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ABSTRAKT
Aktivace ţírných buněk kostní dřeně (bone marrow-derived mast cells, BMMC) zahajuje
řadu buněčných procesů, jako je uvolnění obsahu intracelulárních váčků, proliferace buňky
nebo reorganizace cytoskeletu. Ačkoliv mikrotubuly hrají v těchto procesech důleţitou roli,
molekulární mechanismy kontrolující změny v organizaci mikrotubulů během aktivačních
dějů jsou neznámé. BMMC mohou být aktivovány několika způsoby. Za fyziologických
podmínek způsobuje agregace IgE receptorů (FcεRI) na povrchu buněk aktivaci specifických
signálních drah. BMMC mohou být také aktivovány nespecificky pervanadátem, inhibitorem
tyrosinových fosfatáz, nebo thapsigarginem, inhibitorem Ca2+ ATPáz na endoplazmatickém
retikulu. V rámci této diplomové práce bylo zjištěno, ţe pro sledování rychlých
morfologických změn, při aktivaci ţírných buněk, je vhodné BMMC před aktivací
imobilizovat na fibronektin. Bylo prokázáno, ţe specifická i nespecifická aktivace BMMC
vede

k reorganizaci

mikrotubulů

a

k tvorbě

mikrotubulárních

výběţků.

Tvorba

mikrotubulárních výběţků je za fyziologické aktivace závislá na aktivitě protein tyrosinových
kináz Src rodiny a na vnitrobuněčné koncentraci Ca2+. Důleţitou roli v tomto procesu hraje
protein STIM1, detektor Ca2+ koncentrace v endoplazmatickém retikulu, který se podílí na
aktivaci Ca2+ kanálů v plazmatické membráně. Výsledky také naznačují, ţe by Ca2+ mohl
regulovat jak nukleaci mikrotubulů z MTOC, tak i jejich polymeraci.
Získané poznatky dokazují, ţe reorganizace mikrotubulů je v průběhu aktivačních dějů
BMMC závislá na změnách intracelulární koncentrace Ca2+ regulované STIM1. Znalosti
molekulárních mechanismů regulace reorganizace mikrotubulů by mohly být vyuţity
v nových přístupech léčby zánětlivých reakcí a alergií.
KLÍČOVÁ SLOVA
Mikrotubuly, aktivace ţírných buněk, BMMC, STIM1, Ca2+

ABSTRACT

The activation of bone marrow-derived mast cells (BMMCs) induces a number of cell
processes such as degranulation, proliferation and cytoskeleton rearrangements. Although
microtubules are important in these processes, molecular mechanisms that control changes in
microtubule organisation during cell activation are unknown. Activation of BMMCs can be
achieved in several ways. Under physiological conditions, the aggregation of IgE receptors
(FcεRI) on the surface of BMMCs leads to the initiation of specific signaling pathways. Cells
can be also activated nonspecifically by a tyrosine phosphatase inhibitor pervanadate, or by
thapsigargin that inhibits Ca2+ ATPase pumps located on the endoplasmic reticulum. In this
diploma thesis it was found out that rapid morphological changes can be monitored when
BMMC are immobilised on the fibronectin before their activation. It was proved that specific
and nonspecific activation events lead to microtubule reorganization, as well as to generation
of a large number of microtubule-dependent protrusions. In the course of FcεRI aggregation,
generation of microtubule protrusions depends on the activity of Src family protein tyrosine
kinases and on the intracellular Ca2+ concentration. STIM1, an endoplasmic reticulum Ca2+
sensor, which participates in the activation of store-operated Ca2+ channels in the plasma
membrane, plays a key role in this process. Recently obtained data suggest that Ca2+ might
affect microtubule nucleation from MTOC, as well as their polymerization.
Obtained results demonstrate that microtubule reorganization during BMMC activation
depends on changes in the intracellular Ca2+ concentration, modulated by STIM1. Knowledge
of molecular mechanisms reorganising microtubules could be used in new approaches to the
treatment of inflammatory and allergic diseases.
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SEZNAM ZKRATEK

+TIP

proteiny přednostně lokalizované na (+) konci mikrotubulů

ATP

adenosin-5′-trifosfát

BMMC

ţírná buňka kostní dřeně (bone marrow-derived mast cell)

BSA

hovězí sérový albumin (bovine serum albumin)

CaM

calmodulin

CaMKII

protein kináza II závislá na Ca2+/calmodulinu (Ca2+/calmodulindependent protein kinase II)

CDZ

inhibitor enzymů regulovaných calmodulinem (calmidazolium chloride)

CRAC

kanály aktivované výlevem Ca2+ z buněčných zásobáren (calciumrelease activated calcium channels)

Cy3

indokarbocyanin 3

DAG

diacylglycerol

DNP

2,4-dinitrofenol

ER

endoplasmatické retikulum

FcεRI

vysokoafinitní imunoglobulinový E receptor

γ-TuRC

velký γ-tubulinový komplex (γ-tubulin ring complex)

γ-TuSC

malý γ-tubulinový komplex (γ-tubulin small complex)

GAM

kozí protilátka proti myšímu imunoglobulinu

GAR

kozí protilátka proti králičímu imunoglobulinu

GCPs

proteiny γ-tubulinových komplexů (γ-tubulin complex proteins)

GDP

guanosin-5′-difosfát

GTP

guanosin-5′-trifosfát

IgE

imunoglobulin E

IL

interleukin

IP3

inositol-1,4,5-trisfosfát

ITAMs

aktivační tyrosinové motivy imunoreceptoru (immunoreceptor tyrosinebased activation motifs)

LAT protein

protein slouţíci jako lešení pro vazbu dalších proteinů (linker for
activation of T cells)

MAPs

proteiny asociované s mikrotubuly (microtubule asociated proteins)

MβCD

methyl-β-cyclodextrin

MEM

minimální esenciální médium (minimal essential medium)

MSB

pufr stabilizující mikrotubuly (microtubule stabilizing buffer)

MTOC

organizační centrum mikrotubulů (microtubule organizing center)

PBS

fyziologický roztok s fosfátovým pufrem

PI3K

PI3 kináza

PIP2

fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát

PKC

protein kináza C

PLCγ

fosfolipáza C γ (phospholipase C γ)

SD

směrodatná odchylka (standard deviation)

SDS

dodecyl sulfát sodný

SDS-PAGE

polyakrylmidová elektroforéza v přítomnosti SDS

SOCE

tok Ca2+ řízený zásobárnami v buňce (store-operated Ca2+ entry)

TBST

promývací roztok TBS (Tris-buffered saline) obsahující Tween 20

TEMED

N,N,N',N'-tetramethylethylenediamin

TRIS

tris (hydroxymethyl) aminomethan

% (w/v)

váhová procenta

% (v/v)

objemová procenta

1. ÚVOD
Mikrotubuly představují jednu z hlavních sloţek cytoskeletu a jejich správná organizace a
dynamika je nezbytná pro základní buněčné procesy, na kterých se podílejí. Rychlá přestavba
mikrotubulů, v závislosti na změnách vnějšího a vnitřního prostředí, umoţňuje těmto
strukturám vykonávat různé funkce. Mikrotubuly, sloţené z tubulinů, jsou dynamické polární
struktury s rychle rostoucím (+) a pomaleji rostoucím (-) koncem během polymerace tubulinů.
V buňkách jsou (-) konce zakotveny v organizačních centrech mikrotubulů (microtubule
organizing center; MTOC). Proteiny, podílející se na regulaci dynamiky mikrotubulů, se váţí
zejména na (+) konce mikrotubulů nebo na volné tubulinové diméry.
Ţírné buňky patří mezi buňky imunitního systému a účastní se komplexních dějů při
zánětu, alergické reakci, astmatu nebo anafylaxi. Ţírné buňky jsou aktivovány alergeny a
základním projevem aktivace buněk je uvolnění zánětlivých mediátorů z váčků do okolí
buňky. Za fyziologických podmínek dochází k aktivaci ţírných buněk vazbou antigenu
(alergenu) na imunoglobulin IgE, předem navázaný na IgE receptor (FcεRI). Tím dochází
k agregaci FcεRI a ke spuštění specifických signálních drah. Ţírné buňky mohou být také
aktivovány nespecificky.
Předchozí experimenty prokázaly, ţe u ţírných buněk z kostní dřeně (bone marrowderived mast cells; BMMC) dochází k reorganizaci cytoskeletu v závislosti na aktivačních
dějích. Bylo ukázáno, ţe aktivace BMMC vede k rychlé reorganizaci mikrotubulů a k jejich
koncentraci pod plazmatickou membránou. Molekulární mechanismy, kontrolující změny
v organizaci mikrotubulů během aktivačních dějů, jsou však neznámé.
Laboratoř biologie cytoskeletu, kde byla předkládaná práce vypracována, se dlouhodobě
zabývá studiem mikrotubulů, proteinů asociujících s mikrotubuly a jejich vzájemnými
interakcemi za normálních a patologických podmínek. Studovány jsou také změny v
organizaci mikrotubulů v závislosti na aktivaci buněk. Tématem této diplomové práce je
přispět k pochopení mechanismů, které vedou reorganizaci mikrotubulů při aktivaci BMMC.
V teoretickém literárním přehledu je pojednáno o mikrotubulech a proteinech, které se účastní
regulace jejich dynamiky. Další kapitoly se věnují ţírným buňkám a moţným způsobům
jejich aktivace. V závěru je popsána role Ca2+, důleţité signální molekuly buněk, na funkce v
ţírných buňkách. Hlavním cílem experimentální části diplomové práce bylo popsat změny
v organizaci mikrotubulů při specifické i nespecifické aktivaci adherovaných BMMC a blíţe
charakterizovat mechanismy vedoucí k těmto změnám.
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED

2.1. Cytoskelet
Cytoskelet eukaryontní buňky je sloţitý systém vláknitých struktur umoţňující buňce
vykonávat řadu funkcí jako je vnitrobuněčný transport, ochrana před mechanickým stresem,
segregace chromozómů, adheze k povrchu, pohyb nebo udrţování tvaru buňky. Cytoskelet je
dynamickou strukturou tvořenou třemi typy navzájem interagujících struktur - středními
filamenty, mikrofilamenty a mikrotubuly.
Střední filamenta jsou nejpevnější ze všech cytoskeletálních vláken, coţ předurčuje jejich
roli především v ochraně buněk a tkání před mechanickým stresem. Jejich provazcovitá
vlákna mají průměr kolem 10 nm. S ohledem na proteinové sloţení cytoskeletálních struktur
patří střední filamenta mezi nejvariabilnější sloţku cytoskeletu. Základní stavební proteiny
středních filament se liší v závislosti na tkáňovém původu buněk.
Mikrofilamenta jsou naproti tomu vysoce dynamická cytoskeletální vlákna. Jsou sloţena
z aktinů, které tvoří dvojšroubovice o průměru 7 nm, a asociujících proteinů. Většina
aktinových vláken je nestabilní, nicméně mikrofilamenta mohou v buňkách vytvářet i stabilní
struktury, jako je například kontraktilní systém ve svalech. Hlavní funkcí mikrofilament je
zajištění buněčného pohybu, ale nezbytné jsou i pro svalovou kontrakci, fagocytózu a dělení
buňky.
2.2. Stavba a dynamika mikrotubulů
Mikrotubuly jsou dlouhé duté trubice s vnějším průměrem 25 nm. Mezi základní funkce
těchto struktur patří udrţování tvaru buňky, určení pozice vnitřních membránových organel,
vnitrobuněčný transport a buněčné dělení. Mikrotubuly mohou utvářet jak vysoce dynamické
struktury, jako je mitotické vřeténko, tak i extrémně stabilní struktury jako jsou řasinky a
bičíky.
Základní stavební podjednotkou mikrotubulu je heterodimér αβ-tubulinu (Weisenberg et
al., 1968). α- i β-tubuliny jsou velmi podobné proteiny. Oba mají relativní molekulovou
hmotnost kolem 55 kDa a identita jejich aminokyselinové sekvence je přibliţně 44 %.
Sekundární a terciární struktury obou proteinů jsou dokonce ještě více konzervované.
Struktura α- i β-tubulinu je tvořena dvěma β-strukturami obklopenými α-helixy, které tvoří tři
funkčně odlišné domény. N-koncová doména, vázající nukleotid, je k C-koncové připojena
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prostřední, spojovací doménou. Část C-koncové domény tubulinu je exponována na povrchu
mikrotubulů, kde se na ni mohou vázat proteiny asociované s mikrotubuly (Nogales et al.,
1998).
U většiny organismů se vyskytuje několik tubulinových genů, které kódují izotypy α- i βtubulinu. U lidí bylo identifikováno osm α-tubulinových a sedm β-tubulinových izotypů
(Khodiyar et al., 2007; shrnuto Luduena, 1998). α-Tubuliny pocházející z rozmanitých
organismů sdílejí minimálně 60% shodu aminokyselinových sekvencí a u β-tubulinů je to
podobné (shrnuto Oakley, 2000).
Oba tyto proteiny patří do velké tubulinové nadrodiny, kam kromě α- a β-tubulinu patří
také γ-, δ-, ε-, δ-, ε-, η-, ζ- a θ-tubuliny. Zatímco α-, β-, γ- a δ-tubuliny se vyskytují ve všech
eukaryotech a jde o vysoce fylogeneticky konzervativní proteiny, ostatní tubuliny mají
omezenou distribuci. Funkce α-, β- a γ-tubulinů v buňce je poměrně dobře prozkoumána. α- i
β-tubuliny jsou nejdůleţitější sloţkou mikrotubulů, γ-tubulin je nezbytný pro nukleaci
mikrotubulů. U δ-, ε- a ε-tubulinů se předpokládá, ţe hrají důleţité role během dělení centriol
a bazálních tělísek (shrnuto Dutcher, 2003).
Tubuliny jsou multivazebné proteiny. α- i β-tubulin patří mezi GTP (guanosin-5′trifosfát)-vazebné proteiny. Zatímco GTP navázané na α-tubulinu se nehydrolyzuje, GTP se
na β-tubulin váţe do tzv. E-místa (exchangeable) a během polymerace mikrotubulu dochází
k jeho hydrolýze. Tubulinové diméry váţí také dvojmocné kationty, např. hořčík, zinek nebo
vápník (Ca2+), které ovlivňují růst mikrotubulu. Tubulinové diméry váţí také cytoskeletální
drogy, např. nokodazol, vinblastin a taxol (Nogales et al., 1998).
Mikrotubuly jsou výrazně posttranslačně modifikované struktury, které lze podle těchto
modifikací dělit do subpopulací. Modifikace tubulinů vytvářejí tzv. „tubulinový kód“, který je
vyuţíván proteiny, které se váţí na mikrotubuly. Tubulinový kód tak ovlivňuje funkce
mikrotubulů. Mezi posttranslační modifikace tubulinů patří zejména polyglutamylace,
polyglycylace, tyrosinace/detyrosinace, acetylace, fosforylace a palmitoylace. Ve většině
případů jsou modifikovány tubulinové heterodiméry jiţ inkorporované do mikrotubulu
(shrnuto Verhey a Gaertig, 2007). Acetylace lysinu 40 na α-tubulinu (LeDizet a Piperno,
1987) je jediná modifikace lokalizovaná uvnitř mikrotubulu (Nogales et al., 1998). Během
detyrosinace

dochází

k odstranění

C-terminálního

tyrosinu

z α-tubulinu

pomocí

carboxypeptidázy (Hallak et al., 1977). Acetylace i detyrosinace jsou modifikace typické pro
stabilní mikrotubuly interfázních savčích buněk. Polyglutamylace (Edde et al., 1990) a
polyglycylace (Redeker et al., 1994) jsou polymerními modifikacemi, u kterých je na
glutamátový aminokyselinový zbytek α- nebo β-tubulinu připojen polypeptidový řetězec
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z glutamátů nebo glycinů. Byla také identifikována fosforylace α- i β-tubulinu, nicméně jde o
minoritní modifikaci tubulinů (shrnuto Verhey a Gaertig, 2007).
Tvorba nového mikrotubulu se nazývá nukleace. Jednotlivé αβ-heterodiméry jsou na sebe
napojovány tzv. „head-to-tail“ polymerací (Bergen a Borisy, 1980) a tvoří tak
protofilamentum (Obr. 1a). Kaţdý mikrotubul je obvykle sestaven ze 13ti protofilament
(Tilney et al., 1973), které spolu laterálně interagují a tvoří rozevřenou strukturu připomínající
list papíru. Uzavřením této struktury vzniká dutá trubice (Obr. 1b). Vznik nového vlákna,
stabilita nebo jeho zánik je regulován jak koncentrací tubulinových podjednotek, iontů a GTP,
tak i teplotou a interagujícími proteiny.
Mikrotubuly jsou polární struktury, u kterých rozeznáváme tzv. (+) konec, kde je
exponován β-tubulin, a (-) konec zakončený α-tubulinem (Obr. 1b). Plus-konec mikrotubulů
je rychleji rostoucím koncem, zatímco na (-) konci dochází k depolymeraci. Minus konec
mikrotubulů je v buňkách většinou ukotven v MTOC. Plus konec směřuje obvykle k periferii
buňky (Nogales et al., 1998). Polární struktura umoţňuje mikrotubulu vykonávat, s pomocí
dalších proteinů, řadu funkcí. Vnitrobuněčný transport podél mikrotubulů nebo rozestup
chromozómů během mitózy je umoţněn molekulárními motory. Kineziny a dyneiny jsou
mikrotubulární motory, které se za spotřeby energie ve formě ATP (adenosin-5′-trifosfát)
pohybují podél mikrotubulu. Zatímco kineziny se pohybují převáţně k (+) konci mikrotubulu,
dyneiny se pohybují k (-) konci (shrnuto Vale, 2003).
2.2.1. Dynamická nestabilita mikrotubulů
Cytoplazmatické mikrotubuly jsou velmi dynamické struktury, které se během svého
ţivotního cyklu mohou nacházet ve stádiu nukleace, růstu (polymerace) nebo rozpadu
(depolymerace) (Obr. 1c). Přítomnost různých stádií je stěţejní pro biologické funkce
mikrotubulů. Umoţňuje buňce „prohledávat“ cytoplazmu a přizpůsobovat se rychle změnám
prostředí a podnětům z vnějšího okolí (Komarova et al., 2002b). V průběhu mitózy a meiózy
mohou mikrotubuly přesouvat k pólům mitotického vřeténka chromozomy, které byly
mikrotubuly zachyceny. Dynamika mikrotubulů se liší v průběhu buněčného cyklu (shrnuto
Inoue a Salmon, 1995).
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Obr. 1. Struktura a dynamická nestabilita mikrotubulů.
(a) Mikrotubuly jsou tvořeny αβ-tubulinovými diméry, které tvoří jednotlivá protofilamenta. (b)
Nejčastěji 13 protofilament vytváří dutou polarizovanou strukturu mikrotubulu o průměru 25 nm s (+)
a (-) koncem. α-Tubulin je exponován na (-) konci, β-tubulin na (+) konci. (c) Mikrotubuly se v buňce
nacházejí ve stádiu růstu, rozpadu, nebo jako velmi stabilní klidové mikrotubuly (převzato z
Akhmanova a Steinmetz, 2008, upraveno).

