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Abstract 

In mammals, the ovarian cycle is controlled by follicle-stimulating hormone (FSH) and 

luteinizing hormone (LH), secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. FSH is assumed 

to be essential for follicle growth. LH is required for the terminal phases of follicle growth, 

estrogen synthesis, ovulation, development of the corpus luteum and progesterone synthesis. 

Although cumulus cells and oocytes lack LH-receptors, LH causes cumulus expansion and 

meiosis resumption. The effect of LH is mediated via EGF-like peptides – amphiregulin 

(AREG), epiregulin (EREG) and betacellulin (BTC). The precursors of these peptides are 

present in the mural granulosa cells and EGF-like peptides are released by activation 

of metalloproteases in response to LH-stimulus. The aim of this thesis is to present EGF-like 

peptides in the wide context of the molecular mechanisms regulating the late phases 

of folliculogenesis and meiotic maturation of oocytes. 

 

Key words: cumulus expansion, meiotic maturation, epidermal growth factor, 

amphiregulin, epiregulin, betacellulin, protein kinase A 

 

Abstrakt 

Ovariální cyklus je u savců řízen adenohypofyzálními hormony FSH a LH. Uvádí se, že FSH 

je důležitý pro růst folikulů, LH zodpovídá za jejich konečný růst, syntézu estrogenů, ovulaci, 

počáteční vývoj žlutého tělíska a krátce (do nástupu choriového gonadotropinu) za sekreci 

progesteronu. Ačkoliv kumulární buňky a oocyt exprimují jen velmi málo receptorů pro 

luteinizační hormon, LH způsobuje v podmínkách in vivo expanzi kumulu a znovuzahájení 

meiózy. Účinek LH je totiž zprostředkován peptidy podobnými epidermálnímu růstovému 

faktoru (EGF) – amfiregulinem (AREG), epiregulinem (EREG) a betacelulinem (BTC). 

Prekurzory těchto peptidů jsou exprimovány v buňkách stěnové granulózy, kde jsou 

v důsledku LH-stimulace uvolňovány vlastní EGF-like peptidy působením metaloproteáz. 

Následující práce je literárním přehledem, jehož cílem je představit úlohu EGF-like peptidů 

v širším kontextu molekulárních mechanismů řídících pozdní fáze folikulogeneze a meiotické 

zrání oocytů 

Klíčová slova: expanze kumulu, meiotické zrání, epidermální růstový faktor, amfiregulin, 

epiregulin, betacelulin, proteinkináza A 
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1 Úvod 

V polovině osmdesátých let minulého století Dekel et al. (1985) publikovali zajímavé 

výsledky. Ověřovali hypotézu, zda je epidermální růstový faktor (EGF) schopen inhibovat 

efekt luteinizačního hormonu (LH) na krysí folikuly kultivované in vitro. Již dříve totiž bylo 

zjištěno, že granulózní buňky jsou vůči EGF velmi citlivé, avšak během luteinizace tuto svou 

citlivost ztrácejí (Gospodarowicz et Birdwell, 1977). Ukázalo se, že EGF účinky LH nejen 

neblokuje, dokonce sám způsobuje rozpad zárodečného váčku (GVBD) uvnitř folikulu (Dekel 

et al., 1985). Tyto výsledky přivedly autory k hypotéze, že EGF nějakým způsobem blokuje 

přenos jakési inhibiční folikulární substance do oocytu, a tak umožňuje znovuzahájení 

meiózy. Zjištění, že folikuly stimulující hormon (FSH) pozitivně ovlivňuje schopnost 

receptoru EGF indukovat expanzi kumulu, vedlo k hypotéze, že EGF je prostředníkem mezi 

LH a complexem oocyt-kumulus (COC), ve kterém je možno nalézt minimální množství 

receptorů LH (Procházka et al., 2000). Park et al. (2004) však zjistili, že tímto prostředníkem 

není EGF, nýbrž tři peptidy jemu podobné (EGF-like), tedy epiregulin (EREG), amfiregulin 

(AREG) a betacelulin (BTC). Tyto peptidy jsou fyziologicky v důsledku signalizace LH 

uvolňovány z buněk stěnové granulózy i kumulu, pozitivně ovlivňují maturaci 

a pravděpodobně přenášejí LH-signál z granulózy do oocytu.  

Tato bakalářská práce si vytkla za cíl seznámit čtenáře s molekulárními mechanismy 

účinků těchto peptidů na komplex oocyt-kumulus, a to jak z pohledu znovuzahájení meiózy, 

tak i expanze kumulárních buněk, která umožňuje ovulaci celého COC.  

Je nutné objasnit děje vedoucí k expresi těchto růstových faktorů v kumulární 

i stěnové granulóze a letmo nastínit i další kaskády, které se meiotického zrání, respektive 

expanze kumulu, účastní. Výsledkem této snahy jsou hypotézy, jejichž pravdivost lze 

vhodnými experimenty buď vyvrátit, nebo podmínečně připustit, a tak upřesnit současný 

pohled na molekulární mechanismy ovlivňující vývojovou schopnost savčích oocytů, 

optimalizovat složení kultivačních médií i metodiku kultivace. 
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2 Epiregulin, amfiregulin a betacelulin 

Epiregulin, amfiregulin a betacelulin jsou členové rodiny růstových faktorů 

podobných EGF. Pro takové proteiny je charakteristická tzv. EGF-like doména (asi 40 

aminokyselinových zbytků), obsahující motiv CX7CX4–5CX10–13CXCX8GXRC. Postranní 

řetězce šesti konzervovaných zbytků cysteinu vytváří tři disulfidické můstky, a to mezi 

C1-C3, C2-C4 a C5-C6 (Harris et al., 2003). Vznikají tak tři smyčky, které jsou nezbytné pro 

vazbu peptidu na receptor. Je však nutno poznamenat, že EGF-like doménu nemají jen 

ligandy receptorů ERBB, ale i jiné proteiny, např. laminin B, ale tyto se na receptor neváží 

(Appella et al, 1988). Amfiregulin navíc obsahuje na N-konci úsek bohatý na zbytky 

aminokyselin s bazickým postranním řetězcem, což je příčinou jeho schopnosti vázat heparin 

(Harris et al., 2003). 

