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STRESZCZENIE
Białka szoku cieplnego (ang. HSP – Heat Shock Proteins) są najstarszym filogenetycznie systemem ochronnym
komórki. HSP mogą ulegać nadekspresji w wielu typach nowotworów wpływając na proliferację, róŜnicowanie,
inwazję, przerzuty, śmierć komórek guza oraz zdolność do ich rozpoznawania przez układ immunologiczny.
Modulacja układu białek HSP, stanowiących nowy cel terapii, moŜe zwiększać skuteczność dotychczas stosowanego
leczenia przeciwnowotworowego
SŁOWA KLUCZOWE: Białka szoku cieplnego – Nowotwory – Inhibitory HSP
SUMMARY
Heat shock proteins (HSPs) are the oldest cell protecting system. Moreover HSPs may be overexpressed in various
type of cancers and implicate proliferation, differentiation, invasion, metastasis, death, and recognition by the immune system. HSP modulation is a new aim of treatment that may improve still not optimal cancer therapy.
KEY WORDS: Heat shock proteins – Cancer – HSP inhibitors

WSTĘP
Białka szoku cieplnego (ang. HSP – Heat Shock Proteins), zwane równieŜ białkami opiekuńczymi,
są najstarszym filogenetycznie systemem ochronnym komórki a ich struktura aminokwasowa naleŜy do
najbardziej konserwatywnej w biosferze. Zadaniem tworzonego przez nie systemu jest ochrona białek
wewnątrzkomórkowych przed szkodliwym wpływem czynników metabolicznych i środowiskowych,
jak i udział w regulacji podstawowych funkcji Ŝyciowych komórki. HSP tworzą czasowe kompleksy
z innymi białkami komórki, ułatwiając przyjęcie funkcjonalnej trzeciorzędowej struktury białkom nowo
syntetyzowanym, odzyskanie właściwej formy uszkodzonym polipeptydom oraz przyjęcie zmian konformacyjnych niezbędnych do sprawnej translokacji białek przez błony biologiczne. Asocjacja polipeptydów z białkami opiekuńczymi zapobiega ponadto ich przypadkowej agregacji po opuszczeniu rybosomów [1, 2]. Białka szoku biorą takŜe udział w eliminacji uszkodzeń, takich jak: nieprawidłowe zwinięcie i denaturacja. Mogą one funkcjonować jako aktywatory białek regulatorowych np. czynników
transkrypcyjnych oraz kinaz [2]. Białka szoku cieplnego są produkowane w komórce konstytutywnie na
poziomie 5–10% wszystkich białek wytwarzanych przez nią (niektóre HSP60, HSP70 i 90), bądź w wyniku indukcji czynnikami stresowymi (HSP70 i 27), np.: analogami aminokwasów, cytokinami, reaktywnymi formami tlenu, jonami metali cięŜkich, alkoholami, niektórymi truciznami metabolicznymi,
zakaŜeniami wirusowymi i bakteryjnymi, urazami, niedoborem glukozy, promieniowaniem UV i innymi [3, 4, 5]. W warunkach stresu HSP zwiększają szansę przeŜycia komórki poprzez dysocjację agrega-
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tów białek wraŜliwych na stres, proteolizę białek uszkodzonych oraz zapobiegając nieprawidłowym
oddziaływaniom pomiędzy białkami a DNA [6,7]. Indukowana ekspresja białek HSP jest wynikiem
aktywacji czynnika transkrypcyjnego HSF1 (Heat Shock Factor 1). Multimery czynnika transkrypcyjnego HSF1 łączą się ze specyficzną sekwencją DNA zwaną elementem szoku cieplnego (HSE- Heat
Shock Element), występującą w promotorach genów, aktywując transkrypcję. Aktywacja genów HSP
w odpowiedzi na działanie stresorów jest reakcją przejściową i odwracalną, regulowaną na poziomie
transkrypcji i translacji [8]. W warunkach fizjologicznych białka HSP zlokalizowane są głównie w cytoplazmie oraz w strukturach cytoplazmatycznych takich jak mitochondria i siateczka śródplazmatyczna. Po zadziałaniu czynników patologicznych wędrują do jądra i jąderka lub osadzają się w błonie cytoplazmatycznej między innymi w komórkach nowotworowych [2]. Umiejscowienie w komórce determinuje funkcję danego białka (Tabela 1). HSP mogą działać pro- lub antyapoptotycznie. Antagonistyczne działanie wykazano w przypadku białka HSP60 i jego kafaktora HSP10. Mitochondrialne białko HSP60 po uwolnieniu do cytoplazmy promuje aktywację prokaspazy 3, natomiast cytosolowe
HSP60 wykazuje funkcję antyapoptotyczną. Stopień ekspresji białek HSP jest zróŜnicowany zarówno
na poziomie komórki jak i całego narządu [9, 10].
Tabela 1. Rola białek HSP w strukturach komórce [6, 11, 12]
Table 1. The role of HSP in the cell structures [6, 11, 12]
Rodzina białek
Eukariotycznych/
odpowiedniki prokariotyczne

