
 
 

2.  Abstrakt (CZ) 
 

Tato dizertační práce je souborem výsledků zaměřených zejména na porozumění aktivace žírných 

buněk a úlohy Orm1-podobných (ORMDL) proteinů v těchto dějích. Členové rodiny ORMDL jsou 

malé proteiny lokalizované v membráně endoplazmatického retikula (ER). Proteiny ORMDL rodiny 

jsou vysoce konzervované mezi savci a jsou k nalezení u různých druhů organizmů od rostlin, přes 

houby až po živočichy. Proteiny ORMDL byly poprvé objeveny v kvasinkách a zájem o studium 

těchto molekul raketově vzrostl po objevu souvislosti mezi expresí genu pro OMRDL3 a dětským 

astmatem v celo-genomových asociačních studiích. Následující výzkum spojil polymorfizmy v genu 

pro ORMDL3 také s alergickým zánětlivým onemocněním a zánětlivým onemocněním střeva. Jelikož 

žírné buňky jsou zejména známé pro jejich roli v alergiích a alergických zánětech, rozhodli jsme se 

studovat ORMDL proteiny v regulaci signalizace a aktivace žírných buněk. 

V naší první studii jsme se zaměřili na objasnění úlohy proteinu ORMDL3 v aktivaci žírných 

buněk přes FcεRI. Připravili jsme žírné buňky odvozené z kostní dřeně myší se sníženou nebo 

zvýšenou expresí ORMDL3. Zjistili jsme, že ORMDL3 je negativní regulátor aktivace žírných buněk 

včetně degranulace, uvolnění cytokinů a migrace, ale překvapivě bez jakéhokoliv vlivu na mobilizaci 

vápníku. ORMDL3 byl již dříve popsán jako regulátor biosyntézy sfingolipidů zprostředkované serin 

palmitoyltransferázou, dále jako regulátor mobilizace vápníku přes SERCA2b a odpovědi na ER stres. 

Nejprve jsme se proto rozhodli hledat nové interakční partnery ORMDL3 v žírných buňkách. 

Analýza ORMDL3 imunoprecipitátů pomocí hmotnostní spektrometrie odhalila enzym 5-

lipoxygenázu (5-LO) jako potencionálního interakčního partnera ORMDL3. 5-LO je enzym, 

zodpovědný za produkci leukotrienů v imunitních buňkách, včetně žírných buněk aktivovaných 

agregací vysoce afinitního receptoru pro imunoglobulin E (FcεRI). Pro zjištění, zda ORMDL3 a 5-LO 

jsou součástí makromolekulového komplexu anebo zda mezi nimi dochází k přímé interakci, využili 

jsme metodu s glutathion S-transferázou (GST) zprostředkovaného pull-down s GST fúzními proteiny 

připravenými v bakteriích a 35S-Met značenými proteiny, připravenými pomocí in vitro translace. 

Tyto experimenty potvrdily interakci mezi ORMDL3 a 5-LO. Navíc jsme ukázali, že 5-lipoxygenázu 

aktivující protein (FLAP) také interaguje s ORMDL3. Naměření zvýšené hladiny leukotrienu C4 v 

ORMDL3 deficientních žírných buňkách ukázalo, že ORMDL3 nejen reguluje biosyntézu 

sfingolipidů, ale je také negativním regulátorem 5-LO v žírných buňkách aktivovaných přes FcεRI. 

Změněná exprese proteinů ORMDL je spojována s různými onemocněními. Například bylo 

zjištěno, že exprese proteinu ORMDL3 může být snížena pomocí microRNA při zánětlivém 

onemocnění střev. Zkoumali jsme proto hladinu ORMDL3 mRNA v kolitidě indukované dextran 

sulfátem sodným (DSS) a zjistili jsme, že pouze mRNA pro ORMDL3 je snížená a že celková 

proteinová hladina ORMDL je, de facto, zvýšená po ovlivnění buněk DSS in vivo a in vitro. Další 

analýza na střevních epiteliálních buněčných liniích se zvýšenou expresí ORMDL proteinů značených 
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značkou myc, ukázala, že akutní působení DSS způsobuje zvýšení exprese ORMDL na mRNA i 

proteinové úrovni. Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie ukázala, že syntéza sfingolipidů 

de novo se nemění u myší vystavených DSS, zatímco sfingosin a ceramidy, produkty degradační 

dráhy sfingolipidů, jsou výrazně zvýšeny. Mucinózní vrstva je důležitou součástí střevního epitelu, 

která je narušena v DSS-indukovaném zánětlivém onemocnění střev. Naše analýza exprese mucínů 

v Caco2 buněčné linii ukázala, že zvýšená exprese kteréhokoliv z ORMDL proteinů vede ke snížení 

exprese genů pro Muc2, a Muc5AC a tento efekt se projevil i po indukci exprese mucínů 

prostřednictvím DSS. Ukázali jsme nový mechanismus jakým narušení rovnovážné exprese ORMDL, 

může přispívat ke vzniku zánětlivých onemocnění střev.  

FcεRI je lokalizovaný v membránových mikrodoménách tvořených cholesterolem, sfingolipidy a 

proteiny. Jelikož, ORMDL3 je negativní regulátor syntézy sfingolipidů, má potenciál modifikovat 

tyto lipid-proteinové struktury. Výzkum lipidů vyžaduje vhodné rozpouštědlo, kterým je často etanol. 

To byl jeden z důvodů, že jsme se rozhodli zkoumat vliv akutního působení etanolu na FcεRI 

zprostředkovanou aktivaci žírných buněk. Zjistili jsme, že etanol v již netoxických koncentracích 

blokuje aktivaci žírných buněk přes FcεRI, včetně produkce reaktivních kyslíkových radikálů, 

uvolnění cytokinů a migrace. Pozorování, že zvýšení hladiny cholesterolu brání blokačnímu efektu 

etanolu ukazuje, že lipidy a tuhost buněčné membrány hrají důležitou roli v aktivaci buněk po 

agregaci FcεRI. Aktivace indukovaná agregací FcεRI je také doprovázena mobilizací 

vnitrobuněčných zásob vápníku. Zkoumali jsme proto také jak je uvolnění vápníku ovlivněno C-

koncovou Src kinázou (CSK). CSK je regulační protein zodpovědný za fosforylaci inhibičního 

tyrozinu kináz z rodiny Src. Zjistili jsme, že CSK negativně reguluje mobilizaci vápníku s dopadem 

na degranulaci a migraci žírných buněk. Navíc jsme zkoumali, jak miltefosine, inhibitor uvolnění 

mediátorů žírných buněk, ovlivňuje mobilizaci vápníku přes FcεRI. Nenašli jsme však žádné rozdíly 

mezi kontrolními a miltefosinem ošetřenými buňkami.  
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