Rostoucí mikrotubuly mají na (+) konci rozevřenou strukturu, která obsahuje na úplném
konci protofilament β-tubuliny s navázaným GTP (Chretien et al., 1995; Mandelkow et al.,
1991). Prodluţování probíhá na základě polymerace tubulinových dimérů za účasti GTP.
Heterodimér s GTP navázaným na β podjednotce se připojí na stávající mikrotubul. Brzy poté
dochází k hydrolýze GTP a vlastní mikrotubul je pak převáţně tvořen GDP (guanosin-5′difosfát) β-tubulinem. V případě polymerace jsou molekuly tubulinu přidávány rychleji, neţ
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dochází k hydrolýze a vzniká tzv. „GTP-čepička“. „GTP-čepička“ stabilizuje (+) konec
mikrotubulu a zabraňuje tak jeho depolymeraci.
K rozpadu mikrotubulu dochází v případě nedostatku volných αβ-dimérů. Depolymerace
je způsobena změnou konformace molekuly po hydrolýze GTP v „GTP-čepičce“, a sníţením
síly vazeb mezi αβ-podjednotkami. Během rozpadu mikrotubulu se uvolňují αβ-tubulinové
diméry s navázaným GDP. Tento jev, kdy dochází k přepínání mezi stavem růstu a rozpadu se
nazývá „dynamická nestabilita mikrotubulů“ (shrnuto Desai a Mitchison, 1997).
2.2.2. Regulace dynamiky mikrotubulů
Velká rozmanitost různých funkcí mikrotubulů vyţaduje důkladnou regulaci jejich
dynamiky a organizace na různých úrovních. Přítomnost „GTP-čepičky“ a mnoţství volných
tubulinových dimérů ovlivňují rychlost růstu mikrotubulů, případně jejich rozpad. Na stabilitě
a mechanických vlastnostech mikrotubulů se také podílí řada asociovaných regulačních
proteinů neboli MAPs (microtubule associated proteins) (shrnuto Galjart, 2010). MAPs se
váţí na volné tubulinové podjednotky, podél nebo na konce mikrotubulu. Takzvané +TIPs
(+ end tracking proteins) jsou specializované MAPs, které se váţí na (+) konec mikrotubulu.
Na (-) konci jsou pak lokalizovány proteiny nebo proteinové komplexy ovlivňující nukleaci
mikrotubulů z MTOC. Různé typy proteinů svou vazbou sniţují či zvyšují volnou energii
polymerů, čímţ dochází ke stabilizaci nebo destabilizaci mikrotubulů. Proteiny, které se na
mikrotubuly váţí s nízkou afinitou jsou nazývány MIPs (microtubule interacting proteins).
2.3. Regulační molekuly na (-) konci mikrotubulů
Mikrotubuly jsou v buňce svým (-) koncem většinou ukotveny v MTOC nacházejícím se
poblíţ buněčného jádra. MTOC zároveň slouţí jako místo nukleace nově vznikajících
mikrotubulů. V ţivočišných buňkách je hlavním organizačním centrem mikrotubulů
centrozóm. Centrozóm se nachází v blízkosti jádra a je sloţen z páru centriol a okolního
pericentriolárního materiálu. Centrioly jsou na sebe kolmé a u většiny organismů je kaţdá
tvořena devíti trojicemi mikrotubulů. Centrioly organizují centrozomální matrix, kde je
lokalizován i γ-tubulin. MTOC nacházející se u kvasinek a hub se nazývá spindle pole body
(SPB). Vyšší rostliny nukleují mikrotubuly z jaderné membrány.
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2.3.1. γ-Tubulin
Po více neţ 20 letech od objevu α- a β-tubulinu (shrnuto Olmsted a Borisy, 1973), byl
identifikován γ-tubulin (Oakley a Oakley, 1989). γ-Tubulin je fylogeneticky konzervovaný
protein tubulinové nadrodiny přítomný ve všech buňkách eukaryot. Relativní molekulová
hmotnost γ-tubulinu je 48 kDa. Identita aminokyselinové sekvence mezi γ-tubuliny s α- a
β-tubuliny dosahuje 29-35 % (shrnuto Oakley, 2000). Výsledná struktura γ-tubulinu je
podobná strukturám α- a β-tubulinu (Aldaz et al., 2005). Ačkoliv je γ-tubulin vázaný v MTOC
nezbytný pro nukleaci a organizaci mikrotubulů in vivo, většina exprimovaného proteinu se
vyskytuje volně v cytoplazmě (Stearns a Kirschner, 1994).
γ-Tubulin je kódován dvěma různými geny označenými TUBG1 a TUBG2. Identita
aminokyselinové sekvence lidských genů TUBG1 a TUBG2 je 97,3 % (Wise et al., 2000). Na
rozdíl od TUBG1, který se nachází ve všech typech buněk, je TUBG2 exprimován zejména
v mozku (Yuba-Kubo et al., 2005). Doposud publikované experimentální výsledky ukazují,
ţe funkce TUBG1 a TUBG2 nejsou zřejmě identické. Zatímco TUBG1 kóduje klasický
γ-tubulin, funkce TUBG2 není zcela jasná (Yuba-Kubo et al., 2005).
γ-Tubulin se pevně váţe na (-) konec mikrotubulu se stechiometrií 13 molekul γ-tubulinu
na jeden mikrotubul (Kollman et al., 2010; Li a Joshi, 1995; Stearns a Kirschner, 1994).
Vazbou na (-) konec polymeru a interakcí s β-tubulinem zabraňuje γ-tubulin růstu
mikrotubulu na tomto konci. γ-Tubulin tak slouţí jako „capping“ protein (Leguy et al., 2000).
Tyto výsledky, společně s dalšími, poukázaly na roli γ-tubulinu v organizaci mikrotubulů
napojováním jejich (-) konců na MTOC (Li a Joshi, 1995; Stearns a Kirschner, 1994). Stejně
jako ostatní tubuliny i γ-tubulin patří mezi GTP-vazebné proteiny. γ-Tubulin váţe preferenčně
GTP před GDP, s přibliţně stejnou afinitou jako je tomu u β-tubulinu (Aldaz et al., 2005).
2.3.2. γ-Tubulinové komplexy
Brzy po objevení γ-tubulinu byly nalezeny další asociované proteiny, které s γ-tubulinem
tvoří komplexy (Stearns a Kirschner, 1994). Nejprve byl popsán velký γ-tubulinový komplex
(γ-tubulin ring complex; γ-TuRC) (Zheng et al., 1995). Kromě γ-TuRC se γ-tubulin v buňce
nachází ve formě malých komplexů (γ-tubulin small complex; γ-TuSC). Oba tyto komplexy
se mohou vyskytovat volně v cytoplazmě nebo jsou vázané v MTOC. Na uchycení γtubulinových komplexů v MTOC se podílí řada proteinů. Ačkoliv je nukleace mikrotubulů
zprostředkována zejména γ-tubulinem vázaným v jednom z komplexů, je γ-tubulin schopný
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nukleovat mikrotubuly a slouţit jako „capping“ protein i v nepřítomnosti asociovaných
proteinů (Leguy et al., 2000).
γ-TuSC je γ-tubulinový komplex nezbytný pro nukleaci mikrotubulů (Kollman et al.,
2010), nicméně izolovaný γ-TuSCs, proti γ-TuRC, nukleuje mikrotubuly jen velmi málo.
Lidský γ-TuSC, o velikosti kolem 280 kDa, je evolučně konzervovaný heterotetramer sloţený
ze dvou molekul γ-tubulinu a ze dvou molekul GCPs (γ-tubulin complex proteins), proteinů
netubulinové povahy. γ-TuSC obsahuje po jedné molekule GCP2 a GCP3 (Murphy et al.,
1998). Struktura γ-TuSC připomíná tvar písmene Y, kde GCP2 a GCP3 proteiny tvoří tělo
s rameny, na jejichţ konci je navázána vţdy jedna molekula γ-tubulinu. Konformační změna
proteinu umoţní malý posun pohyblivého ramena, přiblíţení γ-tubulinů a vytvoření templátu
pro nukleaci mikrotubulů (Kollman et al., 2008).
γ-TuRC je přibliţně 2,2 MDa velký prstencový komplex proteinů o průměru 25 nm. Je
tvořen 5-7 kopiemi γ-TuSC asociovanými s GCP4, GCP5, GCP6 (Murphy et al., 2001) a
GCP-WD (Luders et al., 2006). γ-TuRC je struktura schopná vázat se na (-) konec
mikrotubulů, kde blokuje jejich růst a zároveň umoţňuje nukleaci mikrotubulů (Zheng et al.,
1995).
Po dlouhou dobu nebylo zřejmé, jak přesně interaguje γ-tubulin s konci mikrotubulů a
jakým mechanismem dochází k nukleaci mikrotubulů pomocí γ-TuRC. Navrţeny byly dva
modely. První, tzv. protofilamentový model, uvaţoval interakci jednotlivých γ-tubulinů
podobně jako spolu interagují tubuliny v mikrotubulu. γ-TuRC v tomto případě připomíná
zahnuté

protofilamentum,

kde

nukleace

probíhá

laterálním

kontaktem

γ-tubulinu

s αβ-heterodiméry. Část γ-TuRC je ve výsledném mikrotubulu inkorporována do stěny
(shrnuto Erickson, 2000). Alternativně by nukleace mikrotubulů mohla probíhat podle tzv.
„templátového“ modelu, kde je 13 γ-tubulinů γ-TuRC uspořádáno v krouţek, který slouţí
jako templát pro nově vznikající mikrotubul. V současné době je tento model
pravděpodobnější, protoţe elektronová mikroskopie prokázala kruhovou strukturu γ-TuRC
s průměrem stejným, jako je průměr mikrotubulu (Wiese a Zheng, 2000; Zheng et al., 1995).
Tento model také podpořily výsledky naznačující, ţe asociované proteiny, které nejsou
součástí γ-TuSC, tvoří čepičku krouţku (Moritz et al., 2000). Nedávné experimenty navíc
prokázaly, ţe samotné γ-TuSC mohou v přítomnosti proteinu Spc110 tvořit templáty pro
nukleaci mikrotubulů, a to bez přítomnosti dalších komponent γ-TuRC (Kollman et al., 2010).
γ-TuRC se kromě účasti na nukleaci mikrotubulů podílí také na dynamice nezakotvených
mikrotubulů (Wiese a Zheng, 2000). Vazbou na (-) konec mikrotubulu brání další inkorporaci
αβ-heterodimérů a zároveň tak chrání mikrotubuly před depolymerací. γ-Tubulin obsaţený v
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γ-TuRC slouţí jako „capping“ protein (-) konce mikrotubulů (Wiese a Zheng, 2000). Nedávné
výsledky ukazují, ţe γ-TuRC ovlivňuje i (+) konec mikrotubulů (Bouissou et al., 2009).
2.4. Regulační proteiny na (+) konci mikrotubulů
Plus konec mikrotubulu reaguje na podněty z okolního prostředí. Je regulován velkým
počtem proteinů, které mají různé funkce, a navzájem spolu interagují. Nejdůleţitější skupina
podílející se na regulaci (+) konce mikrotubulů jsou tzv. +TIP proteiny.

2.4.1. + TIP proteiny
Savčí +TIPs jsou buňkami vyuţívány pro regulaci dynamiky mikrotubulů, ale také pro
zprostředkování interakce mezi (+) koncem mikrotubulu s vnitrobuněčnými strukturami. Mezi
tyto struktury patří váčky, kinetochory, plazmatická membrána nebo také fokální adheze a
aktinová a střední filamenta (shrnuto Galjart, 2010). +TIPs jsou rozmanitou skupinou proteinů
a mezi hlavní zástupce u savců patří: CLIP 170 (cytoplasmic linker protein of 170 kDa), EB1
(end binding protein 1), p150glued, CLASPs (CLIP-associating proteins), XMAP215, APC
(adenomatous poliposis coli) protein a STIM1 (stromal interaction molecule-1) (shrnuto
Akhmanova a Steinmetz, 2008; Carvalho et al., 2003). Jelikoţ jde o evolučně konzervovanou
skupinu, u většiny z těchto proteinů lze najít homology v dalších organismech.
Během studia +TIPs bylo navrţeno několik mechanismů, kterými se proteiny akumulují
na (+) konci mikrotubulu. Jednu moţnost představuje transport +TIPs pomocí molekulových
motorů, alternativně jde o difúzi (shrnuto Galjart, 2010). V případě difúze se jednotlivé +TIP
molekuly z cytosolu rychle vyměňují na vazebných místech na (+) konci mikrotubulu. Tato
místa se specifickou strukturou jsou tvořena během růstu polymeru a přibliţně po 8
sekundách se mění na strukturu vyskytující se ve zbylé části mikrotubulu. Na takový povrch
se jiţ +TIPs neváţí (Bieling et al., 2007; Dragestein et al., 2008). +TIPs se mohou vázat
přímo na αβ-tubulinové diméry nebo na jiţ navázané jiné +TIP proteiny. Pro akumulaci
proteinů na (+) konci polymeru pomocí molekulových motorů jsou vyuţívány kineziny a to
v případě, ţe se pohybují rychleji neţ je růst mikrotubulu (shrnuto Galjart, 2010).
Nejdůleţitějšími +TIPs jsou, díky své schopnosti vázat se přímo na mikrotubuly, EB
proteiny (Bieling et al., 2007), které tvoří tzv. „jádro“ +TIPs komplexů. Kromě EB proteinů je
jediný další +TIP schopný samostatné vazby na mikrotubul protein XMAP215 (Brouhard et
al., 2008). Většina ostatních +TIPs se na (+) konec polymeru váţe zprostředkovaně, nejčastěji
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s vyuţitím EB proteinů. C-terminální doména EBs rozeznává krátký polypeptidový motiv,
Ser-x-Ile-Pro (SxIP), který se nalézá v řadě +TIPs. Díky tomu jsou tyto proteiny lokalizovány
na (+) konci mikrotubulů. Fosforylace aminokyselin v okolí SxIP inhibuje vazbu těchto +TIP
proteinů na konec mikrotubulů (Honnappa et al., 2009).
Proteiny jsou mezi +TIPs zařazovány díky jejich schopnosti vyskytovat se na (+) konci
mikrotubulů, nicméně neobsahují stejnou mikrotubulární vazebnou doménu a také
molekulární mechanismus, kterým rozeznávají konec mikrotubulů je u těchto proteinů
rozdílný (shrnuto Galjart, 2010). Dosud bylo objeveno více neţ 20 různých +TIP proteinů,
které jsou klasifikovány podle homologních sekvencí a domén.

2.4.1.1. EB proteiny
V savčích buňkách se vyskytují tři různé EB proteiny: EB1, EB2 a EB3. Nejlépe
charakterizovaný je EB1. Kaţdý monomer obsahuje dvě vysoce konzervované domény na Ca N-konci proteinu, spojené méně konzervovanou propojovací sekvencí. N-terminální konec
je tvořen calponinovou homologní (calponin homology; CH) globulární doménou, která
slouţí k vazbě na mikrotubul a je schopná rozpoznat rostoucí konec polymeru (Bieling et al.,
2007; Komarova et al., 2009). C-terminální doména je tvořena coiled-coil motivem, který
umoţňuje homo- a heterodimérizaci EB monomerů (De Groot et al., 2010). Dimérizace EB
proteinů je nezbytná pro jejich funkce (Komarova et al., 2009). Dimér tvoří na svém C-konci
EBH doménu (end-binding homology), která slouţí jako vazebné místo pro +TIP proteiny
s SxIP motivem (Bieling et al., 2007; Honnappa et al., 2009) a umoţňuje jim tak lokalizaci na
(+) konci mikrotubulu (shrnuto Akhmanova a Steinmetz, 2008). Díky těmto schopnostem
tvoří EBs konzervované jádro +TIPs komplexů. Hlavní role EB1 a EB3, na rozdíl od EB2, je
potlačování vzniku katastrof (přechodů mezi rostoucím a rozpadajícím se polymerem), čímţ
podporují stálý růst mikrotubulů (Komarova et al., 2009). Kromě regulace dynamiky
(+) konce mikrotubulu se EB proteiny in vitro podílejí také na stimulaci nukleace (Vitre et al.,
2008).

2.4.1.2. CLIP-170, APC a XMAP215
CLIP-170 byl nejdříve objeveným +TIP proteinem (Perez et al., 1999) a jeho hlavní
funkcí je podpora záchran, dějů, kdy po depolymeraci dochází k opětovnému růstu
mikrotubulů, in vivo (Komarova et al., 2002a). In vitro studie prokázaly, ţe CLIP-170
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stimuluje také nukleaci mikrotubulů (Arnal et al., 2004). APC proteiny jsou +TIPs, které se
shlukují na (+) koncích mikrotubulů, kde slouţí jako stabilizační faktory. Mikrotubuly jsou
tak ochraňovány před vznikem katastrofy. Zároveň ale APCs podporují záchrany a klidové
stavy mikrotubulů (shrnuto Akhmanova a Steinmetz, 2008). Dalším stabilizačním faktorem
mikrotubulů je +TIP protein XMAP215. Tento protein byl v interfázi lokalizován
v centrozomech a podél mikrotubulů (Tournebize et al., 2000). XMAP215 vytváří s αβtubulinovým dimérem komplex, který je následně dopraven na (+) konec mikrotubulů. Díky
své interakční schopnosti s mikrotubuly a pohybu po nich pomocí laterální difúze funguje
XMAP215 jako procesivní polymeráza mikrotubulu (Brouhard et al., 2008). XMAP215 se
také účastní správné organizace vřeténka během mitózy (shrnuto Jiang a Akhmanova, 2011).
2.4.2. Role γ-TuRCs v regulaci (+) konce mikrotubulů
Určitou roli v regulaci (+) konce mikrotubulů hrají také γ-tubulinové komplexy. EB1 a
další +TIPs jsou ve velké koncentraci lokalizovány na centrosomu. γ-Tubulinové komplexy se
tedy pravděpodobně účastní směrování +TIPs na (+) konec mikrotubulu během nukleace
(shrnuto Raynaud-Messina a Merdes, 2007). Jiná teorie navrhuje, ţe se γ-TuRCs pohybují
podél mikrotubulů a umoţňují vazbu +TIPs na (+) konec mikrotubulu (Zimmerman a Chang,
2005). Toto tvrzení podpořily výsledky prokazující, ţe se γ-TuRCs vyskytuje podél
interfázních mikrotubulů. Řada z nich byla také objevena v místech záchran (Bouissou et al.,
2009). Zároveň γ-TuRCs sniţují mnoţství katastrof, čímţ podporují stabilitu mikrotubulů.
Tyto výsledky poukazují na roli γ-TuRCs v regulaci dynamiky mikrotubulů (Bouissou et al.,
2009). Bylo nalezeno, ţe také centriolární proteiny CP110 a CEP97 slouţí jak „capping“
proteiny (+) konce mikrotubulů a jejich inaktivace vede k prodlouţení centriol. Jelikoţ dosud
nebyla prokázána vazba těchto proteinů na mikrotubuly, je mechanismus, kterým ovlivňují
konce centriol neznámý (shrnuto Jiang a Akhmanova, 2011).
2.5. Žírné buňky
Ţírné buňky (mastocyty) patří mezi buňky imunitního systému, které se účastní zánětu,
alergické reakce, astma nebo anafylaxe. Významnou roli hrají také při vzniku autoimunitních
chorob jako je revmatická artritida (Lee et al., 2002) nebo roztroušená skleróza (Secor et al.,
2000). Mastocyty se tedy podílejí nejen na vrozené, ale také na získané imunitě. Ţírné buňky
jsou diferencovány z multipotentních hematopoetických progenitorů nacházejících se v kostní
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dřeni. Jako nezralé prekurzory cirkulují cévním řečištěm a svůj vývoj dokončují v pojivové
nebo slizniční tkáni (shrnuto Arinobu et al., 2009). Ţírné buňky obsahují velké mnoţství
cytoplasmatických váčků, jejichţ obsah je vylučován po aktivaci buňky. Aktivace je děj, při
kterém ţírné buňky reagují na alergen. Charakteristickou vlastností ţírných buněk jsou
zásadní změny v jejich morfologii po aktivaci.
Ţírné buňky mají na svém povrchu receptory (FcεRI), které mají vysokou afinitu pro
imunoglobulin E (IgE). Hlavním mechanismem aktivace ţírných buněk, vedoucí
k přechodnému zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ a uvolnění obsahu váčků, je
překříţení FcεRI receptorů pomocí antigenu, který se naváţe na IgE-FcεRI komplex (shrnuto
Vig a Kinet, 2009). Antigenem je látka cizí organismu, např. prachové nebo pylové zrno. Po
uvolnění mediátorů zánětu z váčků ţírných buněk do okolí dochází k syntéze nových
mediátorů. Granula obsahují předem připravený histamin, proteázy a proteoglykany. Naopak
lipidy, produkty kyseliny arachidonové, mezi které patří např. leukotrieny, prostaglandiny
nebo tromboxany, jsou syntetizované de novo. Také řada zánětlivých chemokinů a cytokinů
ovlivňujících imunitní reakci, jako jsou tumor necrosis factor α (TNF-α), interleukin (IL)-1,
IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-9 a IL-13, jsou produkovány aţ po aktivaci buňky (shrnuto Gilfillan
a Rivera, 2009).
Velké mnoţství vyloučených chemických mediátorů vede ke zvýšené cévní propustnosti,
koţním otokům, zúţení průdušek, nárůstu mnoţství leukocytů a zánětlivé reakci na sliznici.
Důkladné pochopení mechanismů signalizace v ţírných buňkách během aktivace je důleţité i
pro návrh nových léků pro léčbu alergií i jiných onemocnění souvisejících s defekty
fungování ţírných buněk (shrnuto Kopec et al., 2006).
2.5.1. Aktivace žírných buněk pomocí FcεRI signální dráhy
Ţírné buňky mohou být specificky aktivovány různými mechanismy nezávislými na IgE.
Nejčastěji jsou nicméně aktivovány právě interakcí alergenu se specifickým IgE navázaným
na FcεRI. FcεRI je heterotetramerní receptor sloţený z jednoho α-, jednoho β- a dvou
γ-řetězců. Extracelulární část α-podjednotky obsahuje vazebné místo pro IgE a β- a γ-řetězce
obsahují aktivační tyrosinové motivy imunoreceptoru (immunoreceptor tyrosine-based
activation motifs; ITAMs) (shrnuto Gilfillan a Rivera, 2009). Pro stimulaci je nutné na
komplex FcεRI-IgE na povrchu buňky navázat multivalentní antigen. Vazba monovalentního
antigenu není dostačující pro překříţení receptorů a zahájení aktivace (Paolini et al., 1991).
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Překříţení FcεRI antigenem vede k agregaci a k fosforylaci tyrosinů v ITAMs doménách
receptorů pomocí protein tyrosinových kináz Src rodiny (shrnuto Metcalfe et al., 2009).
U ţírných buněk jsou po překříţení FcεRI souběţně zahájeny dvě signální dráhy
aktivované nereceptorovými protein tyrosinovými kinázami Lyn a Fyn (Obr. 2). Protein
kináza Lyn spouští signální dráhu vedoucí k aktivaci fosfolipázy C γ (phospholipase C γ;
PLCγ), zatímco aktivace Fyn tyrosinové kinázy vede k aktivaci PI3 kinázy (PI3K). PI3K
katalyzuje tvorbu PIP3 (fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát), coţ následně vede k aktivaci
transkripčních faktorů a uvolnění Ca2+ z endoplazmatického retikula (ER) (shrnuto Kopec et
al., 2006).
U Lyn signální dráhy slouţí fosforylované ITAMs domény jako vazebné místo pro Syk
kinázu, která fosforyluje LAT protein (linker for activation of T cells), který tvoří lešení pro
další proteiny. Na LAT proteinu dochází k vytvoření molekulárního komplexu adaptorových
proteinů a k aktivaci PLCγ. PLCγ štěpí PIP2 (fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát) na IP3 (inositol1,4,5-trisfosfát) a DAG (diacylglycerol). IP3 patří mezi důleţité signální molekuly (tzv.
second messengers, druhé posly) volně difundující v buňce. Váţe se na receptory umístěné na
membránách intracelulárních zásobáren, zejména pak v ER. Tím umoţňuje uvolnění Ca2+
z ER do cytoplasmy (shrnuto Vig a Kinet, 2009). Uvolnění Ca2+ z ER následně aktivuje
procesy vedoucí k toku Ca2+ do buňky z vnějšího prostředí. Při tomto procesu se uplatňuje
regulace Ca2+ pomocí SOCE (store-operated Ca2+ entry; viz dále). DAG zůstává připojen
k plasmatické membráně, kde v závislosti na zvýšené koncentraci Ca2+ aktivuje PKC (protein
kinázu C). PKC společně s Ca2+ zahajují řadu rychlých buněčných odpovědí, jako je
přestavba cytoskeletu, pohyb buňky a adheze. SOCE také aktivuje signální kaskády vedoucí
k regulaci genové exprese a syntéze prozánětlivých cytokinů a růstových hormonů (shrnuto
Kopec et al., 2006; Vig a Kinet, 2009).
Překříţení FcεRI receptorů je velmi často vyuţíváno při studiu signalizace v ţírných
buňkách. Pouţití multivalentního antigenu umoţňuje spuštění specifické signální dráhy za
fyziologických podmínek. Kromě aktivace antigenem je moţno navodit aktivaci i za
nefyziologických podmínek.
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Obr. 2. FcεRI signální dráha.
Obrázek znázorňuje signální dráhy aktivované po agregaci FcεRI pomocí IgE a antigenu (Ag).
Aktivace vede ke spuštění Lyn/Syk a Fyn signální dráhy. Obecně vede FcεRI signální dráha k rychlé
přestavbě cytoskeletu, degranulaci, změnám v adhezi a pohybu buňky a k syntéze cytokinů a
růstových faktorů (Kopec et al., 2006; Metcalfe et al., 2009, upraveno).

