
 
 

ABSTRAKT 

 Neutrofily jsou nedílnou složkou imunitního systému, zodpovědnou za zneškodnění 

patogenů, eskalaci zánětlivé reakce a hojení poškozených tkání. Drastické snížení krevních 

neutrofilů, zvané neutropenie, je život ohrožující patologie spojená s neschopností pacienta 

čelit běžným infekcím. Neúplná neutrofilní diferenciace zároveň vede ke vzniku fatálních 

meloidních leukémií. Zvýšený počet či aktivita neutrofilů je naopak zase častou příčinou 

patologií autoimunitních. Je tedy zřejmé, že množství neutrofilů musí být pro udržení 

hemostázy a správné funkce imunitního systému přesně regulováno. V rámci této práce jsme 

prozkoumali tři dosud nepopsané mechanismy, které by mohly neutrofilní diferenciaci 

regulovat. Prvním z nich je kanonická signální dráha Wnt. Aktivace této dráhy probíhá 

prostřednictvím interakce -kateninu s transkripčními faktory TCF/LEF. Úlohu této signální 

dráhy jsme zkoumali s použitím myšího modelu, ve kterém byla transkripce, indukovaná 

komplexem -kateninu s faktory TCF/LEF, inhibována prostřednictvím dominantně 

negativní varianty proteinu TCF4 (dnTCF4). S pomocí řady in vitro a in vivo metod jsme 

zjistili, že -katenin v interakci s faktory TCF/LEF zvyšuje v hematopoetických 

progenitorech expresi receptoru G-CSF, molekuly, která navozuje diferenciaci myeloidních 

buněk. Tento regulační prvek se ukázal být důležitý zejména v průběhu odpovědi organismu 

na systémovou infekci, jejíž nedostatečnost se při systémové kandidémii projevila vysokou 

úmrtností dnTCF4 myší. V rámci druhého projektu jsme zkoumali, jakou úlohu během 

diferenciace neutrofilů zastává transkripční faktor C/EBP, jediný člen své proteinové rodiny 

jehož funkce v tomto procesu nebyla dosud řádně popsána. S použitím myši s tkánově 

specifickou ablací Cebpg jsme navzdory očekávání zjistili, že tento transkriční faktor není 

pro vývoj neutrofilů potřebný. Třetí projekt byl zaměřen na gen se zcela neznámou funckcí 

EVI2B, jehož exprese je však v průběhu diferenciace granulocytů zvýšena prostřednictvím 

transkripčního faktoru C/EBP, jednoho ze zásadních regulátorů granulocytárního vývoje. 

Naše exerimenty na buněčných liniích a myších i lidských primárních buňkách ukázaly, že 

snížení exprese genu EVI2B pomocí shRNA vede k zástavě diferenciace granulocytů, a tedy 

že tento gen je pro jejich vývoj nezbytný. Naše práce tedy ve výsledku popsala dva nové, 

dříve neznámé mechanismy jejichž prostřednictvím je produkce neutrofilů regulována, 

a přispěla tedy k celkovému porozumění komplikovaného a složitého procesu neutrofilní 

diferenciace.  