EREG, AREG a BTC jsou transmembránové proteiny, obsahující cytoplasmatickou 

část, hydrofobní transmembránovou část a extracelulární úsek s vlastní EGF-doménou.  

Z plazmatické membrány jsou vlastní signalizační peptidy uvolňovány pomocí proteinů 

z rodiny disintegrinů a metaloproteáz (ADAM). Z hlediska této práce je zásadní především 

ADAM17. Zajímavé je, že exprese ADAM17, známějšího jako TACE, enzym uvolňující 

prozánětlivý cytokin TNF-α (Condon et al., 2001), se v kumulárních buňkách prasete 

signifikantně zvyšuje v důsledku kultivace COC v médiu obohaceném o FSH a LH. K nárůstu 

exprese dochází v páté hodině kultivace a zůstává zvýšená ve 20. hodině, zatímco exprese 

EREG a AREG v dvacáté hodině již signifikantně klesá (Yamashita et al., 2007). Množství 

proteinu ADAM17 se zvyšuje rovněž v páté hodině kultivace, ale zůstává téměř nezměněné 

i ve 40. hodině kultivace, přičemž vlastní proteázová aktivita ADAM17 se mění podobným 

způsobem (Yamashita et al, 2007). Význam ADAM17 pro uvolňování EGF-like peptidů 

a následnou signalizaci také podtrhují výsledky western blottingu. TAPI-2, specifický 

inhibitor ADAM17, inhiboval fosforylaci ERK1 a ERK2 (Yamashita et al., 2007), MAP kináz 

aktivovaných v buňkách stěnové granulózy i v kumulu v důsledku navázání ligandu na 

ERBB1, receptor EGF, přinejmenším stejně efektivně jako širokospektrální inhibitor 

metaloproteáz galardin, přičemž efekt obou těchto inhibitorů na fosforylaci ERK1 a ERK2 

v kumulárních buňkách bylo možno spolehlivě překonat přidáním EGF (Yamashita et al., 

2007).   

Jakým způsobem gonadotropiny stimulují expresi ADAM17? Zdá se, že klíčovým 

stimulans je progesteron. Kultivace prasečích COC v médiu obohaceném o RU486, 
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antagonistu receptoru progestronu, vedla k snížení exprese ADAM17 v 30. hodině kultivace. 

Zřejmě v důsledku sníženého uvolňování (nikoliv exprese, ta nebyla ovlivněna) EGF-like 

peptidů vedl RU486 i ke snížení fosforylace ERK1 a ERK2 ve 40. hodině kultivace, zatímco 

ve 20. hodině nebyly tímto antagonistou fosforylace ERK1 a ERK2, množství ADAM17 ani 

jeho exprese ovlivněny (Yamashita et al., 2010). Vzhledem k tomu, že ERK1 a ERK2 jsou 

nezbytné pro expresi genů důležitých pro expanzi kumulu, tyto výsledky podporují dřívější 

zjištění, že RU486 u prasečích COC  inhibuje expanzi (Shimada et al., 2004). Obě studie 

provedené s prasečími COC odpovídají zjištěním Shimada et al. (2006), kteří zkoumali 

význam receptoru progesteronu (PGR) pro expresi EGF-like faktorů u myši. U zvířat 

deficietních na tento receptor a stimulovaných hCG a eCG došlo k signifikantní redukci 

exprese Ereg a Areg v granulózních buňkách v porovnání s Pgr+/- nebo Prg-/- zvířaty. 

Samotný progestron však nedokázal indukovat expresi EGF-like faktorů, na rozdíl 

od forskolinu, aktivátoru adenylátcyklázy (Shimada et al., 2006). 

 

3 Receptory vážící EGF-like peptidy 

Peptidy obsahující EGF-doménu se obecně mohou vázat na čtyři typy receptorů: 

ERBB1, ERBB2, ERBB3 a ERBB4 (Harris et al., 2003). Jejich název pochází z 80. let 

20. století, kdy se zjistilo, že receptor EGF je homologní s onkogenem v-erb-b pocházejícím 

z viru ptačí erythroblastosy (Downward et al., 1984).  

V lidských primordiálních folikulech není ERBB1 imunohistochemicky 

detekovatelný, v preantrálním folikulu ho lze touto metodikou nalézt pouze v oocytu, přičemž 

ho přibývá až do preovulační fáze. V atrálním folikulu je ERBB1 detekovatelný 

i v granulózních buňkách a v theca interna (Maruo et al., 1993). Procesu luteinizace se zřejmě 

účastní ERBB4, který byl u člověka imunohistochemicky detekován ve žlutém tělísku v rané 

luteální fázi a postupně jeho množství klesalo (Akayama et al., 2005).  

O expresi ERBB2 a ERBB3 ve vaječníku máme informace v zásadě jen z rakovinných 

buněk odvozených z jeho tkání. Navíc doposud není znám žádný ligand vážící se ERBB2 

a obecně se předpokládá, že tento receptor vytváří pouze heterodimery s jinými receptory, 

a tak moduluje signalizaci (Harris et al., 2003). O ERBB3 se dlouhou dobu soudilo, že nenese 

žádnou vlastní kinázovou aktivitu díky zásadní mutaci v ATP-vazebném místě 

a v katalytickém centru enzymu (Sierke et al., 1997). Recentně se ukazalo, že i ERBB3 
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vykazuje jistou autofosforylační aktivitu (Shi et al., 2010). Nicméně dále budeme hovořit 

především o ERBB1 a krátce se zmíníme o zajímavých aspektech signalizace  ERBB4.  

Vzhledem k tématu této práce je zajímavé, že AREG se váže pouze na ERBB1, 

zatímco EREG a BTC mohou aktivovat ERBB1 i ERBB4  (Harris et al., 2003). Jakým 

způsobem (a zda vůbec) se tento fakt promítá v následných signalizačních událostech není 

jasné. Výzkum této otázky by však mohl přinést korekci převládajícího názoru, že signalizace 

hned třemi EGF-like peptidy je jen projevem redundance (Park et al., 2004). Tento pohled se 

opírá především o zjištění, že myši, u kterých byl odstraněn gen Areg (Luetteke et al., 1999), 

Ereg (Lee et al., 2004), nebo Btc (Jackson et al., 2003) metodou gene knockout, jsou plodné. 