2.5.2. Další způsoby aktivace žírných buněk
Ţírné buňky lze nefyziologicky aktivovat pomocí thapsigarginu nebo pervanadátu.
Thapsigargin je lakton, který ovlivňuje koncentraci Ca2+ v cytosolu buněk. Způsobuje zvýšení
intracelulární koncentrace Ca2+ tím, ţe specificky inhibuje Ca2+ ATPázové pumpy na
sarkoplasmatickém retikulu a ER, které čerpají Ca2+ z cytoplazmy do ER (shrnuto Putney,
2007; Thastrup et al., 1990). Thapsigargin způsobuje buněčnou aktivaci bez účasti IP3
(Thastrup et al., 1990). Thapsigargin je v řadě experimentálních studií vyuţíván jako
nespecifický aktivátor ţírných buněk obcházející část signálních drah vedoucích k uvolnění
Ca2+ z ER. Buňky ovlivněné thapsigarginem vyuţívají při aktivaci stejný zdroj Ca2+ jako
buňky specificky aktivované antigenem (Ali et al., 1994). V obou případech dochází
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k uvolnění Ca2+ z ER a k následné aktivaci SOCE. Tok Ca2+ do buňky z vnějšího prostředí
vykazuje identické vlastnosti u obou typů aktivace (Ali et al., 1994).
Pervanadát je chemická sloučenina, která vzniká působením peroxidu vodíku na
orthovanadát. Jde o účinný inhibitor aktivity fosfotyrosinových fosfatáz (Zick a SagiEisenberg, 1990). Experimentálně bylo zjištěno, ţe po ovlivnění buněk pervanadátem dochází
k fosforylaci proteinů na tyrosinech, tvorbě IP3, navýšení intracelulární koncentrace Ca2+ a
zvýšení sekrece histaminu (Teshima et al., 1994). Tyto důsledky působení pervanadátu jsou
podobné účinkům aktivace antigenem. Stejně jako thapsigargin i pervanadát je hojně
vyuţíván jako nespecifický aktivátor ţírných buněk.
2.6. Role Ca2+ při aktivaci žírných buněk
Ca2+ je velmi důleţitým buněčným regulátorem. Přenáší signály uvnitř řady typů buněk,
čímţ slouţí jako druhý posel. Koncentrace Ca2+ je v cytoplasmě buňky velmi citlivě
regulována. Změny v koncentraci Ca2+ mezi extracelulárním prostorem, cytosolem a vnitřním
prostředím organel jsou důleţité pro řadu procesů v buňce. Ca2+ se podílí na regulaci rychlých
buněčných dějů jako je přestavba cytoskeletu, uvolnění obsahu váčků nebo stah svalu
(shrnuto Cheung, 1980), ale také na dějích pomalejších, jako je aktivace transkripce genů.
V případě, ţe dojde k aktivaci různých mechanismů toku Ca2+ do cytoplasmy, můţe
nadměrné zvýšení koncentrace Ca2+ iontů v buňce vést aţ k buněčné smrti. Ca2+ signalizace je
proto v buňkách velmi přísně regulována.
Koncentrace Ca2+ v cytoplasmě klidových buněk je velmi nízká a pohybuje se v rozmezí
50-150 nM. I malé navýšení Ca2+ iontů můţe proto slouţit jako lokální či globální signál.
Signalizace můţe díky tomu probíhat za limitované energetické spotřeby (shrnuto Hogan a
Rao, 2007). ER je vedle mitochondrií důleţitou zásobárnou Ca2+ v buňce, která se podílí na
procesu Ca2+ signalizace. Koncentrace Ca2+ se v ER pohybuje mezi 100-700 µM (shrnuto
Hogan a Rao, 2007), přičemţ v klidové buňce je koncentrace Ca2+ uvnitř ER více neţ 400 µM
(shrnuto Cahalan, 2009). Zdrojem Ca2+ pro pozdější stádia Ca2+ signalizace a pro doplnění
Ca2+ v ER je extracelulární prostor, kde je koncentrace Ca2+ 1-2 mM. Tok Ca2+ přes
plazmatickou membránu je umoţněn nejen koncentračním spádem, ale roli hraje také rozdíl
elektrických potenciálů. Cytoplasma buněk má většinou vůči extracelulárnímu prostoru
negativní náboj (shrnuto Hogan a Rao, 2007).
U řady buněk vede aktivace signálních drah k toku Ca2+ z extracelulárního prostoru do
buňky, a to pomocí několika mechanismů. V buňkách imunitního systému je klíčovým
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mechanismem uvolnění Ca2+ z intracelulárních zásobáren s následnou aktivací toku Ca2+ přes
plasmatickou membránu. Tento princip byl jiţ na počátku studia Ca2+ signalizace nazván
„capacitative Ca2+ entry“ nebo také jako SOCE. SOCE je tvořen kanály aktivovanými
uvolněním Ca2+ z buněčných zásobáren, tzv. CRAC kanály (calcium-release activated calcium
channels). CRAC kanály propuští Ca2+ z vnějšího prostředí do buňky. Základní proteiny
účastnící se SOCE jsou STIM1 a Orai1.
Tok Ca2+ z extracelulárního prostoru výrazně zvyšuje koncentraci Ca2+ v cytoplazmě.
Volné Ca2+ ionty jsou v cytosolu rychle vyuţity pro znovu doplnění ER a pro vazbu na Ca2+vazebné proteiny. Některé proteiny mají vlastní vazebnou doménu pro Ca2+ a jsou Ca2+ přímo
regulované. Do této skupiny patří např. PKC. Jiné proteiny vázající Ca2+, pouze
zprostředkovávají šíření Ca2+ signálů přes následné biochemické reakce. Mezi tuto skupinu
patří proteiny se strukturním motivem známým jako E-F hand doména. E-F hand doména je
tvořena N-koncovým helixem (E helix) následovaným centrální smyčkou koordinovanou Ca2+
a C-terminálním helixem (F helix). Jednou skupinou jsou proteiny s E-F hand motivem, které
slouţí jako pufrovací proteiny nebo umoţňují transport Ca2+ iontů. Do této skupiny patří
proteiny, u kterých po vazbě Ca2+ nedochází k výrazné konformační změně (např. calbindin).
Druhou skupinou jsou proteiny, kde po vazbě Ca2+ dochází ke konformační změně. Mezi tyto
proteiny patří například troponin C, který reguluje stah svalu, nebo CaM (calmodulin)
(shrnuto Chin a Means, 2000).
CaM je nejvíce studovaným Ca2+-vazebným proteinem. Svoji vazbou reguluje řadu
proteinů. Mnoho z proteinů ovlivňovaných CaM je přímo či nepřímo spojeno s fosforylací
proteinů. Mezi takové proteiny patří CaM-dependentní adenylyl cykláza, fosfodiesterázy
(např. Ca2+/CaM-dependentní cyklická GMP fosfodiesteráza), protein kinázy (MLCK,
myosin-light-chain kinase; CaMKI, II a IV, Ca2+/CaM-dependentní protein kinázy I, II a IV;
kinázy receptorů spřaţenými s G-proteiny) nebo protein fosfatáza calcineurin (PP2B). CaM
ale také reguluje funkci Ca2+ pump v plazmatické membráně, iontové kanály nebo IP3
receptor v ER (shrnuto Chin a Means, 2000).

2.6.1. STIM proteiny
V posledních několika letech bylo objeveno, ţe v procesu aktivace ţírných buněk hrají
důleţitou roli dva proteiny. Jedním z nich je Orai1 lokalizovaný na plazmatické membráně,
kde tvoří funkční podjednotky CRAC kanálu. Druhým je STIM1, protein slouţící jako
detektor koncentrace Ca2+ v ER. Po uvolnění Ca2+ z ER zahajuje STIM1 procesy vedoucí
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k aktivaci CRAC kanálu. STIM1 a Orai1 jsou proteiny nezbytné, ale zároveň dostačující pro
aktivaci CRAC kanálu a toku Ca2+ do buňky.
STIM1 a STIM2 jsou vysoce konzervativní proteiny savčích buněk o relativní
molekulové hmotnosti 84 kDa. STIM1 je transmembránový protein typu I, který je převáţně
lokalizován v membráně ER (shrnuto Vig a Kinet, 2009). N-terminální konec STIM1 směřuje
do vnitřního prostoru ER. Kromě N-terminální signální sekvence obsahuje luminální část také
dvě E-F hand domény, z nichţ jedna váţe Ca2+ a SAM (sterile α-motiv) doménu, která je
důleţitá pro interakci proteinů. Část proteinu exponovaná do cytoplasmy buňky je tvořena
ERM (ezrin/radixin/moesin) doménou obsahující dvě coiled-coil oblasti (shrnuto Cahalan,
2009; Hogan a Rao, 2007).
Stim1 je nutný pro správnou aktivitu CRAC kanálů a SOCE (Liou et al., 2005; Roos et
al., 2005). V klidových buňkách je STIM1 v membráně ER rovnoměrně rozprostřen (Liou et
al., 2005; Stathopulos et al., 2006; Zhang et al., 2005) a nejčastěji je zde přítomen ve formě
dimérů (Luik et al., 2008). Pro dynamický pohyb STIM1 v membráně jsou nezbytné coiledcoil domény a domény bohaté na Ser/Thr na C-konci proteinu (Baba et al., 2006).
STIM1 patří mezi +TIPs váţící se na (+) konec mikrotubulů pomocí přímé vazby na EB1
(Grigoriev et al., 2008). Stejně jako ostatní +TIPs je STIM1 přechodně přítomen na
rostoucích mikrotubulech. Výrazně se ale liší tím, ţe difunduje v membráně ER místo v
cytoplasmě. V případě, ţe se rostoucí mikrotubul přiblíţí k membráně ER, dochází v daném
místě k vazbě STIM1 na (+) konec mikrotubulu (Grigoriev et al., 2008). Vazba STIM1 na
(+) konec mikrotubulu můţe napomáhat transportu STIM1 k plazmatické membráně.
N-koncová E-F hand doména STIM1 proteinu váţe v lumenu ER Ca2+ s nízkou vazebnou
afinitou (Stathopulos et al., 2006) a STIM1 tak funguje jako detektor koncentrace Ca2+ v ER
(Liou et al., 2005). Poté, co dojde k uvolnění Ca2+ z ER a poklesu [Ca2+]ER o více neţ 100 μM
(Luik et al., 2008), dochází k disociaci Ca2+ z E-F hand domény a STIM1 pomocí SAM
domény oligomerizuje (Stathopulos et al., 2006). Oligomerizace STIM1 odpovídá kinetice
uvolnění Ca2+ z ER (Malli et al., 2008). Coiled-coil domény stabilizují STIM1 oligomery a
mohou iniciovat jejich redistribuci do shluků lokalizovaných na ER blízko buněčné
membrány (Obr. 3) (Baba et al., 2006; Liou et al., 2005; Zhang et al., 2005). Přemístění
STIM1 oligomerů pod plazmatickou membránu umoţňuje aktivaci CRAC kanálů (Zhang et
al., 2005). Experimenty s rekombinantními proteiny Orai1 a STIM1 v S. cerevisiae potvrdily,
ţe se cytoplasmatická část STIM1 proteinu přímo váţe na Orai1 a řídí tak otevírání kanálu
in vitro (Zhou et al., 2010).
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Souhrnně řečeno, STIM1 vykonává v buňce několik funkcí, jeţ jsou nezbytné pro
aktivaci SOCE a CRAC kanálů. Slouţí jako detektor koncentrace Ca2+ v ER, zahajuje
signalizaci vlastní oligomerizací a přemísťuje se do bodů přiblíţení ER s plasmatickou
membránou, kde organizuje podjednotky CRAC kanálu. Tím STIM1 aktivuje tok Ca2+ iontů
do buňky (shrnuto Cahalan, 2009).
STIM2 je savčím homologem STIM1, který v buňce slouţí jako hlavní regulátor klidové
koncentrace Ca2+ iontů (Brandman et al., 2007). Stejně jako STIM1, také STIM2 funguje jako
detektor mnoţství Ca2+ v ER, oligomerizuje, přemísťuje se do oblastí přiblíţení ER s
plasmatickou membránou a aktivuje tok Ca2+ do buňky skrz CRAC kanály. Hlavním rozdílem
mezi oběma homology je citlivost E-F hand domény STIM2 ke koncentraci Ca2+. Na rozdíl
od STIM1 reaguje STIM2 na výrazně menší pokles koncentrace Ca2+ v ER (Brandman et al.,
2007), avšak není v aktivaci CRAC kanálů příliš účinný (shrnuto Mancarella et al., 2009).
2.6.2. Orai1 a CRAC kanály
Orai1 (CRACM1) je protein o relativní molekulové hmotnosti 33 kDa umístěný v
plazmatické membráně. Má čtyři transmembránové domény s N- i C-koncem směřujícím
dovnitř buňky (Feske et al., 2006; Prakriya et al., 2006; Vig et al., 2006b). Cytoplazmatický
C-konec je tvořen coiled-coil motivem a smyčky mezi jednotlivými transmembránovými
doménami jsou negativně nabité (Zhang et al., 2006). V klidové buňce se Orai1 vyskytuje
převáţně jako dimér (Penna et al., 2008). Orai1 patří mezi proteiny, které váţí CaM (Mullins
et al., 2009).
Orai1 je proteinem, který tvoří CRAC kanály a je proto nezbytný pro správnou funkci
kanálů a SOCE (Prakriya et al., 2006; Vig et al., 2006b; Zhang et al., 2006). Orai1 proteiny
v závislosti na uvolnění Ca2+ z vnitrobuněčných zásobáren tetramerizují (Penna et al., 2008) a
utvářejí iontový kanál (Vig et al., 2006a). Negativně nabité aminokyseliny (Glu, Asp) ve
smyčkách Orai1 směřují dovnitř póru, kde koordinují vazbu Ca2+ iontů na vnější stranu
kanálu a zároveň tím udávají kanálu výraznou selektivitu pro Ca2+ (Prakriya et al., 2006; Vig
et al., 2006a). Tvorba STIM1 shluků s následnou organizací Orai1 podjednotek do CRAC
kanálu umoţňuje lokální aktivaci Ca2+ signalizace v určité oblasti buňky (Obr. 3) (shrnuto
Cahalan, 2009) .
Rychlá inaktivace CRAC kanálu je umoţněna pomocí krátké domény na C-konci STIM1
proteinu, tzv. CRAC modulační domény (CRAC modulatory domain; CMD) (Derler et al.,
2009; Mullins et al., 2009). Kromě konformační změny v CMD doméně STIM1 proteinu
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v závislosti na lokálním zvýšení koncentrace Ca2+ (Derler et al., 2009) hraje roli v inaktivaci
CRAC kanálu také CaM (Mullins et al., 2009). Vazba CaM na N-konec Orai1 je závislá na
Ca2+ a nezbytná pro inaktivaci kanálu (Mullins et al., 2009). Inaktivace umoţňuje regulaci
toku Ca2+ přes plasmatickou membránu (Derler et al., 2009).

