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Regulace epitelio-mesenchymálního přechodu prostřednictvím signální dráhy ERK. 

 

Cílem disertační práce Mgr. Josefa Čáslavského bylo analyzovat úlohu dráhy ERK v regulaci 

epitelio-mesenchymálního přechodu. 

Práce je přehledně členěna na předepsané části. Po abstraktu v anglickém a českém jazyce 

následuje čtivý literární přehled, psaný dobrou angličtinou. Přehled je zahájen kapitolami o 

buněčné signalizaci, MAP kinázách a signální dráze ERK. Další část úvodu pojednává o 

epitelech a o epitelio-mesenchymálním přechodu. Úvod uzavírá kapitola o kalpainech. 

Následuje stručná, ale přehledná kapitola o metodách práce, za kterou jsou uvedeny cíle 

práce.  

Hlavní cíl práce – charakterizace mechanismů, prostřednictvím kterých signalizace přes ERK 

dráhu reguluje ztrátu epiteliální polarity a navození polarity, charakteristické pro migrující 

buňky je rozveden do několika dílčích cílů: i) charakterizovat morfologické změny 

epiteliálních buněk po aktivaci ERK dráhy, ii) určit úlohu kinázy ERK a jejího efektoru RSK 

v regulaci epiteliální integrity, iii) popsat vzájemné interakce efektorových kináz ERK a RSK 

při vyvolání biologické odpovědi a iv) charakterizovat reorganizaci aktinového cytoskeletu 

během proměny fenotypu epiteliálních buněk, vyvolané kinázou ERK.  

V kapitolách Results jsou ve 24 kapitolách velmi podrobně popsány výsledky, vztahující se 

k jednotlivým cílům disertační práce. Diskuse v rozsahu 17 stran je velmi zdařilá, hodnotí 

většinu výsledků a uvádí je do souvislostí s nejnovějšími pracemi v oboru. Následuje stručné 

celkové Shrnutí výsledků, seznam publikací a vymezení příspěvku autora k jednotlivým 

publikacím, jichž je prvním autorem nebo spoluautorem. Disertační práce je uzavřena 

přehledem použité literatury. 

Autor se spolupracovníky ukázal, že proteinkináza ERK reguluje transformaci epiteliálních 

buněk linie MDCK na individuálně migrující buňky prostřednictvím proteázy calpainu a 

proteinkinázy RSK. ERK aktivuje calpain, který následně řídí počáteční změny v morfologii 

charakterizované ztrátou epiteliální polarity. ERK také aktivuje proteinkinázu RSK, která je 

zodpovědná za rozpad epitelu na jednotlivé buňky a stimulaci migrace buněk. Dále autor 

ukázal, 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 autor blíže charakterizoval strukturu periferních aktinových 



svazků, která se tvoří výhradně v buňkách na okraji epitelu. Zjistil, že periferní aktin se skládá 

ze dvou strukturně a funkčně odlišných vrstev. Bazální vrstva je po celé délce přichycena k 

podkladu pomocí fokálních kontaktů. Apikální vrstva je zakotvena v oblastech 

mezibuněčných spojů (tzv. spotech) bohatých na E-cadherin a vinculin. Autor ukázal, 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 jsou nezbytné pro ztrátu mezibuněčné 

kohezivity, rozpad epitelu a k získání fenotypu individuálně migrujících epiteliálních buněk. 

Vytčené cíle disertační práce byly jednoznačně splněny. Ve své práci autor využil velké 

množství metod molekulární a zejména buněčné biologie. Prokázal schopnost formulovat 

hypotézy, provádět komplexní experimenty, kriticky je hodnotit a výsledky uvádět do širších 

souvislostí. Rovněž prokázal schopnost připravovat rukopisy vědeckých prací pro publikaci 

v mezinárodních impaktovaných časopisech. Výstupem práce jsou tři publikace v kvalitních 

mezinárodních časopisech a dvě další takové publikace v recenzním řízení. Ve dvou z těchto 

publikací je kandidát prvním autorem. 

Práce podle mě jednoznačně splňuje požadavky na disertační práci a navrhuji její 

přijetí. 

Po formální stránce nemám k práci kromě občasného výskytu překlepů připomínky, práce je 

psaná výbornou angličtinou, obrazová dokumentace i celková úprava je na vysoké úrovni. 

 

K práci mám následující otázky: 

 

Jsou buňky linie MDCK po částečném EMT přechodu, popsaném v disertační práci schopné 

invadovat do 3D matric? 

Jaké by autor navrhl další experimenty pro testování hypotézy, že calpain lokalizuje do 

fokálních komplexů v závislosti na PIP2? 

Je v N-terminální oblasti kinázy Erk1 vhodný motiv pro štěpení calpainem? Pokud ano, 

zkoušeli jste tento motiv(y) mutovat? 

Jakým mechanismem přispívá štěpení paxillinu calpainem ke stabilizaci fokálních adhezí? 
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