Park et al. (2004) spekulují, že až eliminace dvou nebo všech tří genů by se mohla 

manifestovat nějakou poruchou. 

Recentně bylo zjištěno, že exprese Erbb1 v kumulárních buňkách myši je 

zprostředkována Bmp15 a Gdf9 (Su et al., 2010), růstovými faktory uvolňovanými oocytem, 

které byly již dříve považovány za nezbytné pro expanzi kumulu u myši. V porovnání s wild-

type zvířaty, kumulus Bmp15-/- myší obsahuje přibližně poloviční množství mRNA pro Erbb1 

i vlastního proteinu, (Su et al., 2010). Pokles exprese Erbb1 byl pozorován i u kumulu, 

ze kterého byl oocyt odstraněn, přičemž tento efekt bylo možno překonat přidáním BMP15 

nebo GDF9 do kultivačního média. Zdá se tedy, že pozitivní vliv oocytu na expanzi kumulu je 

zprostředkován indukcí exprese Erbb1 v kumulárních buňkách, cestou aktivace Smad2 

a Smad3 signalizace díky Bmp15 a Gdf9 (Su et al., 2010). 

ERBB4 nemusí nutně fungovat pouze jako membránový receptor. Po navázání ligandu 

a v důsledku signalizace protein kinázou C (PKC) může být totiž jeho extracelulární část 

odštěpena pomocí ADAM17 (Vecchi et al., 1996), tedy metaloproteázy štěpící i prekurzory 

EGF-like peptidů. Následně dojde u uvolnění intracelulárního fragmentu s80 γ-sekretázovou 

aktivitou závislou na presenilinu (Vidal et al., 2005). Exprese presenilinu 1 a 2 je v důsledku 

stimulace gonadotropiny v buňkách folikulu zvýšena (Rimon et al., 2004).  Fragment s80 

obsahuje prakticky celou intracelulární část, tedy i fosforylované tyroziny, a tak může sloužit 

jako místo setkání pro proteiny obsahující SH2 doménu. Kromě toho lidský ERBB4 obsahuje 

v pozici 676-684 jaderný lokalizační signál (Williams et al., 2004). Na fragment s80 se 

mohou díky své WW-doméně vázat YAP1 a YAP2, a tak se dostat do jádra (Komuro et al., 

2003). WW-doména, která dostala své jméno od dvou vysoce konzervovaných zbytků 

tryptofanu, se obecně váže na proteiny obsahující motiv bohatý na zbytky prolinu, nejčastěji 
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PPPY. Mezi proteiny obsahující takový motiv patří i transkripční faktory RUNX1 a RUNX2. 

YAP1 je považován za koaktivátor RUNX1 (Yagi et al., 1999). Exprese Runx1 v COC 

kultivovaných v médiu obohaceném o AREG přibližně 5× stoupá (Shimada et al., 2006), 

stejně tak i exprese Runx2 (Liu et al., 2010). Zdá se, že Runx1 má v granulózních buňkách 

nějakou funkci, protože exprese Cyp11a1, enzymu přeměňujícího cholesterol na pregnenolon, 

klesla v důsledku siRNA proti Runx1 (Jo et Curry, 2006), podobně i exprese Ptgs2 byla 

siRNA proti Runx1 negativně ovlivněna (Liu et al., 2009). Runx1 a Runx2 jsou rovněž 

důležité pro expresi Hapln1, známějšího jako Crtl1 (Liu et al., 2010). Hapln1 je zřejmě brání 

apoptóze granulózních buněk a umožňuje tak efektivní luteinizaci (Liu et al., 2010). Je rovněž 

syntetizován kumulárními buňkami u krysy a jeho exprese je indukována FSH i AREG, 

přičemž jejich efekty se sčítají (Kobayashi et al., 1999). Krom toho tento protein stabilizuje 

interakci mezi versikanem a hyaluronanem během vývoje srdce (Wirrig et al., 2007). 

Versikan je součástí extracelulární matrix kumulu a podílí se na její stabilizaci (Russel et al., 

2003).  

U myší je eliminace genu Erbb4 lethální 11. dne vývoje (Tidcombe et al., 2002). 

Nicméně lze připravit zvířata, u kterých je Erbb4 exprimován pouze pod kontrolou promotoru 

těžkého řetězce α-myosinu specifického pro srdce a taková zvířata jsou plodná 

(Tidcombe et al., 2002).  
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4 Vliv EGF-like peptidů na znovuzahájení meiózy 

Pro znovuzahájení meiózy je nezbytná aktivita MPF. MPF je komplexem cyklinu, 

malého proteinu, který dostal své jméno podle toho, že se jeho hladina během buněčného 

cyklu cyklicky mění, a na něm závislé (cyklin-dependentní) serin/threonin kinázy, konkrétně  

cyklinu B a CDK1. Náhodné aktivaci MPF brání inhibiční fosforylace Thr14 a Tyr15, které se 

nacházejí v ATP-vazebném místě, takže jejich fosforylace brání navázání ATP a vlastní 

kinázové aktivitě CDK1 (Atherton-Fessler et al., 1994). Tyto inhibiční fosforylace jsou 

v oocytu vytvářeny WEE1 a MYT1 kinázami. U myších oocytů bylo prokázáno, že potlačení 

translace Wee1a pomocí morfolino-oligonukleotidů zamezí rozpadu zárodečného váčku 

pouze z 10%, a tak se zdá, že tato kináza se v rámci inhibice MPF příliš nezapojuje, zatímco 

užití stejné metody proti Wee1b zamezilo GVBD z 35% (Oh et al., 2010). Potlačení translace 

Myt1 potlačilo GVBD z 22%, a tak autoři výše zmíněné práce shrnují, že k zamezení aktivace 

MPF jsou nezbytné obě zmíněné kinázy. 