Obr. 3. Schéma signalizace vedoucí k otevření Orai kanálů a SOCE.
(A) V průběhu počáteční fáze dochází k vazbě antigenu (A) na receptor (R) a k aktivaci PLC. PLC
způsobuje zvýšení koncentrace IP3, který se váţe na své receptory (InsP3R) v membráně ER
lokalizované blíţ k plazmatické membráně (PM). Tím dojde k rychlému uvolnění Ca2+ z ER blízko
PM. (B) Uvolnění Ca2+ z ER aktivuje STIM1. Molekuly STIM1 se shlukují a přemísťují do oblastí ER
pod PM. STIM1 následně váţe a aktivuje Orai kanály v PM. Ca2+ vstupuje do buňky, dochází k
lokálnímu zvýšení koncentrace Ca2+, coţ aktivuje důleţité signální kaskády vedoucí např. k rychlé
genové expresi. Tok Ca2+ z extracelulárního prostředí do cytoplazmy umoţňuje také doplnění Ca2+ v
ER. STIM1 opět váţe Ca2+, dochází k rozpadu agregátu a proces SOCE je zastaven (převzato
Mancarella et al., 2009; upraveno).
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3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zavést metodu pro studium aktivačních dějů na adherovaných myších ţírných buňkách
kostní dřeně (BMMC).
Určit vliv specifické i nespecifické aktivace BMMC na organizaci mikrotubulů. Pro
specifickou aktivaci pouţít agregaci IgE receptorů, pro nespecifickou aktivaci pouţít
pervanadát (inhibitor tyrosinových fosfatáz) a thapsigargin (inhibitor Ca2+ ATPázových
pump na endoplasmatickém retikulu).
Pokusit se charakterizovat molekulární mechanismy zodpovědné za změny v organizaci
mikrotubulů v průběhu aktivace.

30

4. MATERIÁL A METODY
4.1. Materiál
4.1.1. Chemikálie
Chemikálie

Výrobce

Katalogové číslo

2-Mercaptoethanol

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M7154

Akrylamid

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

A3553

Bapta-AM

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

A1076

Bromfenolová modř

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

B6131

BSA

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

A7906

CDZ

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

C3930

DAPI

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

D1388

DMEM

Gibco, New York, USA

41966-052

DMSO

SERVA, Heildelberg, Německo

20385

DNP-albumin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

A6661

EDTA

Servisní laboratoř ÚMG AV ČR

-

EGTA

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

E4378

Fetální hovězí sérum

Biochrom AG, Berlín, Německo

S0115

Fibronektin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

F1141

Glutamin

Servisní laboratoř ÚMG AV ČR

-

Glukóza

Servisní laboratoř ÚMG AV ČR

-

Glycerol

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

G5516

Glycin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

G8898

MEM

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M7145

MES

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M0895

N,N´-methylen-bisakrylamid

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M7279

Nokodazol

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M1404

Methanol

Lach-Ner, Neratovice, Česká republika

20038-ATO

Methyl-β-cyclodextrin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

C4555

Mowiol 4-88

Calbiochem, La Jolla, USA

475904

PP2

Calbiochem, Darmstadt, Německo

529573

PP3

Calbiochem, Darmstadt, Německo

529574
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Orthovanadát sodný

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

S6508

Paraformaldehyd

SERVA, Heildelberg, Německo

31628

Penicilin/ Streptomycin

PAA Laboratories, Pasching, Rakousko

P11-010

Polyethylenglykol 6000

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

P4463

Puromycin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

P8833

Reactive brown

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

R0385

RPMI 1640

Servisní laboratoř ÚMG AV ČR

-

SDS

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

L5750

Sodium pyruvát

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

S8636

Standardy molekulových

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

M4038

Temed

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

411019

Thapsigargin

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

T9033

Triton X-100

Pharmacia Biotech AB, Uppsala, Sweden

17-1315-01

Tris

SERVA, Heildelberg, Německo

37180

Trypanová modř

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

T0887

Trypsin

Servisní laboratoř ÚMG AV ČR

-

Tween 20

Sigma-Aldrich, St. Louis, USA

P1379

hmotností

Ostatní pouţité chemikálie byly analytické čistoty. Pokud není uvedeno jinak, byla
k rozpuštění uvedených látek pouţita deionizovaná voda.
4.1.2. Složení roztoků
3% formaldehyd v MSB: roztok byl připraven rozpuštěním 3 g paraformaldehydu ve 100 ml
MSB za tepla. pH bylo poté upraveno na 6,9 pomocí KOH.
Akrylamid-bisakrylamid: zásobní roztok monomerů obsahoval 30 % akrylamidu a 0,8 %
N,N´-methylen-bisakrylamidu ve vodě.
Blotovací pufr: 192mM glycin; 25mM Tris; 20% methanol.
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MSB: 100mM MES (pH 6,9); 2mM EGTA; 2mM MgCl2 a 4% PEG 6000 byly rozpuštěny
v HBSS (137mM NaCl; 5mM KCl; 1,1mM NaH2PO4; 0,4mM KH2PO4; 5,5mM glukóza;
4mM NaHCO3). pH bylo upraveno na 6,9 pomocí KOH.
Nokodazol: 10mM zásobní roztok v DMSO, skladován v alikvotech při -70 °C.
Pervanadát: 18,4 mg orthovanadátu sodného bylo rozpuštěno v 10 ml vody. K 1 ml tohoto
roztoku bylo přidáno 1,13 μl 30% peroxidu vodíku a následovala inkubace 15 min
při pokojové teplotě. Poté byl pervanadát ihned pouţit v experimentech.

PBS: 137mM NaCl; 2,7mM KCl; 1mM KH2PO4; 0,65mM NaH2PO4 (pH 7,4)
Reactive Brown: 5% (w/v) zásobní roztok ve vodě.
SDS: 10% zásobní roztok ve vodě.
SDS-elektrodový pufr: 25mM Tris; 192mM glycin; 0,1% SDS.
SDS-vzorkový pufr (standardní Laemmliho pufr): 65,5 mM Tris-HCl, pH 6,8; 2% SDS; 10%
glycerol; 5% 2-mercaptoethanol; 0,001% bromfenolová modř.

TBST pufr: 10mM Tris, pH 7,4; 150mM NaCl; 0,05% Tween 20.
Tris pufr k přípravě separačního gelu: 0,75 M Tris-HCl; pH 8,8.
Tris pufr k přípravě zaostřovacího gelu: 0,25 M Tris-HCl; pH 6,8.
Trypanová modř: zásobní roztok byl připraven smísením 0,2% (w/v) roztoku trypanové
modře s roztokem 4,25% (w/v) NaCl v poměru 4:1.
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4.1.3. Buněčné linie a primární kultury
Tab. 1. Přehled použitých buněčných linií a primárních kultur
Linie
(primární kultura)

Druh

Buněčný typ

myš

ţírná buňka

myš

ţírná buňka

U2OS

člověk

osteosarkom

3T3

myš

T98G

člověk

glioblastom

Sp2/0

myš

myelom

WEHI-3

myš

leukémie

BMMC
BMMC
(primární kultura)

Zdroj
M. Hibbs, Ludwig Institute for Cancer
Research, Melbourne, Austrálie
V. Bugajev, ÚMG AV ČR, Praha, Česká
republika
P. Hozák, ÚMG AV ČR, Praha, Česká
republika

embryonální

J. V. Small, Institute of Molecular

fibroblast

Biology, Salzburg, Rakousko
American Tissue Collection Catalogue,
CRL 1690
American Tissue Collection Catalogue,
CRL 1581
Pe. Dráber, ÚMG AV ČR, Praha, Česká
republika

Pozn. termín BMMC je v tomto textu uţíván pro buněčnou linii. V případě primární kultury
je pouţíván termín primární kultura BMMC.
4.1.4. Protilátky
Přehled primárních protilátek poţitých v nepřímé imunofluorescenci, protilátka přímo
značená pouţitá při přímé imunofluorescenci a primární protilátky pouţité při imunoblotingu
shrnuje Tab. 2.
Tab. 2. Užité primární protilátky
Specificita

aktin

Typ

Označení monoklonální

protilátky

protilátky (podtřída)

polyklonální

Výrobce
Sigma-Aldrich, St. Louis,
USA, kat. č. A2066
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GeneTex, Irvine, USA,

α-tubulin

polyklonální

α-tubulin

monoklonální

TU-01 (IgG1)

STIM1

monoklonální

GOK (IgG2A)

histamin

polyklonální

DNP

monoklonální

SPE-7 (IgE)

β-tubulin

monoklonální

TUB 2.1-Cy3 (IgG1)

kat. č. GTX15246
ÚMG AV ČR
BD Bioscience, San Jose,
USA, kat. č. 610954
Abcam, kat. č. ab43870
Sigma-Aldrich, St. Louis,
USA, kat. č. D8406
Sigma-Aldrich, St. Louis,
USA, kat. č. C4585

K detekci primárních protilátek byly pouţity tyto konjugáty sekundárních protilátek.
GAR (multiple labeling)/Alexa488

Invitrogen, Carlsbad, USA, kat. č. A11034

GAR (multiple labeling)/DY488

Jackson Immunoresearch Laboratories, Inc.,
West Grove, USA, kat. č. 111-485-144

GAR (multiple labeling)/Cy3

Jackson Immunoresearch Laboratories, Inc.,
West Grove, USA, kat. č. 111-165-144

GAM (multiple labeling)/Cy3

Jackson Immunoresearch Laboratories, Inc.,
West Grove, USA, kat. č. 115-165-146

GAM IgG/HRP

Promega, Madison, USA, kat. č. W402B

GAR IgG/HRP

Promega, Madison, USA, kat. č. W401B

4.1.5. Přístrojové vybavení a materiál
Amaxa Nucleofector II

Lonza, Basilej, Švýcarsko

Bürkerova komůrka

Meopta, Přerov, Česká republika

Centrifuga Universal 16 R

Hettich Lab Technology, Tuttlingen, Německo

Centrifuga Heraeus Biofuge 13

Heraeus, Newport Pagnell, Velká Británie

Chromatografický papír

Whatman, Little Chalfont, UK, kat. č. 1003917 a kat. č. 3004-917

CO2 Inkubátor HERAcell240

Thermo Electron Corporation, Marietta, USA
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Kodak medical X-ray filmy

Eastman Kodak company, Rochester, USA,
kat. č. 5256433

Kodak X-OMAT 1000,

Eastman Kodak company, Rochester, USA

automat na vyvolávání filmů
Laboratorní váhy

Schoeller Pharma, Praha, Česká republika

Laminární box Telstar bio-II-A

TelstarGroup, Terrassa, Španělsko

Lass 3000 k detekci chemiluminiscence

Fujifilm, Tokyo, Japan

Leica TCS SP5 konfokální mikroskop

Leica

Microsystems

GmbH,

Wetzlar,

Německo
Mini-Protean 3 elektroforéza

Bio-Rad, Hercules, USA

Mini Trans-Blot blotovací systém

Bio-Rad, Hercules, USA

Mouse Macrophage Nucleofector Kit

Lonza, Basilej, Švýcarsko, kat. č. VPA 1009

Nitrocelulózová membrána Protran BA 85

Whatman, Dassel, Nemecko, kat. č. 8548446

Olympus A70 Provis fluoresc. mikroskop

Olympus Corporation, Tokyo, Japonsko

Olympus CK40 světelný mikroskop

Olympus Corporation, Tokyo, Japonsko

Parafilm

Pechinery Plastic Packaging, Chicago, USA,
kat. č. PM996

pH metr, pH 340i

WTW, Weinheim, Německo

Pipetátory

Nichiryo, Tokyo, Japan

Saran Wrap fólie

Dow Chemical Companym, Midland, USA

SensiCam CCD kamera

PCO IMAGING, Kelheim, Německo

Skla krycí

Assistent,

Sondheim,

Německo,

kat.

č.

1001/10
Skla podloţní

P-lab, Praha Česká republika, kat. č. H829101

SuperSignal West Pico,

Thermo Scientific, Rockford, USA, kat. č.

chemiluminiscenční substrát

34080

Třepačka HS 260

IKA, Staufen, Německo

Vodní lázeň TE-10D

Techne, Stone, UK

Vortex MS1

IKA, Staufen, Německo

Zdroj napětí PowerPac Basis

Bio-Rad, Hercules, USA

Zdroj napětí TRZ 3700 s termodeskou

Opton, Německo
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4.1.6. Počítačové programy
Aida Image Analyzer 4.18

Raytest, Straubenhardt, Německo

Cell P Soft Imaging Systém

Olympus Corporation, Tokyo, Japonsko

Corel Photo-Paint 10

Corel Corporation, Ottawa, Kanada

Huygens Deconvolution Software

Scientific

Volume

Imaging,

Hilversum,

Nizozemsko
Sigma Plot 8.0

Systat Software Inc., San Jose, California

4.2. Metody
4.2.1. Kultivace buněk
BMMC byly kultivovány v čerstvě připraveném kultivačním RPMI 1640 médiu
doplněném o 0,25% (w/v) glukózu, 3 mM L-glutamin, 0,15% (w/v) NaHCO3, 100 U/ml
penicilin, 100 µg/ml streptomycin, 100 µM MEM neesenciální aminokyseliny, 1 mM pyruvát
sodný a 10% (v/v) fetální hovězí sérum. K takto připravenému médiu bylo přidáno, jako zdroj
IL-3, zmetabolizované médium získané kultivací WEHI-3 buněk, do výsledné koncentrace
10 % (v/v). Buňky byly kultivovány v CO2 inkubátoru při 37 °C, 5% CO2 a vlhkosti 95 % a
byly obden pasáţovány. V případě kultivace BMMC po depleci STIM1 byl do kultivačního
média přidán puromycin ve výsledné koncentraci 2 μg/ml. BMMC primární kultury byly
v den pokusu získány od V. Bugajeva, ÚMG AV ČR. Buňky byly izolovány z holenních a
stehenních kostí 6-8 týdnů starých myší a diferencovány v čerstvě připraveném kultivačním
médiu IMDM doplněném o antibiotika (100 U/ml penicilin, 100 μg/ml streptomycin), 10%
(v/v) fetální hovězí sérum, 35 μM 2-mercaptoethanol, IL-3 (36 ng/ml) a růstový faktor SCF
(36 ng/ml). Primární kultury byly kultivovány v CO2 inkubátoru při 37 °C a 10% CO2 a
pasáţovány kaţdé 2-3 dny. Po 6-8 týdnech byla u 99 % buněk prokázána exprese FcεRI a
c-Kit receptorů, coţ identifikovalo přítomnost ţírných buněk. Pro experimenty byly uţity
BMMC primární kultury izolované nejméně ze tří myší (Hájková et al., 2011). WEHI-3 byly
kultivovány stejně jako BMMC s tím rozdílem, ţe do kultivačního média nebyl přidáván
zdroj IL-3. Sp2/0 byly také kultivovány stejně jako BMMC s rozdíly, ţe do kultivačního
média nebyly přidány MEM neesenciální aminokyseliny a médium z WEHI-3 buněk. Ostatní
buněčné linie byly kultivovány v DMEM doplněném o 10% (v/v) fetální hovězí sérum,
penicilin (100 U/ml) a streptomycin (100 μg/ml). Adherentní linie T98G, 3T3 a U2OS byly
pasáţovány pomocí 0,25% trypsinu a 0,01% EDTA. Pro imunofluorescenci byly neadherentní
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linie přichyceny na krycí skla pomocí fibronektinu (viz 4.2.4.) a adherentní buňky byly
kultivovány na krycích sklech umístěných na dně Petriho misek.
4.2.2. Rozmražování buněk
Ampule se zamraţenými buněčnými liniemi byly rozmraţeny ve vodě o teplotě 60-65 °C a
poté naředěny studeným kultivačním médiem. Takto připravené BMMC byly centrifugovány
(240 g, 5 min), resuspendovány v teplém kultivačním médiu a dále kultivovány za
standardních podmínek.
4.2.3. Transfekce buněk
DNA konstrukty kódující STIM1 protein byly do BMMC transfekovány nukleofekcí s
vyuţitím kitu „Mouse Macrophage Nucleofector Kit“ a přístroje Amaxa Nucleofector II.
Transfekční činidlo bylo připraveno smícháním 2,25 ml Mouse Macrophage Nucleofector
Solution s 0,5 ml Supplementu II. Na jednu reakci bylo pouţito 3 x 106 buněk a 2 μg DNA ve
100 μl transfekčního činidla. K nukleofekci byl pouţit program Y-001. Transfekované buňky
byly po nukleofekci naředěny kultivačním médiem (1:35) a před další analýzou inkubovány
24-48 hod v CO2 inkubátoru.
4.2.4. Přichycení BMMC na krycí skla
Pro přichycení buněk na krycí skla o průměru 10 mm byla skla nejprve inkubována
s roztokem 50 μg/ml fibronektinu v 50 mM NaHCO3. Kaţdé krycí sklo bylo poloţeno na
30 μl kapku roztoku na parafilmu a po inkubaci 1 hod ve 37 °C bylo jednou promyto v PBS
(37 °C). Skla byla přenesena do 3,5 cm Petriho misky, fibronektinem nahoru, a přelita
buněčnou suspenzí o koncentraci 1,5-2 x 106 buněk v 1 ml. Pro uchycení na fibronektin byly
buňky inkubovány v termostatu 1 hod při 37 °C a poté jednou promyty kultivačním médiem
pro odmytí nenavázaných buněk.
4.2.5. Aktivace buněk
Aktivace buněk probíhaly v médiu bez séra a IL-3 (aktivační médium).
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4.2.5.1. Aktivace agregací FcεRI receptorů
Před aktivací buněk agregací FcεRI receptorů byly buňky nejdříve senzitizovány
navázáním specifického IgE. Při senzitizaci byly buňky v koncentraci 6 x 106 buněk/ml
v aktivačním médiu s 10% (v/v) sérem inkubovány s DNP-specifickým IgE, ve výsledné
koncentraci 1 μg/ml, po dobu 1 hod při 37 °C. Poté byly buňky naředěny aktivačním médiem
se sérem na koncentraci 1,5 x 106 buněk/ml. Krycí sklíčka, předem pokrytá fibronektinem,
byla ve 3,5 cm Petriho misce převrstvena 1 ml buněčné suspenze. Během 1 hodiny se buňky
přichytily na fibronektin. Po rychlém opláchnutí skel médiem byly buňky aktivovány po dobu
3-5 min antigenem (DNP-albumin) ve výsledné koncentraci antigenu 100 ng/ml v aktivačním
médiu bez séra. Neaktivované buňky byly po stejně dlouhou dobu v médiu bez antigenu.
V experimentech závislosti tvorby výběţků na délce aktivace byly buňky inkubovány s
antigenem 1-10 min. Při sledování závislosti tvorby výběţků na koncentraci antigenu byly
buňky aktivovány antigenem, v rozmezí koncentrací 10-1000 ng/ml, po dobu 5 min.
V některých experimentech bylo během aktivace pouţito médium bez Ca2+.
4.2.5.2. Aktivace pervanadátem
Roztok pervanadátu byl čerstvě připraven smícháním roztoku orthovanadátu sodného
s peroxidem vodíku. Po inkubaci 15 min při pokojové teplotě byl pervanadát ředěn 1:100
v aktivačním médiu. Buňky přichycené na krycí skla byly inkubovány v pervanadátu po dobu
15 min při 37 °C. Neaktivované buňky byly po stejně dlouhou dobu v aktivačním médiu bez
pervanadátu. V některých experimentech bylo během aktivace pouţito médium bez Ca2+.