Rodzaj białka

Lokalizacja

Główne funkcje

HSP100/ Clp

HSP110
Hsp104

jadro komórkowe
cytoplazma

termotolerancja
rozpuszczanie agregatów białkowych
przekształcanie białka pionowego (PrPc) w
formę zakaźną (PrPsc)

HSP90/ HtpG

Hsp90
GRP94
GRP96

cytoplazma
retikulum endoplazm.
aparat Goldiego

hamowanie agregacji białek
regulacja aktywności i transportu kinaz wewnątrzkomórkowych, aktywności receptorów
sterydowych, sekrecji białek
redukcja cytochromu C

Hsp73
Hsp72
GRP78 /BIP

retikulum endoplazm.
cytoplazma

kontrola prawidłowego zwijania białek,
zapobieganie denaturacji i agregacji polipeptydów,
transport białek przez błony,
hamowanie apoptozy
immunizacja odpowiedzi immunolog.
„molekularne przyzwoitki”
pośrednictwo w nabywaniu prawidłowej konformacji
regulacja prawidłowego zwijania białek
regulacja polimeryzacji aktyny
ochrona białek przed agregacja i precypitacją
ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym
hamowanie apoptozy

HSP70/ DnaK

Hsc70 i Hsp70
HSP60/ GroEL

Hsp60,
Hsp65

HSP20

Hsp32
Hsp25/Hsp27
Ubikwityna
ά-krystalina

mitochondrium
cytoplazma

mitochondrium
cytoplazma

UDZIAŁ BIAŁEK HSP W TRANSFORMACJI NOWOTWOROWEJ
Wykazano, iŜ białka szoku ulegają nadmiernej ekspresji w wielu typach nowotworów ludzkich,
gdzie są zaangaŜowane w proliferację, róŜnicowanie, inwazję, przerzuty, śmierć komórek guza oraz
zdolność do ich rozpoznawania przez układ immunologiczny. WciąŜ pozostaje nieznany mechanizm
odpowiedzialny za nadekspresję HSP w transformacji nowotworowej. Jedna z teorii zakłada, Ŝe zmie-
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nione mikrośrodowisko guza (niskie stęŜenie glukozy, pH, warunki tlenowe) moŜe stymulować produkcję HSP. Wykazano, iŜ podwyŜszona ekspresja białek HSP koreluje z niepomyslnym rokowaniem
oraz gorszą odpowiedzią na leczenie. Korzystny cytoprotekcyjny efekt białek HSP70 w zdrowych komórkach staje się niepoŜądany w przypadku nowotworu. Białka HSP biorą udział w adaptacji komórek
nowotworowych do niekorzystnych warunków, w hamowaniu apoptozy zarówno spontanicznej jak
i indukowanej leczeniem, a takŜe stabilizują białka odpowiedzialne za proces nowotworzenia (ErbB2,
Src, kinazy tyrozynowe). Hamują równieŜ apoptozę indukowaną przez TNF-alfa oraz FasL. [12]. Kolejnym mechanizmem promującym nowotworzenie jest wykazana in vivo moŜliwość ucieczki komórek
nowotworowych przed kontrolnym działaniem układu odpornościowego. Brak nadzoru immunologicznego wobec niestabilnych, zmutowanych białek nowotworowych pozostających w kompleksach z HSP,
sprzyja ich przeŜyciu oraz wpływa na progresję choroby [3,13]. Z drugiej strony, niektóre białka HSP
są zdolne do wzbudzenia silnej odpowiedzi przeciwnowotworowej układu immunologicznego. Immunogenność białek szoku cieplnego w nowotworach jest wynikiem połączenia HSP z białkami powstałymi z degradacji komórek guza [16]. Białka opiekuńcze, szczególnie z rodziny HSP70 takie jak
GRP94/GP96, posiadają zdolność do oddziaływania z komórkami prezentującymi antygen (APCs) [14,
15]. Interakcje pomiędzy HSP i APCs (makrofagi i komórki dendrytyczne) prowadzą do reakcji, które
sprzyjają stymulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Białka HSP70 lokalizują się na powierzchni niektórych komórek nowotworowych stając się antygenami rozpoznawanymi przez komórki