Mnohé studie ukazují, že meiotický blok oocytů savců je způsobem vysokou 

koncentrací cAMP v oocytu. Dosud není zcela jasné, zda je hladina cAMP v oocytu 

udržována oocytem samotným, nebo zda klíčovou roli plní vodivé spoje (gap junctions), 

kterými cAMP do oocytu difunduje z kumulárních buněk. Zajímavá je syntéza cAMP 

v oocytu. Cyklický 3´,5´-adenosinmonofosfát je v něm syntetizován činností 

adenylátcyklázy 3, která je u myši aktivována na základě signalizace proteinu spojeného 

s G-proteinem - Gpr3 (Mehlmann et al., 2004). Ligand aktivující Gpr3 receptor není znám 

a zdá se, že je tento receptor konstitutivně aktivní, což ostře kontrastuje se závěrem 

Mehlmann et al. (2004), že právě tento receptor je jakýmsi zprostředkovatelem komunikace 

oocytu a somatických buněk folikulu, což autoři výše citované práce vyvozují především 

z faktu, že myší meioticky kompetentní oocyty po uvolnění z folikulu často spontánně 

znovuzahájí meiózu. Nicméně klíčovou úlohu Gpr3 v rámci udržení meiotického bloku 

potvrzuje i fakt, že u myší, u kterých byl gen pro tento receptor inaktivován metodou gene 

knockout, dochází ke znovuzahájení meiózy ještě ve folikulu (Mehlmann et al, 2004). 

Zajímavé je, že se o tomto receptoru uvažuje jako o potenciálním cíli nových léčiv proti 

Alzheimerově chorobě (Thathiah et al., 2009).  

Jakým způsobem cAMP zabraňuje znovuzahájení meiózy? Cyklický 

adenosin-3´,5´-monofosfát způsobuje disociaci heterotetrameru proteinkinázy A (PKA), a tak 

dochází k uvolnění katalytických podjednotek zprostředkovávajících aktivitu tohoto enzymu. 
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PKA fosforyluje Ser321 fosfatázy Cdc25b, a tak zabraňuje její translokaci do jádra (Oh et al., 

2010). Cdc25b fosforylovaná na Ser321 totiž váže protein 14-3-3β, čímž se zamaskuje 

jaderný lokalizační signál (Pirino et al., 2009). U mutantní formy Cdc25b, u které byl Ser321 

nahrazen Ala, k vazbě 14-3-3β nedochází (Pirino et al., 2009). Navíc Cdc25b, u které je 

Ser321 mutován, indukuje GVBD účinněji než wild-type (Oh et al., 2010). Cdc25b je 

fosfatáza schopná defosforylovat inhibiční fosforylace vytvořené Wee1b a Myt1 – Cdc25b-/- 

myši jsou životaschopné, avšak k GVDB u nich nedochází (Lincoln et al., 2002), což 

naznačuje, že aktivita Cdc25b je pro rozpad zárodečného váčku nezbytná.  

Jakým způsobem tedy EGF-like peptidy přispívají k znovuzahájení meiózy? Na tuto 

otázku není doposud jasná odpověď. Experimentální výsledky ukazují, že efekt EGF 

na maturaci COC je pravděpodobně zprostředkován kumulárními buňkami (Li et al., 2008). 

Účinek EGF na prasečí COC bylo možno zrušit pomocí AG1478, inhibitoru kinázové aktivity 

ERBB1, a U0126, inhibitoru MEK, (Li et al., 2008). EGF tedy aktivuje receptor ERBB1, což 

vede k zvýšení aktivity MAP kináz ERK1 a ERK2. MAP kinázová aktivita způsobuje 

potlačení translace mRNA pro konnexin 43 (Kalma et al., 2004), majoritní komponenty 

vodivých spojů mezi kumulárními buňkami, případně dochází k fosforylaci tohoto proteinu 

(Sela-Abramovich et al., 2005). Podle klasické představy tyto děje vedou k poklesu difuze 

cAMP v oocytu a k znovuzahájení meiózy. Ovšem Mehlmann et al. (2004) zjistili, že cAMP 

difundující z kumulárních buněk není schopen udržet meiotický blok oocytů.  

Nedávné výsledky ukázaly na možnou roli cGMP, který může rovněž z kumulárních 

buněk do oocytu pronikat přes vodivá spojení. U myši bylo zjištěno, že cGMP je účinným 

(IC50 = 97 nM) kompetitivním inhibitorem Pde3a, fosfodiesterázy specifické pro oocyt 

(Vaccari et al., 2009). LH snižuje koncentraci cGMP v myších oocytech kultivovaných uvnitř 

folikulu z 1µM na 40 nM (Norris et al., 2009). LH radikálně snižuje i koncentraci cGMP 

v buňkách folikulu myši již po první hodině kultivace a zdá se, že tento pokles je způsoben 

Areg a Ereg (Vaccari et al., 2009). Efekt LH bylo totiž možno zrušit AG1478, inhibitorem 

kinázové aktivity Erbb1, a lidský rekombinantní AREG i EREG měly prakticky stejný účinek 

jako LH, a to velmi rychle – již po třiceti minutách kultivace s AREG koncentrace cGMP 

klesla o 80 % (Vaccari et al., 2009).  

Jakým způsobem dochází k poklesu cGMP v buňkách folikulu? Gonadotropiny 

nezvyšují hydrolýzu cGMP v granulózních buňkách a k poklesu cGMP díky LH dochází 

i v přítomnosti inhibitoru PDE5. LH zřejmě snižuje produkci oxidu dusnatého, a tak efektivně 
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brání syntéze cGMP (Vaccari et al., 2009). Nicméně v prasečích COC kultivovaných 

v podmínkách in vitro s eCG a hCG k zvýšení aktivity fosfodiesteráz štěpících cGMP 

dochází, a to především v kumulu (Sasseville et al., 2008).  