4.2.5.3. Aktivace thapsigarginem
Buňky byly aktivovány 2 μM thapsigarginem v aktivačním médiu po dobu 20 min.
Neaktivované buňky byly po stejně dlouhou dobu v médiu bez thapsigarginu. Pro zjištění
závislosti aktivace na délce působení byly buňky inkubovány s thapsigarginem 5-20 min.
V experimentech závislosti tvorby výběţků na koncentraci aktivačního činidla byly pouţity
koncentrace thapsigarginu v rozmezí 0,01-2 μM a buňky byly inkubovány po dobu 20 min.
V některých experimentech bylo během aktivace pouţito médium bez Ca2+.
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4.2.6. Ovlivnění BMMC inhibitorem Src kináz a methyl-β-cyclodextrinem
Pro specifickou inhibici Src kináz byly BMMC buňky senzitizované vazbou IgE na
receptor inkubovány 60 min v přítomnosti PP2, inhibitoru Src kináz, o výsledné koncentraci
10 μM a následně aktivovány antigenem, také v přítomnosti PP2. Buňky ovlivněné 10 μM
PP3 (neaktivní analog) slouţily jako negativní kontrola. BMMC byly před aktivací
pervanadátem nebo thapsigarginem (2 μM) inkubovány 60 min s PP2 nebo PP3 a aktivovány
v přítomnosti inhibitoru nebo jeho analogu.
Cholesterol byl z plazmatické membrány BMMC uvolněn pomocí 10 mM methyl-βcyclodextrinu (MβCD) přidaného do média sérem zároveň s přichytáváním buněk na
fibronektin (1 hod). MβCD byl v médiu přítomen i během aktivace pervanadátem nebo
thapsigarginem.
4.2.7. Depolymerace mikrotubulů a jejich následný růst z MTOC („microtubule
re-growth“ experiment)
Nukleace a časná stádia polymerace mikrotubulů byla sledována v tzv. „ microtubule
re-growth“ experimentech, kdy je pozorován růst mikrotubulů z MTOC při 37 °C po
předchozí depolymeraci mikrotubulů nokodazolem a následným odmytím nokodazolu.
BMMC byly 1 hod inkubovány s 10 μM nokodazolem v kompletním kultivačním médiu (se
sérem, s IL-3) při 37 °C. Tato inkubace probíhala zároveň s přichycováním buněk na sklíčka
pokrytá fibronektinem. BMMC byly rychle opláchnuty chladným aktivačním médiem (bez
IL-3 a séra) a poté v tomto vychlazeném médiu přeneseny na vyhřívanou desku o teplotě
37 °C. Buňky byly fixovány v 0., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. min. Pro sledování nukleace a růstu
mikrotubulů bez Ca2+ bylo médium s nokodazolem na posledních 10 min vyměněno za
médium bez IL-3 a séra a bez Ca2+, doplněné o 10 μM nokodazol a 10 μM Baptu-AM pro
chelataci intracelulárního Ca2+. V takto ovlivněných buňkách probíhal „re-growth“ v médiu
bez Ca2+ a buňky byly fixovány v 0., 3., 4., 5., 6., 7., a 8. min.
Pro sledování nezbytnosti mikrotubulů pro tvorbu výběţků během aktivace ţírných
buněk byly BMMC s depolymerovanými mikrotubuly aktivovány pervanadátem nebo
thapsigarginem v přítomnosti nokodazolu.
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4.2.8. Příprava vzorků pro imunofluorescenční mikroskopii
Buňky přichycené fibronektinem na krycí sklíčka byly po aktivaci fixovány
formaldehydem a poté extrahovány Tritonem X-100. Před pouţitím byly roztoky
vytemperovány na 37 °C. Skla s buňkami byla inkubována 20 min v 3% (w/v)
paraformaldehydu v MSB. Po následném promytí v MBS (3 x 5 min) byly buňky extrahovány
4 min v 0,5% (v/v) Tritonu X-100 v MSB. Preparáty byly poté opět promyty v MSB (3 x
5 min).
4.2.9. Imunofluorescenční mikroskopie
Imunofluorescenční detekce tubulinu byla provedena na fixovaných buňkách (Dráberová
a Dráber, 1993). Nepřímá i přímá imunofluorescence byly provedeny následujícím postupem.
Na parafilm umístěný ve vlhké komůrce byly naneseny 30 μl kapky primární protilátky
naředěné v 2% BSA v PBS. Polyklonální protilátka proti α-tubulinu byla ředěna 1:200 a
protilátka proti β-tubulinu konjugovaná s Cy3 byla ředěna 1:600. Na jednotlivé kapky byla
poloţena krycí skla se zafixovanými buňkami. Po 45 min inkubaci s protilátkou při pokojové
teplotě byla skla promyta v PBS (3 x 10 min).
V případě nepřímé imunofluorescence byla skla následně inkubována při pokojové
teplotě po dobu 45 min se sekundární protilátkou konjugovanou s DY488 nebo Cy3 ředěnou
v 2% BSA v PBS. Jako sekundární protilátky byly pouţity GAR (multiple labeling)/DY488
protilátka ředěná 1:200 a GAR (multiple labeling)/Cy3 protilátka ředěná 1:500. Jestliţe
nebyly pouţity primární protilátky (negativní kontrola), sledované struktury v buňkách nebyly
značeny sekundárními protilátkami.
Pro značení mikrotubulů a histaminových granulí byla pouţita metoda násobného
značení. Fixovaný cytoskelet na krycích sklech byl v prvním kroku inkubován současně
s neředěnou myší monoklonální protilátkou proti α-tubulinu (TU-01) a polyklonální
protilátkou proti histaminu ředěnou 1:250. Po inkubaci 45 min a promytí v PBS (3 x) byla
skla inkubována současně se sekundárními protilátkami, tzn. GAM (multiple labeling)/Cy3
protilátkou ředěnou 1:500 a GAR (multiple labeling)/AF488 protilátkou ředěnou 1:300. Obě
sekundární protilátky jsou určeny k násobnému značení a jsou vysyceny imunoglobuliny
různých ţivočišných druhů. Ţádná z pouţitých sekundárních protilátek nevykazovala
nespecifické značení.
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Skla byla montována do Mowiol 4-88 s DAPI. Preparáty byly vyhodnocovány
fluorescenčním mikroskopem Olympus A70 Provis vybaveným objektivy ×60 (vodní imerze)
a ×100 (olejová imerze). Snímky byly pořízeny chlazenou kamerou SensiCam CCD a
obrázky sestaveny v programu Cell P Soft Imaging System a Corel Photo-Paint 10. Některé
preparáty byly také vyhodnocovány konfokálním laserovým skenovacím mikroskopem Leica
TCS SP5 vybaveným olejovým imerzním objektivem ×63/1.4.N.A. Excitační a emisní vlnové
délky byly 561 nm a 566-633 nm pro Cy3. Snímky byly snímány v řezech o tloušťce 125 nm
a z-rovina byla sloţená ze 70 řezů. Dekonvoluce byla provedena pomocí Huygens
Deconvolution Software.
4.2.10. Statistické hodnocení počtu aktivovaných buněk
Pro zjištění mnoţství buněk, které reagovaly na aktivaci vytvořením mikrotubulárních
výběţků, byly vţdy provedeny tři nezávislé imunofluorescenční experimenty. V kaţdém
experimentu bylo, s výjimkou „phenotypic rescue“ experimentů, vyhodnoceno 500 buněk.
Pouze buňky s pěti a více mikrotubulárními výběţky delšími neţ 3 μm byly vzaty do
statistického hodnocení. Takové výběţky v neaktivovaných klidových buňkách nebyly
pozorovány. Statistické porovnání získaných průměrů a jejich směrodatných odchylek bylo
provedeno Studentovým t testem.
4.2.11. Zjištění životnosti buněk
Ţivotnost buněk byla určena pomocí testu vylučování trypanové modři (trypan blue
exclusion test). Testované ţírné buňky byly přichycené fibronektinem na podloţní skla. Po
aktivaci byly 3 min inkubovány v přítomnosti roztoku trypanové modře (viz 4.1.2.) přidaného
k médiu v poměru 1:1. Po inkubaci byla podloţní skla překryta krycím sklem a ihned
vyhodnocena ve světelném mikroskopu. Ţivé buňky mají schopnost trypanovou modř aktivně
vylučovat ze své cytoplasmy a zůstanou proto bezbarvé. Naproti tomu mrtvé buňky jsou
modré (Tennant, 1964). Jako negativní kontrola fungování testu byly BMMC inkubovány po
dobu 20 min s 80 μM CDZ (calmidazolium chlorid), inhibitorem enzymů regulovaných CaM.
Tato koncentrace je pro buňky toxická. Ţivotnost buněk byla hodnocena ve světelném
mikroskopu Olympus CK40.
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4.2.12. Příprava celkových buněčných lyzátů
Pro přípravu celkových buněčných lyzátů byly neadherentní BMMC nejprve spočítány
pomocí Bürkerovy komůrky. Stejný počet buněk (20 x 106) byl centrifugován (240 g, 5 min,
4 °C) a poté 3x promyt chlazeným PBS. Jednotlivé vzorky byly 2x naředěny SDS-vzorkovým
pufrem. Po povaření 5 min byly vzorky pouţity na SDS-PAGE.
4.2.13. Elektroforetické metody
4.2.13.1. SDS-PAGE
SDS-elektroforéza byla provedena ve vertikálním uspořádání v Mini-Protean 3
elektroforézovém modulu dle Laemmliho (1970). Separační 7,5% polyakrylamidový gel
(10 ml) byl připraven smícháním 2,5 ml zásobního roztoku akrylamidu-bisakrylamidu; 5 ml
Tris-HCl 0,75 M, pH 8,8; 2,3 ml H2O; 100 μl 10% SDS; 100 μl 10% amonium persulfátu a
5 μl Temedu. Zaostřovací polyakrylamidový 4% gel (5 ml) byl připraven smícháním 0,65 ml
zásobního roztoku akrylamidu-bisakrylamidu; 2,5 ml Tris-HCl 0,25 M, pH 6,8; 1,75 ml H2O;
50 μl 10% SDS; 50 μl 10% amonium persulfátu a 10 μl Temedu. Gely byly 6 cm dlouhé a
0,75 mm tlusté. Jamky k nanášení vzorků byly vytvořeny pomocí 15-jamkového hřebene. Do
kaţdé jamky bylo naneseno 10 μl vzorku. Separace proteinů probíhala při konstantním proudu
20 mA/gel v elektrodovém SDS pufru a byla zastavena ve chvíli, kdy bromfenolová modř
dosáhla spodního okraje gelu. Pro orientační určení relativní molekulové hmotnosti byly na
kaţdý gel naneseny standardy molekulových hmotností.

4.2.13.2. Imunobloting
Proteiny rozdělené pomocí SDS-PAGE byly z polyakrylamidového gelu přeneseny na
nitrocelulózovou membránu metodou podle Towbina (1979) s pouţitím Mini Trans-Blot
blotovacího systému. Pouţity byly membrány Protran BA 85 s velikostí pórů 0,45 μm. Přenos
probíhal při konstantním napětí 100 V po dobu 80 min v blotovacím pufru za chlazení. Pro
zjištění účinnosti přenosu byly membrány obarveny 5% (w/v) roztokem Reactive Brown a
byla vyznačena poloha standardů relativní molekulové hmotnosti. Poté byly nitrocelulózové
membrány odbarveny v deionizované vodě a pouţity pro imunodetekci proteinů.
Volná místa byla na nitrocelulóze zablokována 2% BSA v TBST po dobu 60 min při
pokojové teplotě. Primární protilátky proti aktinu a STIM1 byly ředěny 1:2000 v TBST a
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inkubovány za třepání přes noc při +4 °C. Poté byly nitrocelulózové membrány promyty (3 x
10 min) v TBST. Inkubace se sekundárními protilátkami značenými HRP probíhala 1 hod za
třepání při pokojové teplotě. Pro značení byly pouţity sekundární protilátky GAM IgG/HRP
nebo GAR IgG/HRP ředěné 1:10000 ve 2% (w/v) nízkotučném mléku (Great Value nonfat
instant Dry Milk, USA) v TBST. Po promytí TBST (3 x 10 min) byly sekundární protilátky
detegovány chemiluminiscenční reakcí s vyuţitím SuperSignal West Pico substrátu dle
pokynů výrobce. Nitrocelulózové membrány byly převrstveny chemiluminiscenčním
substrátem na dobu 5 min. Vlhká membrána byla přenesena na plastikovou podloţku,
překryta fólií Saran Wrap a byly odstraněny vzduchové bubliny. Podloţka s membránou byla
poté vloţena do kazety pro rentgenové filmy. V temné komoře byl přiloţen film, exponován
po dobu 1 sec a 1 min a vyvolán na přístroji KODAK X-OMAT 1000.
Chemiluminiscenční obraz nitrocelulózových membrán byl alternativně zachycen na
přístroji LAS-3000. Snímky byly zpracovány programem Aida Image Analyzer 4.18 a Corel
Photo-Paint 10.
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5. VÝSLEDKY
5.1. Reorganizace mikrotubulů během aktivace BMMC
V ţírných buňkách dochází po agregaci FcεRI receptorů k fosforylaci tyrosinů v ITAMs
doménách Src kinázami (Paolini et al., 1991). Předchozí výsledky naší laboratoře prokázaly,
ţe agregace IgE receptorů způsobuje fosforylaci proteinů, které interagují s tubuliny. Zároveň
byla pozorována reorganizace mikrotubulů (Sulimenko et al., 2006). Podobné výsledky
publikovala jiná skupina, která prokázala větší koncentraci mikrotubulů pod povrchem buňky
po FcεRI-aktivaci buněk (Nishida et al., 2005).
Na základě těchto poznatků byla změna organizace mikrotubulů po agregaci FcεRI
sledována důkladněji. BMMC primární kultury byly 1 hodinu senzitizovány IgE (1 μg/ml) a
následně 3-5 min aktivovány antigenem. Neaktivované buňky byly po stejně dlouhou dobu
v médiu bez antigenu. Značení protilátkou proti β-tubulinu ukázalo podstatný rozdíl
v distribuci mikrotubulů mezi aktivovanými

a neaktivovanými

buňkami. Zatímco

neaktivované klidové buňky byly kulaté a mikrotubuly často vedly podél plazmatické
membrány (Obr. 4 a, b; -Ag), u aktivovaných buněk byly podstatné změny v jejich
morfologii. U řady buněk byly vytvořeny výrazné výběţky obsahující mikrotubuly (Obr. 4 c,
d; +Ag).
Kromě aktivace specifických signálních drah byly BMMC primární kultury aktivovány
také pervanadátem a thapsigarginem. Aktivace buněk působením pervanadátu po dobu 15 min
nebo thapsigarginu (2 μM) po dobu 20 min vedla neočekávaně k obdobným změnám
v morfologii buněk jako aktivace antigenem. Jak v případě pervanadátu (Obr. 4 e, f; +Pv), tak
i thapsigarginu (Obr. 4 g, h; +Tg) došlo k vytvoření mnoha výběţků připomínajících výběţky
pozorované po aktivaci antigenem. Abychom vyloučili, ţe je pozorovaný efekt specifický pro
BMMC primární kultury, byly všechny typy aktivace testovány také na buněčných liniích.
Stejně jako v případě primárních kultur, i u linií docházelo po všech třech typech aktivací
k tvorbě výrazných mikrotubulárních výběţků.
Pozorování změn morfologie po aktivaci ţírných buněk ve fluorescenčním mikroskopu
nedává přesnou představu o prostorovém uspořádání výběţků. Je známo, ţe je aktivace
ţírných buněk, přichycených na fibronektin, doprovázena zvýšenou adhezí buněk (Dastych et
al., 1991). Abychom vyloučili, ţe nesledujeme pouze morfologické změny způsobené adhezí
buněk, byly stejně připravené preparáty hodnoceny i na konfokálním skenovacím
mikroskopu. Sloţení 70ti řezů v z-rovině a následná dekonvoluce prokázala, ţe výběţky se
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Obr. 4. Organizace mikrotubulů u klidových a aktivovaných žírných buněk.
Klidové, neaktivované BMMC primární kultury (a, b; -Ag), buňky aktivované agregací FcεRI (c, d;
+Ag), pervanadátem (e, f; +Pv) nebo thapsigarginem (g, h; +Tg) byly fixovány a značeny protilátkou
proti β-tubulinu. Imunofluorescenční mikroskopie. Měřítko 20 μm (g) a 10 μm (h). Porovnatelná
zvětšení jsou v (a, c, e, g) a v (b, d, f, h) (Hájková et al., 2011).
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nachází po celém povrchu buňky a pozorovaná změna morfologie neodráţí pouze změny v
adhezi buňky. Výběţky nebyly pozorovány u klidových buněk BMMC primární kultury (Obr.
5 a, b; -Ag). Naopak, všechny tři typy aktivace, FcεRI agregace (Obr. 5 c, d; +Ag), aktivace
pervanadátem (Obr. 5 e, f; +Pv) i aktivace thapsigarginem (Obr. 5 g, h; +Tg) způsobily tvorbu
výběţků i na dorzální straně buněk. Stejné výsledky byly získány také při studiu BMMC.
Aktivované buňky tvoří výrazné výběţky po celém buněčném povrchu, ve kterých je
moţné pozorovat mikrotubuly. V dalších experimentech nás proto zajímalo, zda je tvorba
výběţků závislá na mikrotubulech. Ţírné buňky byly 1 hod inkubovány s inhibitorem
mikrotubulů, nokodazolem (10 μM), a poté byly aktivovány thapsigarginem nebo
pervanadátem. Obr. 6 znázorňuje nokodazolem ovlivněné BMMC buňky (Obr. 6 b, d; +Noco)
nebo buňky kontrolní (Obr. 6, a, c; -Noco) po jejich aktivaci 2 μM thapsigarginem po dobu
20 min. V případě ovlivněných buněk byl nokodazol přidán do média i během aktivace.
Buňky s depolymerovanými mikrotubuly netvořily výběţky při aktivaci thapsigarginem ani
při aktivaci pervanadátem.
Tyto experimenty souhrnně ukazují, ţe specifická i nespecifická aktivace ţírných buněk
vede k přestavbě cytoskeletu a k tvorbě výrazných výběţků obsahujících mikrotubuly.
Pozorované výběţky jsou přítomny po celém povrchu buněk a sledovaná reakce BMMC na
aktivaci není pouze výsledkem zvýšené adheze buněk. BMMC primární kultury i linie reagují
na aktivaci stejně, coţ dokazuje, ţe tvorba výběţků není specifická pro primární kultury a lze
tento efekt studovat na BMMC. Tyto výsledky dále dokazují, ţe pro vznik pozorovaných
výběţků jsou třeba neporušené mikrotubuly a v případě depolymerovaných mikrotubulů
nedochází k vytvoření výběţků u BMMC. V následujícím textu jsou, díky této skutečnosti,
výběţky nazývány „mikrotubulárními výběţky“.
5.2. Tvorba mikrotubulárních výběžků je závislá na neporušené plazmatické
membráně
Aktivace ţírných buněk vede k přechodnému zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+. Po
uvolnění Ca2+ z ER dochází k aktivaci kanálů na plazmatické membráně a k toku Ca2+ do
cytoplazmy buňky. Prvním krokem k pochopení mechanismů určujících pozorované
morfologické změny byly experimenty, které měly zodpovědět otázku, zda je pro vznik
mikrotubulárních výběţků nezbytná neporušená plazmatická membrána.
MβCD (methyl-β-cyclodextrin) je cyklickým oligomerem glukózy, který má schopnost
uvolnit z plazmatické membrány cholesterol (Ohtani et al., 1989). V ţírných buňkách MβCD
47

Obr. 5. Změny prostorové distribuce mikrotubulů při aktivaci žírných buněk.
Klidové BMMC primární kultury (a, b; -Ag), buňky aktivované agregací FcεRI (c, d; +Ag),
pervanadátem (e, f; +Pv) nebo thapsigarginem (g, h; +Tg) byly fixovány a značeny protilátkou proti
β-tubulinu. Obrázky znázorňují 3D rekonstrukci z konfokálního mikroskopu. Pohled na buňky shora
(a, c, e, g) nebo v rovině kolmé na rovinu buněčné adheze (b, d, f, h). Jednotlivé páry (a-b, c-d, e-f a
g-h) reprezentují identickou buňku. Měřítko 5 μm (Hájková et al., 2011).
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Obr. 6. Vliv nokodazolu na tvorbu výběžků.
Kontrolní buňky neovlivněné nokodazolem (-Noco) po aktivaci thapsigarginem (a, c; +Tg). Buňky
ovlivněné nokodazolem (+Noco) po aktivaci thapsigarginem (b, d; +Tg). Imunofluorescenční
mikroskopie po značení preparátů protilátkou proti β-tubulinu (a-b). Fázový kontrast preparátů (c, d).
Měřítko 10 μm (d).

výrazně ovlivňuje proces aktivace. Mobilizace Ca2+ je po aktivaci narušená a dochází
k inhibici degranulace (Yamashita et al., 2001). V experimentech byl pouţit MβCD rozpustný
ve vodě, u kterého je známo, ţe tvoří s cholesterolem komplexy a podporuje tak jeho
rozpustnost ve vodném prostředí. BMMC byly přichyceny na skla pokrytá fibronektinem v
přítomnosti

10 mM

MβCD

(1 hod)

a

následně

aktivovány

pervanadátem

nebo

thapsigarginem, také v přítomnosti MβCD. Obr. 7 prokazuje, ţe ani v jednom případě
aktivace nebyly u buněk vytvořeny mikrotubulární výběţky.
Tyto výsledky ukazují, ţe je neporušenost plazmatické membrány důleţitá pro tvorbu
výběţků.
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Obr. 7. Vliv uvolnění cholesterolu z plazmatické membrány na reorganizaci mikrotubulů.
Buňky BMMC byly 1 hodinu inkubovány v přítomnosti methyl-β-cyclodextrinu (10 mM; +MβCD) a
následně aktivovány v jeho přítomnosti. Buňky neaktivované (a), aktivované pervanadátem (b, +Pv)
nebo

thapsigarginem

(c,

+Tg)

byly

fixovány

a

značeny

protilátkou

proti

β-tubulinu.