NK [4]. Poprzez stymulację aktywności cytolitycznej komórek NK przyczyniają się do wzrostu cytotoksyczności przeciwko HSP70 lub ligandom NKG2D komórek nowotworowych [17]. Podobny mechanizm działania białek opiekuńczych zaobserwowano w limfocytach T. Białka HSP70 zwiększają
współczynnik proliferacji i działanie cytolityczne subpopulacji CD4+ limfocytów T [18].
Ocena stęŜeń białek HSP u chorych na nowotwory wykazała, Ŝe niektóre z nich mogą być uŜytecznymi biomarkerami karcynogenezy oraz stopnia zróŜnicowania i agresywności pewnych typów guzów.
Niekorzystnym rokowniczo czynnikiem staje się stwierdzenie nadekspresji HSP27 w rakach Ŝołądka,
wątroby, prostaty i mięsakach kostnych, nadekspresji HSP70 w białaczkach, szpiczaku mnogim oraz
rakach piersi, endometrium, szyjki macicy, pęcherza moczowego i nerek oraz zmniejszonego poziomu
HSP90 w ostrych białaczkach szpikowych [19, 20, 21]. Białka te zaangaŜowane są równieŜ w oporność
nowotworów (piersi, endometrium, Ŝołądka) na chemio- i radioterapię, tworzenie przerzutów, sprzyjając tym samym większej inwazyjności guzów [3]. Wykazano istotną rolę HSP27 w progresji raka wątroby zaleŜną od stanu ufosforylowania tego białka [22]. PodwyŜszony poziom białek HSP70 i HSP27
w raku wątroby jest związany z nowotworzeniem naczyń krwionośnych oraz rozmiarem i stopniem
progresji guza [23]. Wysokie stęŜenie białka HSP72 w komórkach nowotworowych koreluje z niekorzystnym przebiegiem ostrej białaczki limfoblastycznej [24, 25], a takŜe zwiększoną opornością na
chemioterapię w szpiczaku mnogim i raku kości [26, 27]. W opornych postaciach szpiczaka plazmocytowego stwierdzono nadekspresję równieŜ innych białek tj. HSP27, HSP90 [20].
Wartość prognostyczną HSP wykazano takŜe w przypadku innych nowotworów. W raku przełyku
nadekspresja HSP72 i GP96 wiąŜe się ze zwiększoną złośliwością, objawiającą się zdolnością do inwazji i tworzenia przerzutów [28]. Dempsey i wsp. (2010) oceniając ekspresję białek HSP w grupie pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) wykazali dodatnią korelację HSP90 z zaawansowaniem choroby oraz HSP27 z aktywnością kaspazy-3. Ekspresja HSP72 w komórkach CD5(+)/CD19(+)
ulega obniŜeniu po leczeniu kortykosteroidami [29]. Song i wsp. (2010) wykazali u pacjentek z inwazyjnym rakiem piersi, iŜ koekspresja HSP90 z PI3K-p110α lub wzrost stęŜenia białka przy obniŜonej
ekspresji genu PTEN znacząco skraca czas wolny od choroby (PFS). Zaobserwowano ponadto, Ŝe poziom HSP90 koreluje ze stopniem histologicznego zróŜnicowania raka oraz ekspresją receptorów ER
i HER2 [31].
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ROLA BIAŁEK HSP W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Na skuteczność chemioterapii przeciwnowotworowej mają wpływ nie tylko czynniki pro- i antyapoptotyczne ale równieŜ interakcje komórek guza z jego mikrośrodowiskiem [32, 33]. Wzrost ekspresji białek GRP, w specyficznych warunkach mikrośrodowiska guzów litych przyczynia się do zatrzymania nowo syntetyzowanych receptorów czynników wzrostu w siateczce śródplazmatycznej. Brak
receptorów błonowych prowadzi do zahamowania podziału komórek w fazie G1 i na tej drodze do rozwoju oporności na leki cytostatyczne działające w fazie S cyklu komórkowego [34]. Modulacja funkcji
białek HSP moŜe wpływać na skuteczność stosowanego leczenia przeciwnowotworowego.
INHIBITORY HSP
PoniewaŜ HSP90 jest niezbędne do utrzymania stabilnej konformacji protein regulujących proliferację, przeŜycie i apoptozę komórek, podjęto próbę oceny wpływu zahamowania aktywności tego białka w komórkach nowotworach. Pierwszymi inhibitorami HSP, wykorzystywanymi w badaniach, były
