
ABSTRAKT 
 

 Epiteliální tkáň se skládá z uniformních, polarizovaných buněk, které jsou mezi sebou 

propojeny řadou kohezivních kontaktů napojených na aktinový cytoskelet. Přestože na první pohled 

epitel působí jako pevná a neměnná struktura, během různých fyziologických a patofyziologických 

dějů zahrnujících embryonální vývoj či rozvoj nádorů, může epiteliální tkáň výrazně měnit své 

charakteristické rysy. V těchto dějích epiteliální buňky mohou podstupovat nejrůznější morfologické 

změny, které zahrnují ztrátu polarity, rozrušení mezibuněčných spojení a iniciaci individuální buněčné 

migrace. Tyto změny v morfologii jsou souhrnně označované jako epitelo-mesenchymální tranzice a 

umožnují buňkám efektivně prostupovat do okolních tkání. Předpokládá se, že jsou hlavním faktorem 

umožnující šíření nádorových buněk. Signální dráha ERK, která se skládá se ze tří sekvenčně 

aktivovaných proteinkináz RAF, MEK a ERK, hraje důležitou úlohu v přeměně epitelialní tkáně na 

individuálně migrující buňky. Důležitou efektorovou proteinkinázou v rámci zmíněné signální dráhy je 

kináza ERK. ERK fosforyluje celou řadu proteinů jak v cytoplazmě, tak i v jádře a jejich fosforylace 

následně řídí různé buněčné odpovědi. Otázkou zůstává, jakým způsobem signální dráha ERK řídí 

transformaci epiteliálních buněk na individuálně migrující buňky. Zatím není zcela jasné, zdali využívá 

nějaký centrální regulátor, nebo zdali jsou změny v epitelu spíše kontrolovány větším množstvím 

regulačních molekul.  

 V této práci ukazujeme, že proteinkináza ERK reguluje transformaci ledvinných epiteliálních 

buněk MDCK na individuálně migrující buňky prostřednictvím dvou efektorových molekul – proteázy 

calpainu a proteinkinázy RSK. Každá z těchto regulačních molekul řídí jeden z podprogramů epiteliální 

transformace. Zmíněné podprogramy jsou aktivovány sekvenčně. ERK aktivuje proteázu calpain, 

která následně řídí počáteční změny v morfologii charakterizované ztrátou epiteliální polarity. ERK 

také aktivuje proteinkinázu RSK, která je zodpovědná za pozdější změny v morfologii jako je rozpad 

epitelu na jednotlivé buňky a stimulace buněčné migrace. Práce také ukazuje, že proteáza calpain řídí 

změny v epiteliální polaritě skrze reorganizaci aktinového cytoskeletu, zatímco proteinkináza RSK řídí 

destabilizaci mezibuněčných spojů a rozpad epitelu na jednotlivé buňky. Souhrnně tyto výsledky 

naznačují, že proteinkináza ERK využívá dvě různé efektorové molekuly při transformaci epiteliálních 

buněk na individuálně migrující buňky. Tyto efektory následně ovládají dva sekvenčně uspořádané 

podprogramy vedoucí ke komplexní biologické odpovědi. 

 Dále jsme se v naší práci zaměřili na bližší popis restrukturalizace aktinového cytoskeletu 

během aktivace signální dráhy ERK. Ukázali jsme, že aktivace proteinkinázy ERK v epiteliálních 

buňkách vede k přestavbě aktinu v oblasti mezibuněčných spojů a také na okraji epiteliální tkáně. 

Reorganizace aktinu asociujícího s mezibuněčnými kontakty podmiňuje ztrátu polarity buněk uvnitř 



epitelu, zatímco reorganizace aktinových svazků v okrajových částech epitelu má za následek ztrátu 

polarity u periferních buněk.  

 Dále jsme blíže charakterizovali „supracellulární“ strukturu periferních aktinových svazků, 

která se tvoří výhradně v buňkách na okraji epitelu. Zjistili jsme, že periferní aktin se skládá ze dvou 

strukturně a funkčně odlišných vrstev. Bazální vrstva periferních aktinových svazků je po celé délce 

přichycena k podkladu pomocí fokálních kontaktů. Apikální vrstva je místo fokálních kontaktů 

zakotvena v oblastech mezibuněčných spojů (tzv. spotech) bohatých na E-cadherin a vinculin. V této 

práci ukazujeme, že přítomnost těchto spotů je nezbytná pro udržení kohezivity mezi buňkami na 

okraji epitelu. Aktivace signální dráhy ERK či calpainu-2 vede k destabilizaci fokálních kontaktů 

asociujících s bazální vrstvou a k rozpadu bazální vrstvy periferních aktinových svazků. Dlouhodobá 

ERK aktivace vede následně i k rozpadu spotů bohatých na E-cadherin a vinculin a k rozpuštění 

apikální vrstvy. Tyto postupné změny v periferních aktinových svazcích jsou nezbytné pro ztrátu 

mezibuněčné kohezivity, rozpadu epitelu a k získání fenotypu individuálně migrujících epiteliálních 

buněk. 