Imunofluorescenční mikroskopie. Měřítko 10 μm (c).

5.3. Mikrotubulární výběžky jsou typické pro BMMC
Pro objasnění, zda je tvorba mikrotubulárních výběţků specifická pro ţírné buňky, bylo
otestováno několik dalších buněčných typů. Buňky lidského osteosarkomu U2OS, myší
embryonální fibroblasty 3T3, lidské glioblastomy T98G a myší myelomové buňky Sp2/0 byly
aktivovány thapsigarginem (2 μM) a po fixaci fluorescenčně značeny anti-β-tubulinovou
protilátkou. Vzorky kontrolních neaktivovaných buněk byly připraveny stejným způsobem,
ale v nepřítomnosti thapsigarginu. Zatímco u BMMC se po aktivaci tvořily mikrotubulární
výběţky (Obr. 8 a, d), u ostatních buněčných typů nedošlo k reorganizaci mikrotubulů.
Příklad distribuce mikrotubulů je ukázán pro U2OS (Obr. 8 b, e) a 3T3 (Obr. 8 c, f).
Tyto výsledky indikují, ţe s ohledem na reorganizaci mikrotubulů po aktivaci
thapsigarginem, by mohly být ţírné buňky unikátní. Doposud byl nicméně testován jen velmi
omezený počet buněk různého druhového a tkáňového původu.
5.4. Životnost a schopnost degranulace aktivovaných BMMC
Aktivace BMMC všemi třemi způsoby vedla k výrazné změně v morfologii buněk. Ačkoliv
pouţívané koncentrace thapsigarginu (Bird et al., 2008) a pervanadátu (Sulimenko et al.,
2006) odpovídaly běţně pouţívaným koncentracím pro aktivaci ţírných buněk, chtěli
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Obr. 8. Tvorba mikrotubulárních výběžků u různých typů buněk.
Ţírné buňky (BMMC), buňky lidského osteosarkomu (U2OS) a myší embryonální fibroblasty (3T3)
byly fixovány bez aktivace thapsigarginem (a-c, -Tg) nebo po jejich aktivaci (d-f, +Tg).
Imunofluorescenční mikroskopie po značení preparátů anti-β-tubulinovou protilátkou. Měřítko 5 μm
(a), 10 μm (d) a 20 μm (b, c, e, f).

jsme ověřit, zda nebyla ovlivněna ţivotnost buněk. Aktivované BMMC byly testovány, zda
jsou schopny vylučovat trypanovou modř. Tento test je zaloţen na principu, kdy mají ţivé
buňky s neporušenou plazmatickou membránou schopnost pumpovat trypanovou modř ven
z cytoplazmy (Tennant, 1964). BMMC byly aktivovány thapsigarginem nebo pervanadátem a
na poslední tři minuty působení aktivátorů byla v médiu navíc přítomna 0,1% trypanová
modř. BMMC neaktivované, aktivované thapsigarginem nebo pervanadátem nebyly obarvené,
coţ indikovalo ţivé buňky. Jako kontrola fungování testu byla část buněk inkubována po
dobu 20 min s CDZ v koncentraci toxické pro buňky (80 μM). V tomto případě byly všechny
buňky zbarveny, coţ ukazovalo na mrtvé buňky.
Jedním z významných projevů aktivace BMMC je uvolnění obsahu váčků, které jsou
v cytoplazmě, do okolí buňky. Pro potvrzení, ţe i v našem experimentálním uspořádání
dochází po aktivaci k degranulaci, byly klidové a thapsigarginem aktivované BMMC značeny
protilátkou proti histaminu. V neaktivovaných BMMC obsahovala cytoplazma řady buněk
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granula obsahující histamin (Obr. 9 b, -Tg). Po aktivaci thapsigarginem došlo k uvolnění
obsahu váčků a granula obsahující histamin nebyla v cytoplazmě detegovatelná (Obr. 9
e, +Tg).
Tyto výsledky souhrnně dokazují, ţe aktivace BMMC a tvorba mikrotubulárních výběţků
v námi pouţívaném experimentálním uspořádání neovlivňuje ţivotnost ani funkce ţírných
buněk.

Obr. 9. Vliv aktivace BMMC thapsigarginem na degranulaci buněk.
Detekce histaminových granul u neaktivovaných buněk (a-c; -Tg) a u buněk aktivovaných (d-f; +Tg).
Mikrotubuly byly značeny protilátkou proti tubulinu (a, d) a protilátkou proti histaminu (b, e).
Imunofluorescenční mikroskopie. Překryv obrázků je v panelech c a f (histamin, červeně; tubulin,
zeleně). Obrázky b a e byly pořízeny a zpracovány za identických podmínek a „úrovně šedi“ byly
srovnány na stejnou hodnotu. Měřítko 10 μm (e).
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5.5. Statistické hodnocení počtu buněk s mikrotubulárními výběžky
Statistické hodnocení počtu buněk s mikrotubulárními výběţky bylo provedeno
v populaci 500 buněk. Buňky BMMC primárních kultur nebo BMMC byly aktivovány stejně
jako v předchozích experimentech a zpracovány pro imunofluorescenční mikroskopii. Počet
buněk s mikrotubulárními výběţky v procentech, byl stanoven na základě tří nezávislých
experimentů. V kaţdém vzorku bylo zhodnoceno, zda buňky mají nebo nemají výběţky. Byly
spočítány buňky, na jejichţ povrchu bylo 5 a více výběţků delších neţ 3 µm.
Zatímco u kontrolních neaktivovaných populací buněk primárních kultur BMMC nebyly
buňky s mikrotubulárními výběţky pozorovány, FcεRI-agregace vedla k tvorbě výběţků u
37 ± 9 % buněk (+Ag) (Obr. 10). Po aktivaci pervanadátem nebo thapsigarginem mělo
výběţky 59 ± 8 % (+Pv); respektive 94 ± 3 % buněk (+Tg) (Obr. 10). V případě BMMC byly
získány hodnoty 56 ± 13 % (+Ag); 64 ± 2 % (+Pv) a 80 ± 5 % (+Tg) (Obr. 10).

Obr. 10. Statistická analýza počtu buněk s mikrotubulárními výběžky.
Počet buněk s výběţky u neaktivovaných buněk (-Ag); buněk aktivovaných agregací FcεRI (+Ag),
pervanadátem (+Pv) nebo thapsigarginem (+Tg). Analýza byla provedena u buněk primárních kultur
(BMMC primární kultury) nebo linií (BMMC). Byly provedeny 3 experimenty a u kaţdého bylo
hodnoceno 500 buněk. Hodnoty reprezentují průměry ± SD (směrodatná odchylka); (n=3) (Hájková et
al., 2011; upraveno).
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5.6. Závislost tvorby mikrotubulárních výběžků na délce aktivace
Počet buněk s mikrotubulárními výběţky závisí na době, po kterou pouţitý aktivátor na
buňky působí. Pro zjištění doby, ve které je efekt nejvýraznější a tedy nejlépe pozorovatelný,
byly buňky aktivovány a fixovány v odlišných časových intervalech. V případě specifické
aktivace pomocí agregace FcεRI receptorů byly BMMC senzitizovány IgE (1 μg/ml),
aktivovány antigenem v koncentraci 100 ng/ml a fixovány v 0., 3., 5., 7. a 10. minutě. Ve
třech nezávislých experimentech bylo statisticky průkazně největší mnoţství výběţků
v 5. min, a to u 60 ± 8 % buněk (Obr. 11, Antigen).
Během aktivace pervanadátem nebo thapsigarginem dochází k nespecifické aktivaci
signálních drah a je třeba, pro získání maximální aktivace, delší působení aktivátorů na
buňky. Aktivace BMMC 2 μM thapsigarginem byla zastavena fixací v 0., 5., 10., 15. a
20. minutě. Největší počet buněk s výběţky (80 ± 5 %) byl ve sledovaném časovém intervalu
ve 20. min (Obr. 11, Thapsigargin). Při časech působení delších neţ 20 min se jiţ počet buněk
s výběţky nezvyšoval. Ovlivnění BMMC thapsigarginem déle neţ 40 min způsobovalo
buněčnou smrt. Určitou roli v těchto delších časech aktivace hrál také fakt, ţe aktivace buněk
probíhá v médiu bez séra. Aktivace pervanadátem byla nejvýraznější v 15. min (není
ukázáno).
Tyto experimenty prokazují, ţe délka působení aktivačních činidel hraje roli v počtu
BMMC s mikrotubulárními výběţky. Zatímco u aktivace antigenem dochází k maximálnímu
počtu v 5. min, u aktivace thapsigarginem se počet buněk s mikrotubulárními výběţky
v delších časových intervalech nemění.
5.7. Závislost tvorby mikrotubulárních výběžků na koncentraci aktivačního činidla
Počet buněk s výběţky je také závislý na koncentraci aktivačních činidel. Bylo
publikováno, ţe maximální fosforylace proteinů je dosaţeno při pouţití antigenu
v koncentraci 100 ng/ml (Paolini et al., 1991). Abychom zjistili, zda je při této koncentraci
antigenu také největší počet buněk s výběţky, byly BMMC aktivovány 0, 10, 25, 50, 100, 500
a 1000 ng/ml DNP-albuminu po dobu 5 min. Obr. 12 ukazuje, ţe největší počet buněk
s mikrotubulárními výběţky byl při pouţití antigenu v koncentraci 50 nebo 100 ng/ml.
V obou případech byly u 56 % buněk vytvořeny mikrotubulární výběţky. Buňky aktivované
různými koncentracemi thapsigarginu byly fixovány ve 20. min. Byly testovány koncentrace
0, 0,01, 0,05, 0,1, 1 a 2 μM. Nejvýraznější efekt byl pozorován při pouţití 2 μM
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thapsigarginu, kdy mělo výběţky 80 ± 5 % buněk. V případě pervanadátu byla pouţívána
jedna standardní koncentrace orthovanadátu sodného i peroxidu vodíku 100 μM (Sulimenko
et al., 2006). Tyto výsledky ukazují, ţe počet BMMC s mikrotubulárními výběţky je závislý
na koncentraci aktivátoru.

Obr. 11. Závislost počtu buněk s mikrotubulárními výběžky na délce aktivace.
BMMC byly senzitizovány IgE (1 μg/ml) a aktivovány antigenem (100 ng/ml) po dobu 0., 1., 3., 5., 7.
a 10. min (Antigen). Alternativně byly BMMC aktivovány 2 μM thapsigarginem a fixovány v 0., 5.,
10., 15. a 20. min (Thapsigargin). Buňky byly značeny protilátkou proti β-tubulinu a vyhodnoceny
imunofluorescenční mikroskopií. Byly provedeny tři nezávislé experimenty. V kaţdém bylo
hodnoceno 500 buněk na přítomnost mikrotubulárních výběţků. Hodnoty jsou průměry ± SD (n=3)
(Hájková et al., 2011; upraveno).

5.8. Úloha časných stádií FcεRI signalizace při tvorbě mikrotubulárních výběžků
Při studiu aktivace BMMC pomocí agregace FcεRI jsme také studovali časná stádia této
signální dráhy. Aktivace pomocí antigenu patří mezi fyziologicky významné signální dráhy
ţírných buněk. Po agregaci FcεRI dochází k aktivaci dvou signálních drah, na jejichţ počátku
jsou nereceptorové protein tyrosinové kinázy Src rodiny (shrnuto Vig a Kinet, 2009).
Předchozí výsledky získané v naší laboratoři prokázaly zapojení Src protein tyrosinové kinázy
do reorganizace mikrotubulů (Sulimenko et al., 2006). Nezbytnost těchto kináz pro tvorbu
mikrotubulárních výběţků byla testována v experimentu, kdy byla aktivita Src kinázy
blokována specifickým inhibitorem PP2. BMMC senzitizované IgE (1 μM) byly inkubovány
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Obr. 12. Závislost počtu buněk s mikrotubulárními výběžky na koncentraci aktivačního činidla.
BMMC byly senzitizovány IgE (1 μg/ml) a aktivovány antigenem v koncentracích 10, 25, 50, 100,
500 a 1000 ng/ml. Buňky byly fixovány v 5. min (Antigen). V případě aktivace thapsigarginem byly
pouţity koncentrace 0,01, 0,05, 0,1, 1 a 2 μM a BMMC byly fixovány ve 20. min. Buňky byly
značeny protilátkou proti β-tubulinu a vyhodnoceny imunofluorescenční mikroskopií. Byly provedeny
tři nezávislé experimenty. V kaţdém bylo hodnoceno 500 buněk na přítomnost mikrotubulárních
výběţků. Hodnoty jsou průměry ± SD (n=3). (Hájková et al., 2011; upraveno).

60 min s PP2 inhibitorem v koncentraci 10 μM a následně aktivovány antigenem 3-5 min
v přítomnosti PP2. Jako negativní kontrola byl pouţit neaktivní analog PP3 ve stejné
koncentraci. Zatímco u buněk ovlivněných PP2 nebyly mikrotubulární výběţky tvořeny
(Obr. 13 a, b, +PP2), v případě PP3 došlo k jejich tvorbě (Obr. 13 c, d, +PP3).
Nesenzitizované BMMC byly také 60 min inkubovány s PP2 nebo PP3 činidly (10 μM) a poté
aktivovány pervanadátem nebo thapsigarginem (v přítomnosti PP2 nebo PP3). V těchto
případech PP2 mikrotubulární výběţky neinhiboval (není ukázáno).
Důleţitost časných stádií FcεRI signalizace pro tvorbu mikrotubulárních výběţků byla
potvrzena také v dalším experimentu (Hájková et al., 2011). DNP-albumin je multivalentní
antigen, který po přidání do média umoţňuje agregaci FcεRI receptorů s navázaným IgE.
Nezbytnost agregace FcεRI byla testována pomocí DNP-lysinu. DNP-lysin představuje
monovalentní antigen, který v nadbytku způsobí rozpojení jiţ agregovaných FcεRI receptorů.
Tím ukončí aktivaci buněk během několika sekund (Paolini et al., 1991). DNP-lysin ve
výsledné koncentraci 50 μM byl přidán k senzitizovaným BMMC zároveň s antigenem nebo
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Obr. 13. Aktivita protein tyrosinových kináz Src rodiny je nutná pro tvorbu mikrotubulárních
výběžků při aktivaci buněk agregací FcεRI.
BMMC byly senzitizovány IgE (1 μM) a před aktivací antigenem inkubovány s PP2 (10 μM),
inhibitorem Src kináz (+PP2; a, b) nebo s PP3, neaktivním analogem (10 μM) (+PP3; c, d). Buňky
byly značeny anti-β-tubulinovou protilátkou a hodnoceny imunofluorescenční mikroskopií. Měřítko
10 μm (c), 5 μm (d).

1 min po přidání antigenu. V obou případech došlo k inhibici tvorby mikrotubulárních
výběţků (Hájková et al., 2011).
Tyto výsledky ukazují na nezbytnost aktivity protein tyrosinových kináz Src rodiny
pro přestavbu mikrotubulů během fyziologické aktivace pomocí agregace FcεRI. Naproti
tomu tyto kinázy nejsou nutné při nespecifické aktivaci BMMC pervanadátem nebo
thapsigarginem. Pro tvorbu mikrotubulárních výběţků pomocí antigenu je také nezbytné
vlastní překříţení FcεRI na povrchu buněk, které vede k aktivaci Src kináz.
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5.9. Pro tvorbu mikrotubulárních výběžků je nutný extracelulární vápník
Předchozí výsledky prokázaly, ţe při fyziologické aktivaci jsou pro tvorbu
mikrotubulárních výběţků nezbytná časná stádia aktivace a přítomnost Src kináz. Zajímalo
nás tedy, zda přestavbu mikrotubulů ovlivňují i pozdější stádia této signalizace. Aktivace
ţírných buněk způsobuje uvolnění Ca2+ z ER, coţ vede k aktivaci SOCE a toku Ca2+
z extracelulárního prostoru do cytoplazmy. Přechodný nárůst Ca2+ v buňce aktivuje další
signální pochody a zároveň slouţí k doplnění Ca2+ v ER.
Pro zjištění, zda je extracelulární Ca2+ nezbytný pro následnou reorganizaci mikrotubulů
byly BMMC aktivovány v médiu bez Ca2+. Senzitizované ţírné buňky byly přichyceny na
skla pokrytá fibronektinem a aktivována 5 min antigenem v médiu bez Ca2+. Překvapivě u
buněk BMMC nedošlo k tvorbě mikrotubulárních výběţků. Naproti tomu u kontrol
aktivovaných v přítomnosti 1,8 mM Ca2+ v médiu byly mikrotubulární výběţky vytvořeny.
Závislost tvorby mikrotubulárních výběţků na přítomnosti extracelulárního Ca2+ byla
prokázána také při aktivaci thapsigarginem a pervanadátem. Obr. 14 znázorňuje typický
příklad buňky aktivované antigenem v přítomnosti Ca2+ (Obr. 14 a, b; +Ca2+) nebo v jeho
absenci (Obr. 14 c, d; -Ca2+). Shodné výsledky byly zjištěny jak u BMMC, tak u BMMC
primárních kultur. Statistická věrohodnost výsledků byla prokázána určením počtu buněk
s mikrotubulárními výběţky v dané populaci. Byly provedeny tři nezávislé experimenty a
v kaţdém bylo hodnoceno 500 buněk. Výsledky jsou shrnuty v histogramu na Obr. 15.
Aktivace FcεRI agregací BMMC v médiu bez Ca2+ vedla k tvorbě mikrotubulárních výběţků
u 0,8 ± 0,3 % (+Ag) buněk. Po aktivaci pervanadátem nebo thapsigarginem byly
mikrotubulární výběţky vytvořeny u 1,3 ± 1 % (+Pv), respektive 0,5 % (+Tg) buněk. Počet
buněk s mikrotubulárními výběţky po aktivacích v médiu s Ca2+ dosahovalo hodnot 56 ±
13 % (+Ag), 64 ± 2 % (+Pv) a 80 ± 5 % (+Tg).
Získaná data prokazují, ţe výrazné změny během aktivace BMMC jsou ovlivňovány
tokem Ca2+ do buňky z extracelulárního prostoru. V případě, ţe není Ca2+ v médiu přítomen,
nedochází k tvorbě mikrotubulárních výběţků.
5.10. Tvorba mikrotubulárních výběžků je regulována STIM1 proteinem
Na otevření CRAC kanálů v plazmatické membráně se podílí protein STIM1 (Liou et al.,
2005; Roos et al., 2005), lokalizovaný na membráně ER, kde slouţí jako detektor koncentrace
Ca2+ uvnitř ER (Liou et al., 2005). Publikované výsledky ukazovaly, ţe při aktivaci ţírných
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Obr. 14. Vliv extracelulárního vápníku na tvorbu mikrotubulárních výběžků.
BMMC byly aktivovány agregací FcεRI v přítomnosti (a, b; +Ca2+) nebo v nepřítomnosti (c, d; -Ca2+)
extracelulárního

Ca2+.

Buňky

byly

fixovány

a

značeny

protilátkou

proti

β-tubulinu.