geldanamycyna (geldanamycin, GA) i radicolol. Ze względu na wysoką toksyczność (hepatoksyczność)
tych substancji, poszukiwano nowych leków o lepszym profilu bezpieczeństwa. Do takich związków
naleŜy pochodna geldanamycyny – 17-AAG. Wykazano, iŜ 17-AAG indukuje apoptozę w raku piersi,
płuc, prostaty, jelita i szpiczaku mnogim przy mniejszej toksyczności terapii [35]. Inhibitorami o większej aktywności przeciwnowotworowej w porównaniu do 17-AAG przy krótszym czasie ekspozycji są
dimeryczne ansamycyny [36].
Inhibitory HSP90 w zaleŜności od ich selektywności dzielimy na:
– specyficzne (geldanamycyna i jej analogi, radicolol),
– niespecyficzne (cisplastyna, novobiocyna, taxol).
Jednoczesne podawanie niewielkich dawek inhibitorów białek HSP z konwencjonalną chemioterapią jest skuteczną drogą leczenia nowotworów, szczególnie postaci opornych [35]. Przykładem moŜe
być zastosowanie geldanamycyny w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej bcr/abl dodatniej.
Małe dawki tego inhibitora wywołują apoptozę komórek białaczkowych opornych na standardowe leczenie cytostatyczne [37]. W ostrej białaczce bcr/abl dodatniej obniŜenie poziomu HSP70 zwiększa
cytotoksyczność cytarabiny (Ara-C) i etopozydu w stosunku do komórek białaczkowych [38]. W komórkach raka piersi z nadekspresją ErbB2 opornych na taksol dołączenie w leczeniu 17-AAG zwiększa
działanie cytotoksyczne [37].
Prowadzone są obecnie badania I i II fazy nad nową generacją inhibitorów – pochodnych analogów
puryn (BIIB02) oraz diarylo-pirazoli. BIIB02 wykazuje silną aktywność przeciwnowotworową wobec
raka piersi, Ŝołądka i prostaty, natomiast związki diarylo-pirazolowe (CCT018159 i
CCT0129397/VER49009) poza indukowaniem apoptozy, hamują wzrost komórek nowotworowych
oraz inwazyjność i angiogenezę [39]. Kolejną substancją będącą inhibitorem C-końcowego fragmentu
białka HSP90 jest analog antybiotyku nowobiocyny, oznaczony symbolem F4. W badaniu linii komórkowych raka prostaty (PC3, LNCaP) wykazano, iŜ w porównaniu do 17-AAG analog nowobiocyny F4
cechuje się większą cytotoksycznością oraz zdolnością indukcji apoptozy [40]. Przeciwproliferacyjne
działanie 17-AAG oraz 17-DMAG (alvespimycyna, KOS-1022) wykazano w badaniu komórek pochodzących od pacjentów z białaczką/chłoniakiem T-komórkowym. Inhibitory te powodują defosforylację
AKT, aktywując tym samym ubikwitynizację β-kateniny prowadzącą w efekcie do śmierci komórek
[43]. DuŜe nadzieje pokładane są w związku 17-DMAG, który u pacjentów z ostrą białaczką szpikową
wykazuje skuteczność działania juŜ po dwutygodniowej terapii, przy dobrej tolerancji leku. Całkowitą
remisję uzyskano u 3 spośród 17 pacjentów [21].
Kolejna pochodna 17-AAG oznaczona symbolem SNX-2112 i jej prolek SNX-5422, hamują wzrost
komórek szpiczakowych zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo. Związek SNX-2112 wykazywał
silniejsze niŜ 17-AAG (nawet 100-krotnie) działanie cytotoksyczne. Inhibitor HSP90 – SNX-2112 poza
właściwością antyproliferacyjną i cytotoksyczną wobec komórek nowotworowych posiada takŜe zdol-
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ność blokowania angiogenezy i osteoklastogenezy. Zmiejszenie ekspresji i fosforylacji białek eNOS
i Akt hamuje nowotworzenie naczyń krwionośnych, natomiast obniŜenie aktywności p-ERK, c-fos
i czynnika transkrypcji osteoklastów PU.1 hamuje powstawanie osteoklastów [41].