Znovuzahájení meiózy u prasečích COC, nikoliv však oocytů kultivovaných bez 

kumulu, brání i LY294002, inhibitor fosfoinositid-3-kinázové (PI3K) aktivity (Li et al., 

2008). LY294002 negativně ovlivňuje fosforylaci ERK1 a ERK2, přičemž jeho efekt nebylo 

možno potlačit dalším přídavkem EGF (Li et al., 2008). PI3K fosforyluje 3´-hydroxyl 

fosfoinositidů. Marone et al. (2008) rozlišují tři třídy těchto enzymů, přičemž pouze PI3K 

první třídy, která se dále dělí na IA a IB, je schopna vytvořit fosfatidylinositol-(3,4,5)-

trisfosfát – zbývající dvě vyvářejí pouze bisfosfáty (třída II), respektive monofosfáty (třída 

III). PI3K IA třídy představuje heterodimer  regulační adaptérové podjednotky p85 a vlastní 

katalytické podjednotky p110, přičemž je třeba poznamenat, že adaptérových podjednotek je 

vlastně pět (p85α, p55α, p50α, p85β a p55γ) a katalytické jsou známy tři, p110α, p110β 

a p110δ, (Marone et al., 2008). Detailní rozbor jednotlivých jednotek a tříd této je nad rámec 

této práce, a tak se spokojíme s konstatováním, že regulační podjednotka umožňuje aktivaci 

PI3K IA třídy obsahuje dvě SH2 domény, které jsou schopny asociovat s fosforylovanými 

tyrosinovými zbytky ERBB1. Touto interakcí se celý komplex p85 s p110 dostane 

k membráně, kde se může kinázová aktivita p101 realizovat. Na fosfatidyl-(3,4,5)-trisfosfáty 

se váže proteinkináza B (PKB) svojí PH-doménou, což způsobí takovou změnu konformace, 

která odhalí fosforylační místa nezbytná pro její aktivaci, tedy Ser473 a Thr308. Navíc se na 

fosfatidyl-(3,4,5)-trisfosfáty váže na fosfoinosidu závislá kináza 1 (PDK 1), která fosforyluje 

PKB na Thr308 (Marone et al., 2008). PKB brání apoptóze kumulárních buněk, ale inhibice 

PI3K negativně neovlivňuje syntézu progesteronu v kumulu prasečích COC (Shimada et al., 

2003). 

Kultivace kravských COC po dobu 24 h v médiu obohaceném o EGF (10 ng/ml) vedla 

k téměř trojnásobnému zvýšení fosfoinositid-3-kinázové (PI3K) aktivity v oocytech po 

kultivaci zbavených kumulu (Vigneron et al., 2004). Zajímavé bylo také zjištění, že inhibitor 

cyklin-dependetních kináz roskovitin (25 µM) toto zvýšení omezil na cca 1,5×, zřejmě 

v důsledku skutečnosti, že absence aktivity cyklin-dependetních kináz urychluje degradaci 

receptoru pro EGF  v kumulárních buňkách (Vigneron et al., 2004).  U myších oocytů bylo 

zjištěno, že aktivace PKB, o niž svědčí především fosforylace na Ser473 a Thr308, předchází 

rozpadu zárodečného váčku, tedy aktivaci MPF, a to nezávisle na aktivitě MPF (Kalous et al., 

2006). PKB inhibičně fosforyluje MYT1 na Ser75 v oocytech mořské hvězdice Asterina 
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pectinifera (Okumura et al., 2002), dále zvyšuje aktivitu myší Pde3a, a to aktivačními 

fosforylacemi na Ser290, Ser291 a Ser292 (Han et al., 2006).  

 

Molekulární mechanismus, kterým EGF-like peptidy indukují rozpad zárodečného, 

váčku je tedy nejasný. Nicméně je zřejmé, že efekt těchto peptidů je zprostředkován 

kumulárními buňkami a vede k poklesu koncentrace cAMP v oocytu. 

 

5 Vliv EGF-like peptidů na expanzi kumulu 

V důsledku signalizace luteinizačním hormonem dochází v kumulárních buňkách 

k expresi genů kódujících proteiny nezbytné pro syntézu komponent extracelulární matrix 

a její stabilitu. Exprese těchto genů je závislá na aktivaci ERBB1 díky EGF-like peptidům 

(Shimada et al., 2006). Jedná se především o geny Ptgs2, Has2 a Tnfaig6 (Shimada et al., 

2006). 

Prostaglandin-endoperoxid syntáza 2, známější jako cyklooxygenáza 2, je enzym 

stojící na počátku syntézy prostaglandinů. Myši, u kterých byl gen Ptgs2 odstraněn metodou 

gene knockout, jsou neplodné. Nedochází u nich k ovulaci. Zatímco u wild-type myší lze 

superovulací pomocí PSMG (5 IU/myš) získat z jedné myši průměrně 36 COC, u Ptgs2-/- je to 

pouze 9 (Lim et al., 1997). Navíc u těchto oocytů jen málokdy proběhne vydělení prvního 

pólového tělíska. K tomu se ještě přidává skutečnost, že blastocysty nejsou schopny v těchto 

myších implantace. Díky těmto i dalším experimentům se o inhibitorech PTGS2, např. 

o meloxicamu, uvažuje jako o možné postkoitální antikoncepci (Jesam et al., 2010). Byly 

studovány i myši deficientní na Ep2, receptor PGE2 (Tilley et al., 1999). Jejich schopnost 

ovulovat byla srovnatelná s wild-type zvířaty, avšak pouze 4% oocytu bylo možno oplodnit, 

zatímco u wild-type zvířat účinnost in vitro fertilizace dosahovala 88%. Autoři výše uvedené 

práce své výsledky diskutují v tom smyslu, že efekt PGE2, zvláště v rámci implantace, 

nemusí být zprostředkován pouze receptorem EP2.  

Úloha Ptgs2 při vlastní expanzi kumulu pravděpodobně souvisí s přenosem signálu 

luteinizačního hormonu z buněk stěnové granulózy do kumulu (Shimada et al., 2006). 

O tomto bude pojednáno v následující kapitole. 

Hyaluronansyntáza 2 je transmembránový enzym syntetizující hlavní komponentu 

extracelulární matrix kumulárních buněk zodpovědnou za vlastní expanzi, tedy hyaluronan. 
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Jedná se o vysokomolekulární (několik MDa) lineární nevětvený glykosaminoglykan, který je 

stabilizován inter-α-trypsin inhibitorem (IαI) derivovaným ze séra. 