Imunofluorescenční mikroskopie. Měřítka 20 μm (c) a 10 μm (d). Porovnatelná zvětšení jsou na
obrázcích (a, c) a (b, d) (Hájková et al., 2011; upraveno).

buněk FcεRI agregací ovlivňuje STIM1 aktivitu SOCE (Baba et al., 2008). Důleţitá role
extracelulárního Ca2+ v reorganizaci mikrotubulů, zjištěná v předchozích experimentech,
poukázala na moţnou roli STIM1 proteinu při aktivaci BMMC agregací FcεRI. Role STIM1
při tvorbě mikrotubulárních výběţků byla sledována na BMMC se sníţeným mnoţstvím
tohoto proteinu.
Buňky se sníţenou expresí STIM1 (STIM1-KD) byly získány od V. Bugajeva (ÚMG AV
ČR). STIM1-KD buňky byly připraveny virovou transdukcí z BMMC primárních kultur i z
BMMC s pouţitím pLKO.1 lentivirálních vektorů obsahujících STIM1 krátkou vlásenku
RNA (short hairpin RNA, shRNA). Pro experimenty byly pouţívány buňky s nejniţší
produkcí STIM1. Kontrolní BMMC byly připraveny vloţením prázdného pLKO.1 vektoru.
Nejprve byly charakterizovány vlastnosti získaných STIM1-KD buněk. Mnoţství FcεRI na
povrchu buněk bylo velmi podobné u normálních BMMC i u BMMC s niţším mnoţstvím
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Obr. 15. Statistická analýza počtu buněk s výběžky v závislosti na přítomnosti extracelulárního
vápníku.
BMMC byly aktivovány agregací FcεRI (+Ag), pervanadátem (+Pv) nebo thapsigarginem (+Tg)
v přítomnosti (+Ca2+) nebo nepřítomnosti (-Ca2+) Ca2+ v aktivačním médiu. Byly provedeny tři
nezávislé experimenty a u kaţdého bylo vyhodnoceno 500 buněk na přítomnost mikrotubulárních
výběţků. Hodnoty jsou průměry ± SD, n=3; ***, p < 0,001. (Hájková et al., 2011; upraveno).

STIM1. Také změny v profilu proteinů fosforylovaných na tyrosinech nebyly zaznamenány
(Hájková et al., 2011).
Porovnání exprese STIM1 v imunoblotingu je ukázáno na Obr. 16. Celkové lyzáty z
BMMC, BMMC se sníţeným mnoţstvím STIM1 proteinu (BMMC STIM1-KD) a
kontrolních BMMC s prázdným vektorem (BMMC-kontrola) byly po separaci proteinů po
SDS-PAGE blotovány a značeny protilátkami proti STIM1 nebo aktinu. Imunoblot prokazuje,
ţe v buňkách BMMC STIM1-KD je výrazně sníţená exprese STIM1 proteinu.
Pro sledování vlivu STIM1 na tvorbu mikrotubulárních výběţků u BMMC primárních
kultur, byly STIM1-KD BMMC primární kultury a kontrolní BMMC primární kultury
aktivovány všemi třemi typy aktivace. Buňky byly přichyceny na krycí sklíčka pokrytá
fibronektinem, aktivovány, fixovány a značeny β-tubulinovou protilátkou. Tvorba výběţků
byla po aktivaci thapsigarginem u kontrolních BMMC primárních kultur, nesoucích prázdný
pLKO.1 vektor, obdobná jako u standardních BMMC. Buňky tvořily velké mnoţství
mikrotubulárních výběţků (Obr. 17 a, c). Naproti tomu buňky BMMC STIM1-KD primární
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Obr. 16. Srovnání exprese STIM1 v imunoblotingu.
Imunoblot celých buněčných lyzátů z BMMC značený protilátkami proti STIM1 a aktinu. BMMC,
buňky se sníţeným mnoţstvím STIM1 proteinu (BMMC STIM1-KD) a kontrolní buňky infikované
prázdným pLKO.1 vektorem (BMMC-kontrola). Značení aktinu slouţí jako kontrola nanášeného
mnoţství proteinů.

připomínal neaktivované ţírné buňky (Obr. 17 b, d). Stejných výsledků bylo dosaţeno při
aktivaci buněk antigenem nebo pervanadátem. Nezbytnost STIM1 proteinu pro tvorbu
výběţků byla prokázána také u BMMC.
Statistické vyhodnocení vlivu STIM1 proteinu na reorganizaci mikrotubulů je zobrazeno
na Obr. 18. U kaţdého typu aktivace byly provedeny tři nezávislé experimenty a v kaţdém
bylo hodnoceno 500 buněk na přítomnost mikrotubulárních výběţků. U BMMC STIM1-KD
primárních kultur byly získány následující hodnoty: 3 ± 4 % (+Ag), 6 ± 10 % (+Pv) a 2 ± 2 %
(+Tg) pro aktivace agregací FcεRI receptorů, aktivaci pervanadátem, respektive
thapsigarginem (Obr. 18). V případě statistického hodnocení počtu buněk s mikrotubulárními
výběţky po aktivaci antigenem, pervanadátem nebo thapsigarginem u BMMC STIM1-KD
byly získány hodnoty 0,2 ± 0,2 % (+Ag), 13 ± 10 % (+Pv), respektive 2 ± 2 % (+Tg)
(Obr. 18).

U

kontrolních

buněk

(nesoucích

prázdný

vektor)

byl

počet

buněk

s mikrotubulárními výběţky obdobný jako u normálních BMMC buněk nebo BMMC
primárních kultur.
Na podporu získaných výsledků, které prokazují, ţe tvorba mikrotubulárních výběţků je
závislá na STIM1, byly provedeny tzv. „phenotypic rescue“ experimenty. V tomto typu
experimentu je snaha navrátit zpět fenotyp, který byl inhibován pomocí RNAi
(RNA interference). Do buněk je vnesen konstrukt kódující protein, který má buňka pouze
v omezeném mnoţství z důvodu jeho deplece RNAi.
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Obr. 17. Snížená exprese STIM1 zabraňuje tvorbě mikrotubulárních výběžků v aktivovaných
buňkách.
Kontrolní BMMC primární kultury nesoucí prázdný pLKO.1 vektor (a, c) nebo STIM1-KD buňky (b,
d)

byly

aktivovány

thapsigarginem,

fixovány

a

značeny

protilátkou

proti

β-tubulinu.

Imunoflourescenční mikroskopie. Měřítka, 20 μm (b) a 10 μm (d). Porovnatelná zvětšení jsou v (a, b)
a v (c, d) (Hájková et al., 2011, upraveno).

Myší BMMC STIM1-KD byly transfekovány nukleofekcí konstruktem kódujícím lidský
STIM1 značený mCherry (mCherry-hSTIM1). Po 24-48 hodinách byly buňky aktivovány
thapsigarginem, fixovány a značeny nepřímou fluorescencí. Primární anti-α-tubulin protilátka
byla označena AlexaFluor 488. Jako negativní kontrola poslouţily BMMC STIM1-KD
transfekované prázdným mCherry vektorem (mCherry). BMMC STIM1-KD exprimující
lidský STIM1 obnovily svoji schopnost tvořit mikrotubulární výběţky (Obr. 19 a-c), zatímco
negativní kontroly mikrotubulární výběţky netvořily (Obr. 19 d-f). Kontrolní experimenty
prokázaly, ţe neaktivované buňky po nukleofekci výběţky netvořily.
Obnovení tvorby mikrotubulárních výběţků bylo dosaţeno také po vnesení pYFPhSTIM1 vektoru do BMMC STIM1-KD. Jako kontrola slouţil prázdný pYFP vektor.
Nukleofekce s těmito vektory byla k buňkám šetrnější, a proto byly pYFP konstrukty pouţity
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Obr. 18. Statistická analýza nezbytnosti STIM1 proteinu pro tvorbu mikrotubulárních výběžků.
Statistická analýza mnoţství buněk s mikrotubulárními výběţky v kontrolních buňkách nesoucích
prázdný pLKO.1 vektor (Kontrola) a ve STIM1-KD buňkách aktivovaných agregací FcεRI (+Ag),
pervanadátem (+Pv) nebo thapsigarginem (+Tg). Vyhodnoceny byly tři nezávislé experimenty. U
kaţdého bylo hodnoceno 500 buněk na přítomnost mikrotubulárních výběţků. Analýza byla
provedena pro BMMC i pro BMMC primární kultury. Hodnoty jsou průměry ± SD, n=3; **, p < 0,01;
***, p < 0,001 (Hájková et al., 2011; upraveno).

pro získání kvantitativních dat. Byly provedeny tři nezávislé experimenty, kde v kaţdém bylo
zhodnoceno 100 buněk při aktivaci thapsigarginem. Počet buněk s mikrotubulárními výběţky
dosahoval u BMMC STIM1-KD buněk s vneseným pYFP-hSTIM1 68 ± 6 % a 8 ± 6 % pro
BMMC STIM1-KD buňky transfekované prázdným pYFP konstruktem (Obr. 20, linie 3 a 4).
Pro porovnání je v Obr. 20 uvedena také aktivace thapsigarginem u BMMC a BMMC
STIM1-KD (Obr. 20, linie 1 a 2).
Získané výsledky, byly podpořeny také funkčními experimenty, které sledovaly
degranulaci po aktivaci buněk. V degranulačním testu (Surviladze et al., 2001) bylo měřeno
mnoţství uvolněné β-glukuronidázy. β-Glukuronidáza je enzym syntetizovaný ţírnými
buňkami připravený ve váčcích a při aktivaci je exocytózou uvolněn do okolí buňky. Aktivace
buněk (BMMC i BMMC primárních kultur) se sníţenou expresí STIM1, pomocí agregace
FcεRI nebo thapsigarginu, vedla ke sníţené degranulaci v porovnání s kontrolními buňkami
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Obr. 19. Obnovení fenotypu po vnesení lidského STIM1 do myších BMMC STIM1-KD.
Do myších BMMC STIM1-KD buněk byl nukleofekcí vnesen konstrukt kódující lidský STIM1
značený mCherry (mCherry-hSTIM1) (a-c) nebo prázdný mCherry vektor (d-f). Buňky byly po 48 hod
aktivovány 2 μM thapsigarginem po dobu 20 min. Vzorky byly fixovány a značeny protilátkou proti
α-tubulinu (a, d). Fluorescence vneseného mCherry vektoru je v (b, e). Překryv obrázků je v panelech
c a f (tubulin, zeleně; mCherry, červeně). Imunofluorescenční mikroskopie; (a-c) a (d-f) znázorňují
vţdy identickou buňku. Měřítko 10 μm (Hájková et al., 2011; upraveno).

s normálním mnoţstvím STIM1. Tato data prokázala, ţe STIM1 je také nezbytný pro
degranulaci aktivovaných ţírných buněk (Hájková et al., 2011).
Souhrnně lze říci, ţe STIM1 je pro tvorbu mikrotubulárních výběţků u aktivovaných
BMMC nezbytný.
5.11. „Microtubule re-growth“ experiment
Výsledky předchozích experimentů prokázaly důleţitý vliv Ca2+ na reorganizaci
mikrotubulů. Protoţe by Ca2+ mohl ovlivňovat nukleaci mikrotubulů, byly provedeny tzv.
„microtubule re-growth“ experimenty v přítomnosti a nepřítomnosti Ca2+. BMMC byly pro
depolymeraci mikrotubulů inkubovány s nokodazolem (1 hod, 10 μM). Po odmytí nokodazolu
byly inkubovány při 37 °C po různě dlouhou dobu před fixací v 0., 3., 4., 5., 6., 7. a 8. minutě.
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Obr. 20. Obnovení tvorby mikrotubulárních výběžků při aktivaci myších BMMC STIM1-KD po
vnesení lidského STIM1 je statistický průkazné.
Statistická analýza mnoţství buněk s mikrotubulárními výběţky v kontrolních BMMC (1), BMMC
STIM1-KD buňkách (2), BMMC STIM1-KD buňkách s vneseným pYFP-hSTIM1 (3) a BMMC
STIM1-KD buňkách transfekovaných prázdným pYFP vektorem (4). Byly provedeny tři nezávislé
experimenty zahrnující 500 (1, 2) nebo 100 (3, 4) buněk hodnocených na přítomnost mikrotubulárních
výběţků. Hodnoty jsou průměry ± SD, n=3; ***, p < 0,001 (Hájková et al., 2011; upraveno).

Nukleace probíhala buď v médiu s Ca2+ (Obr. 21 a, c, e; +Ca2+) nebo v médiu bez Ca2+
(Obr. 21 b, d, f; -Ca2+). V případě, ţe byla sledována nukleace v médiu bez Ca2+, bylo na
posledních 10 min inkubace s nokodazolem přidáno do média chelatační činidlo Bapta-AM
(10 μM) pro odstranění intracelulárního Ca2+. V přítomnosti Ca2+ bylo v 5. min u všech
BMMC jasně zřetelné MTOC při barvení buněk protilátkou proti tubulinu, zatímco
při absenci Ca2+ bylo značení MTOC jen velmi slabé. Rozdíl ve značení mikrotubulů byl ještě
výraznější v 7. min. V médiu s Ca2+ měla většina buněk téměř plně dorostlou síť mikrotubulů.
Naproti tomu v nepřítomnosti Ca2+ bylo v 7. min zřetelné MTOC, ale mikrotubuly
nedosahovaly okraje buněk.
Tyto první výsledky naznačují, ţe by se Ca2+ mohl účastnit regulace nukleace
mikrotubulů, případně jejich růstu. Nicméně bude třeba udělat další experimenty potvrzující
tyto nejnovější výsledky.
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Obr. 21. Vliv Ca2+ na nukleaci mikrotubulů.
BMMC byly inkubovány s nokodazolem (1 hod, 10 μM) a poté přeneseny do média bez nokodazolu,
které obsahovalo Ca2+ (a, c, e; +Ca2+) nebo bylo bez Ca2+ (b, d, f; -Ca2+). V případě nukleace bez Ca2+
byly buňky posledních 10 min inkubovány v přítomnosti chelatačního činidla Bapta-AM (10 μM).
BMMC byly fixovány v 0., 5. a 7. min a značeny protilátkou proti β-tubulinu. Imunofluorescenční
mikroskopie. Měřítko 10 μM (f).