Badania kliniczne I fazy potwierdziły skuteczność 17-AAG wobec szpiczaka mnogiego opornego na
konwencjonalne leczenie cytostatyczne, immunomodulacyjne czy z wykorzystaniem inhibitora proteasomu [26]. Kolejne badania kliniczne wykazały, iŜ połączenie w terapii inhibitora HSP90–tanespimycyny
łącznie z bortezomibem umoŜliwia osiągnięcie odpowiedzi leczniczej u pacjentów ze szpiczakiem mnogim opornym na uprzednią monoterapię inhibitorem proteasomów [44]. Kolejny inhibitor HSP90 – IPI504 jest skuteczny zarówno w monoterapii jak i w połączeniu z bortezomibem [29]. Aktualnie prowadzone są badania II fazy oceniające skuteczność terapii inhibitorem IPI-504 w grupie pacjentów z rakiem
piersi HER-2 dodatnim. Wstępne wyniki potwierdzają skuteczność terapeutyczną połączenia IPI-504 z
transtuzumabem, z odsetkiem odpowiedzi 26% (7/27pacjentów) [45]. Antynowotworowe działanie SNX2112 wykazano równieŜ w stosunku do nowotworów zaleŜnych od aktywności kinazy HER, rakach piersi, jajnika i płuc [42].
Podejmowane są takŜe próby modulacji aktywności białek HSP na poziomie molekularnym. Wykazano, iŜ zahamowanie syntezy protein GRP74 za pomocą antysensownych oligonukleotydów znosi
oporność tych komórek na inhibitory topoizomerazy II w wielu liniach komórek nowotworowych [34].
Aktualnie istnieje takŜe moŜliwość zahamowania ekspresji białek HSP70 przy pomocy siRNA (small
interfering RNA). Zastosowanie tej metody u pacjentów z ostrą białaczką szpikową wykazujących konstytutywną aktywność czynnika transkrypcji STAT3, powoduje silniejsze działanie leków inaktywujących STAT3, co skutkuje lepszą odpowiedzią na leczenie [46].
HSP JAKO SZCZEPIONKI PRZECIWNOWOTWOROWE
W chorobie nowotworowej białka szoku łączą się w kompleksy ze specyficznym dla nowotworu
antygenem, ochraniając go w drodze na powierzchnię komórki, co umoŜliwia późniejsze rozpoznanie
i niszczenie tych antygenów. TakŜe mutacja genów HSP70 w komórkach rakowych zwiększająca
ekspresję tego białka wywołuje odpowiedź ze strony cytotoksycznych limfocytów T (TLC) [47, 48].
Mechanizm ten został wykorzystany w tworzeniu szczepionki przeciwnowotworowej. W badaniach
klinicznych znajduje się lek o nazwie Oncophage (Vitespen). Jest to szczepionka zawierająca kompleksy białka GP96 ze specyficznymi dla danego pacjenta antygenami nowotworowymi [48]. Wyniki
badań z 2007 roku wykazały, iŜ w wybranych grupach chorych na raka nerki szczepionka Oncophage
wydłuŜa czas przeŜycia wolny od progresji oraz zmniejsza ryzyko śmierci odpowiednio u 45% i 46%
badanych [49, 50]. Oczyszczone białka HSP70 lub lizaty komórkowe zawierające białka opiekuńcze
(CRCL) wykorzystywane są w szczepionkach, jako adjuwanty nieimmunogennych komórek nowotworowych. Iniekcja szczepionki w eksperymentalnym modelu zwierzęcym wywołuje zwiększoną
produkcję cytokin oraz specyficznych cytotoksycznych limfocytów T, a takŜe wzbudza długotrwałą
odpowiedź przeciwnowotworową. Lizaty komórek nowotworowych (CRCL) posiadają większą zdolność do stymulacji komórek dendrytycznych (DCs) w porównaniu z oczyszczonymi białkami HSP
(HSP70, GP96) [51, 52].
Szczepionka, jako środek o dobrym profilu bezpieczeństwa, ma przewagę nad innymi metodami leczenia w onkologii. MoŜliwość profilaktyki za pomocą szczepień oraz szansa na wyeliminowanie komórek nowotworowych moŜe stanowić nową drogę leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi.
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