IαI představuje zajímavý komplex, který se skládá s bikuninu, polypeptidu velkého 

16 kDa, který je navázán přes Ser10 na řetězec z chondroitinsulfátu, na něž se váží (esterovou 

vazbou mezi karboxyly zbytků aspartátu a 6-hydroxyly N-acetylgalaktosaminů) dva těžké 

řetězce (HC, cca 90-100 kDa), přičemž v lidské plazmě dominuje „klasický“ IαI obsahující 

HC1 a HC2 (Blom et al., 1995). Vlastní stabilizace představuje transesterifikaci těžkého 

řětězce z N-acetylgalaktosaminu chondroitinsulfátu na N-acetylglukosamin hyaluronanu 

a zprostředkovává ji třetí zmíněný protein, tedy TNFAIP6, možná známější jako TSG6 (Rugg 

et al., 2005). Přenesením HC na hyaluronan dojde k jistému „zesíťování“ jinak lineárních 

molekul hyaluronanu a zvýší se jejich hydratace, což je obojí nezbytné pro správnou funkci 

kumulu. Za přítomnosti Mn2+ nebo Mg2+ formoval TNFAIP6 komplexy s IαI, přičemž došlo 

k přesení jednoho těžkého řetezce (náhodně HC1 i HC2) z IαI na „Link“ část TNFAIP6, který 

pravděpodobně katalyzuje vlastní transesterifikaci na hyaluronan (Rugg et al., 2005). Zda 

a jakým způsobem se této transesterifikace účastní i pentraxin 3, který je rovněž důležitý pro 

stabilitu expandovaného kumulu (Varani et al., 2002), není zřejmé.  

Myši deficientní na Tnfaip6 jsou neplodné, jejich schopnost ovulovat je signifikatně 

nižší než u wild-type zvířat, kumulární buňky těchto myší nejsou v in vivo podmínkách 

schopny expanze po stimulaci hCG a kumulus bylo možno odstranit i opatrným pipetováním, 

což naznačuje, že Tnfaip6 je pro expanzi kumulu a stabilitu extracelulární matrix naprosto 

klíčový (Fülöp et al., 2003). Neschopnost expandovat se samozřejmě odráží ve skutečnosti, že 

COC těchto myší nemohou být v podmínkách in vivo oplodněny (Fülöp et al., 2003). Rovněž 

v podmínkách in vitro vykazovaly COC Tnfaip6 deficientních myší neschopnost expandovat 

kumulus po stimulaci EGF, přičemž tento efekt byl možno překonat přidáním Tnfaip6 do 

kultivačního média (Fülöp et al., 2003). Podobných výsledků bylo dosaženo i u myší 

deficientních na bikunin (Zhuo et al., 2001), kritickou komponentu IαI, která však není 

syntetizována v důsledku signalizace EGF-like peptidy. 
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6 Regulace exprese EGF-like faktorů 

Způsob, jakým dochází k expresi prekurzorů EGF-like peptidů v buňkách stěnové 

granulózy a kumulu, není zcela jasný. Shimada et al. (2006) představují následující 

experimentální výsledky získané na myši: 

1. Čtyři hodiny po injekci hCG došlo v COC z preovulačních folikulů k značnému 

zvýšení exprese Ereg, Areg a Btc. Zajímavé bylo, že zatímco exprese Areg a Btc 

rapidně klesla již za osm hodin od injekce hCG, exprese Ereg se udržela přibližně na 

stejné úrovni až do 12. hodiny a teprve poté sigtnifikatně klesla, v prakticky již 

ovulovaných COC. V in vitro kultivaci COC stimulovaných FSH nebo AREG došlo 

k poklesu exprese Ereg v 16. hodině kultivace. 

2. U zvířat deficientních na Ptgs2 byl tento nárůst exprese Areg a Ereg (nikoliv však Btc) 

ve 4. hodině po injekci hCG dramaticky, zvláště u Areg, menší v porovnání s Ptgs2+/- 

jedinci. 

3. Forskolin, aktivátor adenylátcyklázy, indukoval expresi Areg již po 30 minutách 

kutlivace in vitro. 

4. K expresi Ptgs2 docházelo během první hodiny kultivace v médiu obohaceném 

o AREG, nikoliv forskolin.  

5. Indukce exprese Areg a Ereg byla výrazně snížena NS398, inhibitorem Ptgs2. PGE2 

samotný indukoval expresi Areg, Ptgs2 a Has2. PGE2 byl v COC schopen zrušit efekt 

AG1478, inhibitoru receptoru epidermálního růstového faktoru, a vyvolat expresi Areg 

a Has2, nikoliv však Ptgs2. 

6. Kultivace COC a buněk stěnové granulózy s inhibitory PKA (KT), Mapk14/p38 

(SB203580) nebo Mek1 (PD) přinesly výsledky sumarizované v obr. č. 1. 
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Obrázek 1 - Efekt inhibitorů na expresi Areg a Ptgs2 a vliv FSH, AREG a forskolinu na fosforylaci Erk1, 

Erk2 a Mapk14/p38. Přejato z Shimada et al. (2006). 

 

Recentní výsledky Yamashita et al. (2009) získané na prasečích COC kultivovaných 

in vitro s FSH, LH a s H89, inhibitorem PKA, naznačují, že právě PKA hraje kritickou úlohu 

v rámci indukce exprese Areg, Ereg i Adam17. H89 potlačil po 2,5 h kultivace expresi 

zmíněných genů na rozdíl od Shimada et al. (2006) prakticky na úroveň nijak 

nestimulovaných COC. Rozdílné výsledky zřejmě nejsou způsobeny mezidruhovými rozdíly, 

ale skutečností, že H89 je mnohem účinnější inhibitor PKA než KT, jak ukazují i výsledky 

naší laboratoře, ve které se studoval efekt KT i H89. 