66

6. DISKUZE
Ţírné buňky jsou důleţitou součástí imunitního systému a změny v intracelulární
koncentraci Ca2+ hrají u těchto buněk důleţitou roli při propagaci signálů v průběhu
aktivačních dějů. Bylo popsáno, ţe během aktivace ţírných buněk dochází ke zvýšené tvorbě
mikrotubulů (Nishida et al., 2005; Sulimenko et al., 2006) a ţe jsou mikrotubuly důleţité pro
degranulaci (Oka et al., 2005). Nicméně molekulární mechanismy zodpovědné za změny v
uspořádání mikrotubulů jsou v podstatě neznámé. V předkládané diplomové práci jsou
prezentovány výsledky získané při studiu organizace mikrotubulů při aktivaci adherovaných
ţírných buněk. Některé výsledky této diplomové práce byly publikovány (Hájková et al.,
2011).
6.1. Aktivace BMMC vede k výrazné reorganizaci mikrotubulů
Zvýšení koncentrace Ca2+ v cytoplazmě, v závislosti na agregaci FcεRI receptorů ţírných
buněk a následné aktivaci SOCE, spouští signální dráhy, které ovlivňují řadu pochodů v
buňce včetně degranulace. V procesu této aktivace dochází k rychlé přestavbě cytoskeletu a
důleţitou roli v tomto procesu hrají mikrotubuly (shrnuto Gilfillan a Rivera, 2009). Předchozí
experimenty aktivace buněk byly zaměřeny zejména na roli mikrotubulů v počátečních
stádiích signální dráhy vedoucí k SOCE (Oka et al., 2005; Smyth et al., 2007), kdy u několika
typů buněk pouţití nokodazolu inhibovalo tok Ca2+ do cytosolu (Oka et al., 2005; Wu et al.,
2007). Důleţitá úloha mikrotubulů byla pozorována také v procesu degranulace (Oka et al.,
2005). Neporušené mikrotubuly jsou nezbytné pro translokaci granul a jsou důleţité také v
procesu uvolnění obsahu váčků (Nishida et al., 2005; Wu et al., 2007).
Výsledky této práce dokazují, ţe aktivace adherovaných BMMC vede k reorganizaci
mikrotubulů a k vytvoření výrazných mikrotubulárních výběţků (Obr. 4), lokalizovaných po
celém povrchu buněk (Obr. 5). Tato data byla výrazně podpořena sledováním dynamiky
mikrotubulů značených EB1-GFP v průběhu aktivace buněk pomocí TIRF (total internal
reflection fluorescence) mikroskopie. Bylo zjištěno, ţe u aktivovaných BMMC se nachází
větší počet rostoucích mikrotubulů u okraje buněk, tj. v místech, kde dochází k tvorbě
výběţků (Hájková et al., 2011). Z předchozích publikací je známo, ţe agregace FcεRI
receptorů antigenem nebo nespecifická aktivace buněk pervanadátem vede k rychlé
polymerizaci tubulinů a k jejich koncentraci u okraje buňky (Nishida et al., 2005; Sulimenko
et al., 2006), nicméně ţádné výrazné výběţky dosud nebyly pozorovány. V našich
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předchozích experimentech byly BMMC před aktivací přichyceny na krycí sklíčka pomocí
poly-L-lysinu (Sulimenko et al., 2006). Výraznější značení tubulinu na periferii buňky bylo
také pozorováno při aktivaci a fixaci BMMC v suspensi s následným přichycením buněk na
sklíčka pomocí cytospinu (Nishida et al., 2005). Velmi slabé přichycení BMMC pomocí
poly-L-lysinu nebo aktivace a fixace v suspensi jsou pravděpodobné důvody, proč nebyly
mikrotubulární výběţky dříve popsány. V našem experimentálním uspořádání byly BMMC
před vlastní aktivací imobilizovány přichycením na fibronektin. Tato metoda je bliţší
přirozeným podmínkám, ve kterých se ţírné buňky vyskytují za fyziologických podmínek.
V organismech se progenitory ţírných buněk přesouvají z cévního řečiště a shromaţďují se
v pojivové tkáni (shrnuto Galli et al., 2008). Přesun je umoţněn adhezí integrinů,
lokalizovaných na povrchu progenitorů, ke sloţkám mezibuněčné hmoty pojivové tkáně jako
je fibronektin (shrnuto Pankov a Yamada, 2002). Vazba mezi integriny a fibronektiny hraje
důleţitou roli v přeţívání, proliferaci, diferenciaci a aktivaci ţírných buněk za fyziologických
podmínek (shrnuto Okayama, 2000). Pouhé přichycení BMMC k fibronektinu však tvorbu
mikrotubulárních výběţků nezpůsobilo, neboť výběţky byly pozorovány aţ po aktivaci buněk
(Obr. 4). Je známo, ţe vazba ligandu (v tomto případě fibronektinu) na integrin aktivuje
signální dráhy, které ovlivňují signalizaci spouštěnou jinými receptory (shrnuto Takada et al.,
2007). V případě BMMC bylo publikováno, ţe aktivace buněk agregací FcεRI spojená
s adhezí na fibronektin vede k prodlouţené době, po kterou jsou proteiny signálních drah ve
fosforylovaném stavu (Lam et al., 2003). Vytvoření výrazných mikrotubulárních výběţků
pozorovaných v této studii, při aktivaci BMMC, můţe odráţet zesílení aktivačních signálů.
Předchozí publikované výsledky prokázaly, ţe přichycením buněk na fibronektin dochází
nejen ke zvýšení aktivace buněk, ale také ke zvýšené adhezi (Dastych et al., 1991). Změna v
adhezi buněk je doprovázena větším počtem fokálních kontaktů, které přichycují aktinový
cytoskelet k extracelulárním proteinům. Pro tvorbu fokálních kontaktů jsou důleţité integriny
a řada proteinů asociovaných s aktinem jako jsou vinkulin, α-aktinin, zyxin nebo paxilin.
Fokální kontakty také slouţí k ovlivňování dynamiky cytoskeletu a k vnitrobuněčné
signalizaci (shrnuto Sastry a Burridge, 2000). Naše výsledky ukázaly, ţe se mikrotubulární
výběţky vyskytují po celém povrchu buněk (Obr. 5). To vyloučilo, ţe by námi pozorované
mikrotubulární výběţky byly výsledkem zvýšené adheze buněk. Navíc byly tyto závěry
podpořeny našimi dalšími výsledky, které dokázaly, ţe výše zmíněné proteiny asociované
s aktinem nebyly v mikrotubulárních výběţcích preferenčně lokalizovány (není ukázáno).
Pro ověření, zda není pozorovaný fenotyp aktivace specifický pouze pro primární kultury
BMMC izolované z kostní dřeně, byly otestovány také BMMC, buňky z ustanovené buněčné
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linie. Stejně jako u primárních kultur, tak i u linií byly po aktivaci vytvořeny výrazné
mikrotubulární výběţky. Některé další experimenty byly proto provedeny pouze na BMMC.
Abychom zjistili, zdali se mikrotubulární výběţky tvoří pouze u BMMC nebo jde o obecnější
jev, bylo aktivováno několik dalších buněčných typů thapsigarginem (Obr. 8). U námi
testovaných buněk nedošlo k tvorbě výběţků. Tyto výsledky naznačují, ţe by tvorba
mikrotubulárních výběţků mohla být specifickým znakem ţírných buněk ovlivňující jejich
funkci v závislosti na změnách vnějšího prostředí. Nelze nicméně vyloučit, ţe se
mikrotubulární výběţky tvoří i u některých dalších typů buněk.
Řada aktivačních látek pouţívaných v in vivo studiích můţe být pro buňky toxická,
případně mohou být toxické v určitých koncentracích nebo časech působení. Moţnost, ţe jsou
výrazné mikrotubulární výběţky vytvořené po aktivaci BMMC projevem umírající buňky,
byla vyvrácena ověřením ţivotnosti buněk při aktivaci pervanadátem nebo thapsigarginem.
Uvolnění obsahu cytosolických váčků se zánětlivými mediátory je jednou z hlavních
efektorových funkcí ţírných buněk (shrnuto Gilfillan a Rivera, 2009). V souladu s touto
funkcí došlo po aktivaci BMMC k uvolnění histaminu a dalších mediátorů z granulí, a to vţdy
zároveň s tvorbou mikrotubulárních výběţků (Obr. 9). Tyto výsledky byly také podpořeny
sledováním degranulace in vitro, měřením uvolněné β-glukuronidázy. BMMC aktivované
thapsigarginem uvolňovaly β-glukuronidázu do okolí, a to dokonce ve větší míře neţ BMMC
aktivované agregací FcεRI receptorů (Hájková et al., 2011). Tyto výsledky prokazují, ţe
tvorba mikrotubulárních výběţků není artefakt spojený s umíráním buněk a BMMC si během
aktivace a tvorby mikrotubulárních výběţků uchovávají své specifické vlastnosti.
Souhrnně lze říci, ţe aktivace adherovaných BMMC vede k rychlé přestavbě cytoskeletu
a k vytvoření mikrotubulárních výběţků. Změna organizace cytoskeletu je závislá na
neporušených mikrotubulech a intaktní plazmatické membráně, jak ukázaly experimenty
s uvolněním cholesterolu z plazmatické membrány pomocí MβCD. Nejde také o artefakt
způsobený přichycením buněk pomocí fibronektinu, nicméně vytvoření vazeb mezi
fibronektinem a integrálními membránovými proteiny můţe podporovat aktivaci buňky. Námi
zavedený experimentální systém umoţňuje, kvantifikací mikrotubulárních výběţků, snadno
sledovat vliv aktivačních dějů na morfologické změny u BMMC.
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6.2. Závislost tvorby mikrotubulárních výběžků na typu aktivátoru, jeho koncentraci a
na době působení
Počet BMMC, který odpovídá na aktivaci vytvořením mikrotubulárních výběţků je
závislý na typu aktivace. Statistické vyhodnocení prokázalo, ţe nejslabší aktivace probíhá po
agregaci FcεRI, coţ je v souladu s přechodnou aktivací FcεRI signální dráhy. Největší
mnoţství buněk s výběţky je po působení thapsigarginu (Obr. 10). Thapsigargin aktivuje
buňky nespecificky, dochází k blokaci Ca2+ ATPázových pump na membráně ER a aktivace
je masivnější. Také v případě alternativní nespecifické aktivace pervanadátem, kdy jsou
proteiny v hyperfosforylovaném stavu, byly mikrotubulární výběţky pozorovány u většího
počtu buněk neţ po aktivaci antigenem.
Míra aktivace ţírných buněk, ve smyslu největšího počtu buněk s mikrotubulárními
výběţky, je závislá jak na době, po kterou aktivační činidlo na buňku působí, tak i na jeho
koncentraci. Degranulační testy prokázaly určitou korelaci mezi tvorbou výběţků a
uvolněním β-glukuronidázy. Největší mnoţství uvolněného enzymu bylo zjištěno ve 20. min
aktivace thapsigarginem (Hájková et al., 2011), kdy byl také největší počet buněk s výběţky
(Obr. 11). V případě aktivace antigenem bylo maximum degranulace v 10. min (Hájková et
al., 2011), zatímco nejvíce buněk s mikrotubulárními výběţky bylo jiţ v 5. min (Obr. 11).
V 10. min mělo ale stále ještě mnoho BMMC mikrotubulární výběţky. Při sledování korelace
mezi koncentrací aktivačního činidla a tvorbou mikrotubulárních výběţků, byl při agregaci
FcεRI maximální počet buněk s mikrotubulárními výběţky při koncentraci antigenu 50100 ng/ml (Obr. 12). Všechny vyzkoušené koncentrace však způsobily výraznou tvorbu
mikrotubulárních výběţků. Otevřenou otázkou zůstává, při jaké koncentraci antigenu (pod
10 ng/ml) se začnou mikrotubulární výběţky výrazněji tvořit. Ovlivnění BMMC
thapsigarginem dosáhlo největší aktivace buněk při pouţití maximální koncentrace 2 μM
(Obr. 12). Křivka míry degranulace β-glukuronidázy v závislosti na koncentraci měla v obou
případech aktivace stejný tvar jako křivka závislosti tvorby mikrotubulárních výběţků na
koncentraci aktivátoru (Hájková et al., 2011). Tyto experimenty naznačují, ţe počet
mikrotubulárních výběţků určitým způsobem koreluje s míru degranulace BMMC.
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6.3. Časná stádia FcεRI signalizace jsou důležitá pro aktivaci BMMC a tvorbu
mikrotubulárních výběžků
Časná stádia FcεRI signalizace, kdy dochází po agregaci FcεRI receptorů k aktivaci Src
kináz (shrnuto Metcalfe et al., 2009), jsou nutná pro přestavbu mikrotubulů (Obr. 13).
Nezbytnost těchto stádií aktivace pro tvorbu mikrotubulárních výběţků byla podpořena
experimenty, kdy přidání monovalntního antigenu DNP-lysinu zároveň nebo 1 min po přidání
multivalentního antigenu (DNP-albuminu) vedlo k rozpojení agregovaných receptorů.
V těchto případech nedošlo ke tvorbě mikrotubulárních výběţků (Hájková et al., 2011).
Ovlivnění BMMC specifickým inhibitorem Src kináz, PP2, způsobilo inhibici tvorby
mikrotubulárních výběţků po aktivaci buněk agregací FcεRI. Tyto výsledky podporují dříve
zjištěný vliv PP2 na mikrotubuly, kdy ovlivnění buněk PP2 zabránilo zvýšené tvorbě
mikrotubulů v průběhu aktivace (Sulimenko et al., 2006). Pouţití PP2 inhibitoru ve spojení
s aktivací pervanadátem nebo thapsigarginem nevedlo k inhibici přestavby mikrotubulů a
BMMC vytvořily velké mnoţství výběţků (data neukázána). Tyto výsledky potvrdily
specifickou inhibici FcεRI signalizace pomocí PP2 inhibitoru. Zajímavým nálezem také bylo,
ţe i inhibice PI3K Wortmaninem vedla k potlačení tvorby mikrotubulárních výběţků
(Dráberová, nepublikováno). To naznačuje, ţe vedle Src kináz je v propagaci signálu důleţitá
i PI3K. Tyto výsledky souhrnně prokazují, ţe za fyziologických podmínek vede agregace
FcεRI ke spuštění signální kaskády nutné pro tvorbu mikrotubulárních výběţků.
6.4. Aktivita STIM1 je klíčová pro reorganizaci mikrotubulů
Reorganizace mikrotubulů v aktivovaných BMMC je závislá na aktivitě STIM1, sensoru
2+

Ca

v ER a na koncentraci Ca2+ v cytoplazmě. Tento fakt byl demonstrován v několika

experimentech. 1) Všechny typy aktivace: FcεRI agregace, aktivace prevanadátem nebo
thapsigarginem, které vedou k tvorbě mikrotubulárních výběţků, způsobují uvolnění Ca2+
z vnitrobuněčných zásobáren (viz 6.1. a Obr. 4). 2) Mikrotubulární výběţky nebyly tvořeny
po inhibici signální kaskády vedoucí k uvolnění Ca2+ z ER (viz 6.3. a Obr. 13). 3) Tvorba
mikrotubulárních výběţků po aktivaci byla podstatně inhibována u BMMC s nízkou expresí
STIM1 (Obr. 17). 4) Vnesením vektoru kódujícího lidský STIM1 do BMMC STIM1-KD byla
tvorba mikrotubulárních výběţků obnovena (Obr. 19). 5) Aktivace nevedla k tvorbě
mikrotubulárních výběţků u BMMC aktivovaných v médiu bez Ca2+ (Obr. 14). Tok Ca2+
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z extracelulárního prostředí do buňky, regulovaný signálními proteiny a STIM1, tak hraje
důleţitou roli pro tvorbu mikrotubulárních výběţků.
V degranulačním

testu

bylo

také

zaznamenáno

menší

mnoţství

uvolněné

β-glukuronidázy u BMMC s nízkou expresí STIM1 oproti kontrolním buňkám, coţ
odpovídalo narušenému toku Ca2+ v těchto buňkách. TIRF mikroskopie u aktivovaných buněk
ukázala větší počet rostoucích mikrotubulů pod plazmatickou membránou, zatímco u
neaktivovaných buněk, případně buněk po depleci STIM1, nebyl rozdíl v dynamice
mikrotubulů aktivovaných a neaktivovaných buněk zaznamenán (Hájková et al., 2011). Tyto
výsledky tak podpořily závěr, ţe aktivita STIM1, důleţitého aktivátoru SOCE, je nezbytná
pro přestavbu mikrotubulů.
Zatímco

u

BMMC

aktivovaných

thapsigarginem

dosahoval

počet

buněk

s mikrotubulárními výběţky 80 %, v „phenotypic rescue“ experimentech byla obnovena
tvorba mikrotubulárních výběţků jen u 68 %. Zaznamenaný rozdíl je moţné vysvětlit tím, ţe
nukleofekce představuje velký zásah do fyziologických procesů v buňce. Nukleofekce vedla
také k obnovení mobilizace Ca2+ po aktivaci, coţ prokázalo správnou funkci vneseného
lidského STIM1 (Hájková et al., 2011).
Tvorba mikrotubulárních výběţků je závislá na přítomnosti extracelulárního Ca2+
v médiu (Obr. 14) a na funkčním STIM1 (Obr. 17), který aktivuje tok Ca 2+ do buňky. Naše
výsledky také ukazují na určitou korelaci mezi počtem buněk s mikrotubulárními výběţky a
mírou degranulace BMMC. Nishida a spol. (2005) publikovali, ţe transport váčků
k plazmatické membráně probíhá nezávisle na koncentraci Ca2+ v cytosolu. Odlišné výsledky
mohou být způsobeny rozdílným uspořádáním experimentu (aktivace v suspenzi versus
aktivace adherovaných buněk). Jiným vysvětlením můţe být, ţe počáteční stádia reorganizace
mikrotubulů a transport váčků k plazmatické membráně probíhají nezávisle na Ca2+ a pouze
pozdější fúze váčků s plazmatickou membránou a tvorba výrazných mikrotubulárních
výběţků je závislá na toku Ca2+ do cytoplazmy.
Aktivita STIM1, SOCE a reorganizace mikrotubulů spolu navzájem souvisí. Dřívější
publikace poukazovaly na to, ţe se mikrotubuly podílí na správné lokalizaci, funkci a pohybu
STIM1 (Baba et al., 2006; Smyth et al., 2007). Pouţití nokodazolu vedlo také k inhibici toku
Ca2+ do cytosolu u několika typů buněk (Oka et al., 2005; Wu et al., 2007). Vlastní uvolnění
obsahu váčků je závislé na zvýšení Ca2+ koncentrace v cytoplazmě (Nishida et al., 2005),
jehoţ lze u BMMC dosáhnout pomocí aktivace SOCE. Závěrem lze z těchto výsledků
vyvodit, ţe mikrotubuly mohou být důleţitým článkem v počátečních stádiích aktivace SOCE
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vedoucího k degranulaci. Tvorba mikrotubulárních výběţků v pozdějších stádiích aktivace
pak indikuje, ţe došlo k toku Ca2+ do cytoplazmy.
V mikrotubulárních výběţcích byly pozorovány agregáty STIM1 proteinů, které také
kolokalizovaly s (+) koncem mikrotubulů (Hájková et al., 2011). Tento výsledek je v souladu
s předchozími nálezy, ţe STIM1 patří mezi +TIPs (Grigoriev et al., 2008) a zároveň ukazuje,
ţe by mikrotubuly mohly hrát nějakou úlohu v procesu translokace STIM1. Naproti tomu
naše výsledky s narušením mikrotubulů nokodazolem ukázaly, ţe agregace STIM1, nutná pro
otevření Ca2+ kanálů, není u BMMC závislá na mikrotubulech. Mikrotubuly tak mohou mít
určitou roli při udrţování pozice ER, nicméně vlastní přesun a agregace STIM1 pod
plazmatickou membránou není způsobena přesunem STIM1 pomocí mikrotubulů (Hájková et
al., 2011). Protoţe agregovaný STIM1 organizuje CRAC kanály (shrnuto Cahalan, 2009),
mohl by v mikrotubulárních výběţcích lokálně aktivovat SOCE. Funkce STIM1 a Orai1 by
mohla být ve výběţcích řízena regulátory CRAC kanálu, mezi které patří CaM (Mullins et al.,
2009) a nedávno objevený cytosolický detektor koncentrace Ca2+, CRACR2A (Srikanth et al.,
2010). Vazba CRAC2A podporuje translokaci a interakci Orai1 se STIM1 a usnadňuje tak
aktivaci CRAC kanálu. Při zvýšení koncentrace Ca2+ je CRAC2A z tohoto komplexu
uvolněn, coţ způsobuje jeho rozpad a inaktivaci CRAC kanálu (Srikanth et al., 2010). Vazba
CaM, aktivovaného tokem extracelulárního Ca2+ do buňky, na Orai1 způsobuje inaktivaci
CRAC kanálu (Mullins et al., 2009). Jde tedy o zpětnou vazbu v procesu otevírání Ca2+
kanálů.
Naše další experimenty také ukázaly, ţe je STIM1 významný pro chemotaktickou
aktivitu BMMC (Hájková et al., 2011) a podpořily tak dříve publikované nálezy, ţe Ca2+ má u
BMMC vliv na chemotaxi (Hofstra et al., 2003). V mikrotubulárních výběţcích by mohlo
docházet k lokální aktivaci CRAC kanálů a toku Ca2+ do buňky. Mikrotubulární výběţky by
se tak mohly za fyziologických podmínek účastnit detekce chemotaktických gradientů
antigenů nebo dalších signálů, které by směrovaly ţírné buňky do míst zánětu.
6.5. Úloha Ca2+ signálů pro reorganizaci mikrotubulů
Ca2+ hraje důleţitou roli při tvorbě mikrotubulárních výběţků. Ve snaze blíţe objasnit
regulaci mikrotubulů, byly navrţeny dva základní mechanismy, jak by Ca2+ mohl ovlivňovat
mikrotubuly. Zaprvé jde o regulaci nukleace mikrotubulů, kde by tvorba výrazných
mikrotubulárních výběţků byla výsledkem zvýšené tvorby mikrotubulů de novo. Alternativně
by po aktivaci BMMC mohlo docházet k prodluţování stávajících, jiţ vytvořených,
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mikrotubulů. Výsledky našich „re-growth“ experimentů naznačují, ţe by Ca2+ mohl hrát roli
v nukleaci mikrotubulů z MTOC (Obr. 21).
V současné době však nemůţeme vyloučit ani jeho efekt na (+) konec mikrotubulů.
Stabilizace (+) konce mikrotubulů je ovlivňována pomocí +TIP proteinů, jejichţ interakce
s mikrotubuly je regulována fosforylací (shrnuto Akhmanova a Steinmetz, 2008). Kinázy
(např. PKC a CaMKII) nebo fosfatázy (např. calcineurin/PP2B) závislé na Ca2+, by se tak
mohly podílet na regulaci stability (+) konce mikrotubulů u BMMC. Bylo také publikováno,
ţe aktivace Rac, malé GTPázy RhoA rodiny, je závislá na Ca2+ a na aktivitě PKC (Price et al.,
2003). Agregace FcεRI vedla u BMMC k aktivaci RhoA (Nishida et al., 2005). Ten se pomocí
aktivace svého substrátu, mDia proteinu, podílí na stabilizaci (+) konce mikrotubulů (Palazzo
et al., 2001). Nicméně je třeba objasnit, zda mají kinázy, malé GTPázy nebo jiné typy
signálních molekul nějakou úlohu ve stabilizaci (+) konců mikrotubulů u aktivovaných
BMMC.
Ca2+ můţe ovlivňovat aktivitu enzymů přímo nebo pomocí proteinů, které Ca2+ signály
dále přenášejí. Důleţitým prostředníkem při šíření Ca2+ signálu v buňkách je CaM, který
interaguje s řadou kináz. Jednou z důleţitých kináz je Ser/Thr CaMKII protein kináza, která je
aktivována pouze v přítomnosti Ca2+ a CaM v závislosti na fosforylaci a interakci s dalšími
proteiny. CaMKII zprostředkovává fyziologické odpovědi reagující na zvýšení koncentrace
intracelulárního Ca2+ (shrnuto Skelding a Rostas, 2009). Byly proto provedeny další
experimenty, při kterých byly BMMC ovlivněny specifickým inhibitorem CaMKII, KN-93
(50 μM). Mikrotubulární výběţky se po aktivaci takto ovlivněných buněk netvořily. Naopak,
v kontrolních BMMC ovlivněných neaktivním analogem CaMKII inhibitoru, KN-92, vedla
aktivace k tvorbě mikrotubulárních výběţků (není ukázáno). CaMKII by se tak potenciálně
mohla podílet na přenosu Ca2+ signálů, které by ovlivnily tvorbu mikrotubulů. Bylo
publikováno, ţe CaMKII můţe ovlivňovat i adhezi buněk. V myších fibroblastech došlo při
inhibici aktivity CaMKII k větší tvorbě fokálních kontaktů regulací shlukování vinkulinu,
paxilinu a FAK (focal adhesion kinase) ve fokálních kontaktech (Bouvard et al., 1998; Szabo
et al., 2007). Naproti tomu v našem experimentálním uspořádání nevedla inhibice CaMKII ani
k tvorbě mikrotubulárních výběţků ani ke změnám v adhezi.
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Jaké signální dráhy se uplatňují při propagaci Ca2+ signálu, od jeho vstupu
z extracelulárního prostoru po tvorbu mikrotubulárních výběţků, je zatím nejasné. V současné
době probíhají experimenty zaměřující se na kvantifikaci nukleace při absenci Ca2+. Dále jsou
pomocí in vitro kinázových testů sledovány interakce mezi CaM a protein kinázami v průběhu
aktivačních dějů. Tato studia by měla napomoci bliţšímu pochopení mechanismů, jak Ca2+
ovlivňuje reorganizaci mikrotubulů aktivovaných ţírných buněk. Známé molekulární
mechanismy regulace mikrotubulárního cytoskeletu, pomocí proteinů závislých na Ca2+, by
mohly být vyuţity v nových přístupech léčby zánětlivých reakcí a alergií.
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7. ZÁVĚRY

Byla zavedena nová metoda pro studium aktivačních dějů u BMMC. Buňky byly před
aktivací adherovány na fibronektin, coţ umoţnilo efektivně sledovat morfologické změny.
Bylo prokázáno, ţe specifická i nespecifická aktivace BMMC vede k reorganizaci
mikrotubulů a k tvorbě mikrotubulárních výběţků.
Bylo prokázáno, ţe tvorba mikrotubulárních výběţků při aktivaci BMMC multivazebným
antigenem závisí na aktivitě Src kináz a vnitrobuněčné koncentraci Ca2+. Klíčovou roli
v tomto procesu hraje protein STIM1, sensor Ca2+ koncentrace v ER, který ovlivňuje tok
Ca2+ z extracelulárního prostoru do cytoplazmy.
Získané výsledky také indikují, ţe Ca2+ by mohl hrát důleţitou roli jak při nukleaci
mikrotubulů z MTOC, tak i při jejich polymeraci.
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