  

Protoţe angiogeneze při růstu nádorů je aktivní proces, který je projevem 

převahy pro-angiogenních faktorů nad anti-angiogenními, lze předpokládat, ţe 

jednotlivé typy nádorových buněk se budou v expresi angiogenních faktorů lišit. Jak 

jsem zmínila výše,  případě TC-1 buněk můţe být moţným vysvětlením selhání 

účinků endostatinu in vivo také zvýšená produkce pro-angiogenních faktorů (Cui, 

2006). Abychom alespoň částečně objasnili rozdílné chování transdukovaných buněk 

odvozených od obou onkogenních linií, ověřovala jsem přítomnost 25 angiogenních 

faktorů ovlivňujících angiogenezi v lyzátech jak z rodičovských buněk MK16 a TC-1 

a tak i z odvozených linií produkujících endostatin,tj. buněk ME3, ME9, TE2 a TE5.  

Profil faktorů ovlivňujících angiogenezi v sledovaných buňkách byl 

vyhodnocován pomocí proteinových čipů (RayBiotech, Inc., Norcross, GA). Mezi 

nejrozšířenější testy vyhodnocování kvantitativního mnoţství přítomných proteinů 

patří dvoudimenzionální elektroforéza a hmotnostní spektroskopie. Relativní 

náhradou je poměrně nová, komerčně dostupná metoda detekce pomocí proteinových 

čipů, která slouţí pro rychlý průkaz přítomnosti mnoha proteinů v buňkách. Protoţe 

zatím neexistují srovnávací analýzy mezi výše zmíněnými metodami, je nutné tento 

test povaţovat jen za orientační ukázku toho, co se v dané chvíli odehrává v buňkách 

na proteinové úrovni. Pro potvrzení výsledku je ještě nutné pouţít další, dobře 

prověřenou metodu, jakou je například WB. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrofor%C3%A9za


100 

Zjistila jsem významný rozdíl v přítomnosti IL-1α mezi buňkami TC-1 (nízká 

produkce) a MK16 (vysoká produkce). Odvozené linie ME3 a ME9, které 

produkovaly endostatin, vykazovaly velmi slabou produkci IL-1α. Výsledek jsme 

potvrdili pomocí WB. IL-1 patří mezi cytokiny s pleiotropním působením 

v organizmu. Jeho potlačení můţe souviset se sníţením, respektive ztrátou 

onkogenního potenciálu v endostatin-produkujících buňkách odvozených od MK16. 

Kromě regulace zánětlivých reakcí působí IL-1α také na morfogenezi různých typů 

buněk. IL-1α je produkován jako 33 kDa protein, který je štěpen buněčnými 

proteázami do maturované 17 kDa formy. Prekurzor o 33 kDa působí intrakrinně a 

zřejmě kontroluje geny ovlivňující růst a diferenciaci buněk (Apte, 2006). Uvádí se, 

ţe IL-1α je jen zřídka uvolňován normálními buňkami, ale zato je často vylučován 

nádorovými buňkami. IL-1α se také účastní aktivace pro-metastatických a anti-

apoptotických genů v různých nádorových systémech (Lazar-Molnar E 2000, 

Nozaki, 2000). Stejně tak byl prokázán vztah mezi přítomností tohoto cytokinu a 

tvorbou metastáz u lidských nádorů (Tomimatsu, 2002). Jsou také zprávy o tom, ţe 

po transfekci IL-1α genu byly transdukované buňky více invazivní neţ původní linie 

(Apte, 2002, Chirivi, 1996). Z těchto studií lze tedy získat podporu pro tvrzení, ţe 

existuje vztah mezí expresí IL-1 a biologickým chováním našich buněk. Naše 

výsledky také naznačují, ţe působení endostatinu na vývoj nádorů je více pleiotropní, 

neţ se dosud soudilo, a ţe jeho působení můţe být jak autokrinní tak intrakrinní. O 

autokrinním vlivu na nádorové buňky svědčí jednoznačně výsledky obsaţené v 

předkládané práci, které prokázaly, ţe medium z kultur produkujících endostatin 

potlačilo tvorbu IL-1α buňkami MK16. To také dokazuje, ţe buňky MK16 mají 

receptory pro endostatin. Přesto zatím nebyl prokázán ţádný vliv endostatinu in vitro 

na replikaci nádorových buněk (Wilson, 2003, Yokoyama, 2007). V souhlase s tím 

jsou i mé výsledky, které ukazují, ţe růstové křivky rodičovských a endostatin-

produkujících buněk in vitro jsou prakticky identické. (nepublikované výsledky).  