Exprese Areg je tedy indukována vysokou hladinou cAMP, a to přes transkripční faktor 

CREB. Promotor genu  Areg  obsahuje CRE-sekvenci (Plowman et al., 1990). Fosforylace 

CREB na Ser133 navozená proteinkinázou A, případně v důsledku aktivace Mapk14 

(Delghandi et al., 2005), vede k vazbě na CBP, koaktivátor transkripčního faktoru CREB 
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(Kwok et al., 1994). FSH byl skutečně schopen v  buňkách stěnové granulózy v in vitro 

kultuře indukovat přechodnou fosforylaci Creb na Ser133, která se objevila hodinu po přidání 

hormonu a vrátila se na bazální úroveň v šesté hodině kultivace (Gonzalez-Robayna et al., 

1999). Tato fosforylace byla zřejmě na PKA závislá, protože protilátka mající svůj epitop na 

N-konci αC katalytické podjednotky tohoto enzymu ukázala na zřetelnou akumulaci αC 

katalytické podjednotky v jádrech granulózních buněk vystavených účinkům FSH, přičemž 

v šesté hodině kultivace se akumulace αC razantně snížila (Gonzalez-Robayna et al., 1999).  

Význam MAP-kináz, MAPK14, ERK1 a ERK2, pro expresi EGF-like faktorů je rovněž 

zřejmý. V kumulárních buňkách dochází k aktivaci Mapk14 díky PGE2, který je produkován 

buňkách stěnové granulózy i kumulu, a to mechanismem závislým na Erk1 a Erk2, které 

indukují expresi Ptgs2 (Shimada et al., 2006). Jakým způsobem dochází k aktivaci MAPK14 

díky PGE2 není zcela jasné. EP2 (PTGER2), receptor PGE2, je spojen s G-proteinem 

a v důsledku jejich aktivace dochází k syntéze cAMP. Zdá se, že Mapk14 je aktivována 

rovněž především PKA (Maizels et al., 1998). Recentně byly publikovány i výsledky, které 

naznačují, že MAPK14 přímo aktivuje ADAM17, a to na základě fosforylace Thr735, který 

se nachází v intracelulární doméně tohoto enzymu a je pro jeho aktivitu nezbytný (Xu et al., 

2010). 

Geny důležité pro expanzi kumulu, tedy především Ptgs2, Has2 a Tnfaip6, jsou 

exprimovány na základě aktivace Erk1 a Erk2 (Fan et al., 2009). Zdá se tedy, že cAMP 

fyziologicky induje počáteční expresi Areg. Několika pozitivními zpětnými vazbami tento 

počáteční signál amplifikují MAP kinázy, jak naznačuje obr. č. 3. Nicméně Erk1 a Erk2 

mohou být aktivovány i nezávisle na AREG a EREG, a to díky SFK, kinázám rodiny c-Src 

(Wayne et al., 2007).  

V této souvislosti je zajímavé, že EGF je schopen u prasečích COC z preovulačních 

folikulů o průměru 6-7 mm kultivovaných indukovat expanzi kumulu, zatímco u COC 

z folikulů o průměru menším než 4 mm nikoliv. COC z malých folikulů stimulované FSH 

a následně EGF jsou však schopné expanze (Procházka et al., 2003). 
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Obrázek 2 - Komunikace mezi signalizací FSH a EGF-like peptidy v granulózních buňkách. Přejato 

a upraveno z Wayne et al., (2007). 

Zajímavé výsledky rovněž přinesly experimenty na myších, v jeichž granulózních 

buňkách byly geny Erk1 a Erk2 eliminovány (Fan et al., 2009). Předně je nutno říci, že Erk1-/- 

myši jsou životaschopné a plodné, zatímco odstranění Erk2 je embryonálně letální, a tak se 

Fan et al. (2009) rozhodli vytvořit zvířata deficientní na Erk1 a Erk2 odstranili pouze 

v granulózních buňkách. Tento genotyp budeme označovat Erk1/2gc-/-. Zajímavé bylo, že 

zatímco Erk1-/- i  Erk2gc-/- myši byly plodné, Erk1/2gc-/- zvířata nebyla schopná ovulovat a byla 

naprosto neplodná. Jejich vaječníky neobsahovaly preovulační folikuly ani žádná žlutá 

tělíska. Koncentrace estradiolu v séru byla u těchto myší zvýšená. Pomocí superovulace 

nebylo možno z těchto zvířat získat žádné COC, nedochází u nich k ruptuře folikulu ani 

k GVBD. Oocyty těchto myší zbavené kumulu však v kultuře dosáhly metafáze II podobně 

jako kontrolní oocyty wild-type myší. AREG však nebyl schopen indukovat rozpad 
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zárodečného váčku v Erk1/2gc-/- COC kultivovaných v médiu s hypoxantinem, inhibitorem 

Pde3a, zatímco u podobně ošetřených COC wild-type zvířat k GVBD došlo.  

 Proliferaci granulózní buněk Erk1/2gc-/- myší nejsou LH ani hCG schopny ukončit, 

nedochází k negativní regulaci exprese Cyp19a1 (aromatáza, enzym konvertující testosteron 

na estradiol) a hCG nedokázal zvýšit expresi Sult1e1, estrogensulfotransferázy, enzymu, který 

blokuje biologické účinky estrogenu. Exprese Star (protein regulující transport cholesterolu 

do mitochondrií) a Cyp11a1, markerů luteinizace, byla v granulóze mutantních myší značně 

potlačena. Exprese genu spojených s expanzí kumulu, tedy Ptgs2, Tnfaip6, Has2, Ptx3 a Pgr, 

byla minimální, podobně jako exprese betacelulinu. Zdá se tedy, že k expresi betacelulinu 

dochází až v důsledku signalizace Areg a Ereg. Fan et al. (2009) uvádějí, v souladu se 

Shimada et al. (2006), že expresi Btc zprostředkovává až aktivace Erk1 a Erk2. Fan et al. 

(2009) přicházejí se zajímavou myšlenkou, že Erk1 a Erk2 vlastně negativně regulují expresi 

genů indukovaných FSH. Rovněž zmiňují, že fenotyp podobný Erk1/2gc-/- byl pozorován 

u myší deficietních na Cebpb (CCAAT/Enhancer-binding protein–b), trakskripční faktor, 

který je v granulózních buňkách indukován hCG a je substrátem Erk1 a Erk2. Pouze 

v buňkách exprimujících Cebpb byl Areg schopen indukovat expresi genů nezbytných pro 

expanzi kumulu, konkrétně Ptgs2, Tnfaip6, Pgr a Star (Fan et al., 2009).  