Mé pozorování, ţe endostatin potlačuje tvorbu cytokinu IL-1α, je původní a 

rozšiřuje současné vědomosti o biologických aktivitách endostatinu. 
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4.3. Souhrn výsledků 

4.3.1. Buňky produkující imunomodulační faktory 

A.1. Optimalizovala jsem podmínky pro transfekci buněk 123IA. 

A.2. Vektory nesoucí geny pro imunomodulačními faktory a HSV-TK jsem 

transfekovala do buněk 123IA a ověřila jsem expresi transgenů in vitro. 

A.3. Transdukované buňky produkovaly HSV-TK a byly citlivé k toxickému 

vlivu GCV. 

A.4. Ověřila jsem, ţe uţité procedury významně neovlivnily tvorbu MHC-I 

ani expresi obou onkogenů HPV. 

 

B.1. Prokázala jsem vliv exprese imunomodulačních faktorů na onkogenní 

potenciál buněk. Transdukované buňky produkující GM-CSF a B7-1 

ztratily onkogenní potenciál. Zvířata očkovaná buňkami produkujícími 

MCP-1 jen zpomalila růst nádorů.  

B.2. Ţivé transdukované buňky produkující GM-CSF a B7-1 vyvolaly 

rezistenci k čelenţi rodičovskými buňkami MK16. Protekční účinek byl 

podstatně slabší při čelenţi heterologními buňkami TC-1. Vznik 

specifické imunity jsem prokázala in vitro pomocí cytotoxického testu.  

4.3.2. Buňky produkující endostatin 

A.1. Pomocí plazmidu nesoucího geny pro endostatin a pro resistenci k 

blasticidinu jsem transdukovala buňky MK16 a TC-1. Transdukované 

buňky jsem izolovala v mediu s blasticidinem. Od obou linií jsem 

izolovala buněčné klony, které produkovaly endostatin. 

A.2. Transdukce neovlivnila expresi MHC-I  ani expresi onkoproteinů E6 a 

E7. 
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A.3. Inhibicí růstu buněk HUVEC jsem potvrdila, ţe endostatin produkovaný 

transdukovanými buňkami je biologicky aktivní.  

A.4. Prokázala jsem vliv endostatinu na onkogenní potenciál buněk MK16. 

Transdukované buňky ME3 jej ztratily zcela, zatímco buňky ME9 jen 

zčásti. Transdukované linie TE2 a TE5 odvozené od TC-1 buněk si 

onkogenní potenciál zachovaly, přestoţe produkovaly více endostatinu 

neţ linie odvozené od buněk MK16. 

 

B.1 Prokázala jsem vliv produkce endostatinu na tvorbu metastáz, které tvoří 

rodičovské buňky MK16. Transdukované buňky ME3 vzhledem ke ztrátě 

onkogennosti netvoří metastázy vůbec, transdukované buňky ME9 je 

tvoří v menším počtu neţ rodičovské buňky.  

B.2. Směs buněk MK16/ME9 významně zpomalila růst nádorů a zredukovala 

počet metastáz v porovnání s rodičovskými buňkami MK16. 

B.3. Směs buněk MK16/ME3 významně zpomalila růst nádorů, ale 

v porovnání s rodičovskými buňkami MK16 nesníţila  významně počet 

metastáz. 

 

C.1. Testovala jsem imunogennost buněk produkující endostatin. Předběţné 

výsledky naznačily vysoký stupeň imunogennosti buněk produkujících 

endostatin. 

C.1 Imunitní odpověď proti onkoproteinům E6 i E7 prokazatelná in vitro 

vznikla po inokulaci obou sublinií buněk MK16 produkujících 

endostatin.  
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D.1 V  lyzátech  obou rodičovských linií a v transdukovaných buňkách 

produkujích endostatin jsem testovala přítomnost 25 faktorů 

ovlivňujících angiogenezi. 

D.2 Největší rozdíl mezi buňkami MK16 a TC-1 spočíval v  produkci 

nematurované formy IL-1α. Buňky MK16 jej produkují v 

několikanásobně větším mnoţství neţ buňky TC-1.  

 

E.2 Tvorba IL-1α je potlačena v transdukovaných buňkách odvozených od 

buněk MK16. 

E.3. Produkce IL-1α je potlačena v buňkách MK16 kultivovaných 

v přítomnosti media z kultur buněk transdukovaných endostatinem. 
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