Expresi EGF-like peptidů a expanzi kumulu negativně ovlivňuje cGMP. Kultivace celých 

folikulů v médiu obohaceném o SNAP, donor NO, vedla ke snížení aktivity Mek1 v COC. 

Mek1 pozitivním způsobem ovlivňuje aktivitu Erk1 a Erk2, MAP kináz důležitých pro 

expresi EGF-like faktorů v buňkách kumulu. Schéma navržené Sela-Abramovich et al. (2008) 

dává jistý fyziologický smysl: NO  efektivně brání oocytu znovuzahájit meiózu a granulózním 

buňkám spustit v mnoha krocích autoamplifikační program vedoucí k ovulaci. Inhibitor 

guanylátcyklázy má na meiotickou maturaci i expanzi kumulu COC pozitivní vliv, který lze 

revertovat nehydrolyzovatelným 8-Br-cGMP (Sela-Abramovich et al., 2008). Zdá se tedy, že 

inhibice Mek1 je závislá přímo na cGMP. Je však otázkou, jakým způsobem může cGMP 

inhibovat Mek1, případně předchozí členy její signální kaskády. Je možné předpokládat, že 

cGMP působí přes proteinkinázy na něm závislé, tedy Prkg1 (též cGKI) a Prkg2 (cGKII). 

PMSG a hCG stimulují expresi Prkg2 v buňkách stěnové granulózy i COC, zatímco exprese 

Prkg1 není gonadotropiny ovlivněna (Sriraman et al, 2006). Stimulace granulózních buněk 

PMA, aktivátorem PKC, vedla k podobnému efektu jako gonadotropiny (Sriraman et al., 

2006). PKC zvyšuje aktivitu ADAM17 a můžeme spekulovat, že práve EGF-like peptidy 

zvyšují expresi Prkg2. Zdá se tedy, že EGF-like peptidy expanzi kumulu indukují, ale zaroveň 
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způsobují expresi kinázy, která tento děj negativně reguluje. 

 

 

Obrázek 3 - Schéma signalizace v MGC a kumulu. Přejato a upraveno z (Shimada et al., 2006). 
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7 Závěr 

Z předchozího je zřejmé, že EGF-like peptidy hrají důležitou v rámci znovuzahájení 

meiózy i expanze kumulu. MAP kinázová aktivita, kterou v kumulu zvyšují, se podílí na 

uzavření vodivých spojů mezi kumulárními buňkami, což vede k poklesu koncentrace cAMP 

v oocytu, pravděpodobně v důsledku snížení difuze cGMP, kompetitivního inhibitoru 

PDE3A, z kumulu do oocytu. LH, AREG i EREG negativně regulují hladinu cGMP 

v buňkách folikulu. Tato negativní regulace je zřejmě důležitá i z hlediska expanze kumulu, 

protože aktivita MEK1, kinázy regulující ERK1 a ERK2, je inhibována NO, respektive 

cGMP.  

EGF-like peptidy zprostředkovávají LH-signál buňkám kumulu, které exprimují pouze 

velmi malé množství receptoru LH. Způsobují expanzi kumulu, protože indukují expresi 

genů, jejichž produkty v tomto procesu hrají klíčové role, tedy především TNFAIP6, PTGS2 

a HAS2. Zda a jakou úlohu v rámci expanze kumulu a luteinizace hraje ERBB4 není jasné. 

Výsledky naší laboratoře ukazují, že efekt jednotlivých EGF-like peptidů na expresi 

konkrétních genů není totožný, zvlášť BTC se od ostatních dvou odlišuje. V prasečích COC 

EREG nejvíce indukuje expresi HAS2, zatímco kultivace COC s AREG vede k expresi 

především PTGS2. Takovou radikální odlišnost lze interpretovat tím, že EREG se kromě 

ERBB1 může vázat i na ERBB4. 

Rovněž není jasné, jakým způsobem dochází k ukončení exprese EGF-like peptidů. 

Pokles exprese AREG a EREG má zřejmě velký fyziologický význam. Freimann et al. (2004) 

sumarizují, že v karcinomech odvozených z epiteliální tkáně vaječníku k  negativní regulaci 

exprese AREG a EREG zpravidla nedochází. 

V naší laboratoři se studují především procesy spojené s expanzí kumulu prasečích 

COC kultivovaných in vitro. Tento model má mnohá úskalí (nejasné genetické pozadí, 

extrémní problémy spojené vytvářením geneticky modifikovaných zvířat atd.), nicméně má 

lidské fyziologii pravděpodobně blíže než myši. Proto je třeba poznatky získané na myších 

ověřit právě na prasečích COC.    
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Souhrn možných výzkumných témat a hypotéz: 

1. Je v prasečích kumulárních buňkách exprimován ERBB4? Pokud ano, ovlivňuje 

nějakým způsobem expresi genů indukovanou EGF-like peptidy? Prochází výše 

zmíněným stěpením ADAM17 a γ-sekretázou? 

2. Indukuje EREG expresi jiných genů než AREG, případně liší se jejich efekt účinností 

indukce? 

3. Jakým způsobem EGF-like peptidy inhibují produkci cGMP? Inhibují skutečně 

produkci NO? 

4. Je možno negativní efekt cGMP na zrání oocytu zmírnit nebo překonat přidáním FSH 

nebo EGF-like peptidů do kultivačního média? Jaký je molekulární mechanismus, 

kterým se tak může stát? 

5. Inhibuje zvýšená koncentrace cGMP v kumulu aktivitu MEK1 a dochází k poklesu 

exprese prekurzorů EGF-like peptidů? Pokud ano, jakým způsobem? Existují v tomto 

smyslu rozdíly mezi myší, jako organismem, u kterého dochází k rozpadu 

zárodečného váčku v rámci minut po vyjmutí z folikulu, a prasetem, u kterého zrání 

trvá několikanásobně delší dobu? 

6. Hraje NO/cGMP nějakou roli v MI-MII přechodu, jak naznačují výsledky Jablonka-

Shariff et Olson (2000)? 
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