
Abstrakt 

Receptory skupiny IL-1 a Toll-like receptory (IL-1R/TLR) jsou proteiny, které ve své 

cytoplasmatické části sdílejí vysoce konzervovanou Toll/IL-1R (TIR) doménu. Signalizace 

zprostředkovaná těmito proteiny zahrnuje aktivaci transkripčního faktoru NF-κB a členové této 

skupiny se tedy výrazně podílejí na řadě reakcí, jež jsou v těle součástí vrozené imunity a 

zánětlivého procesu. Protein SIGIRR (single immunoglobulin IL1R-related molecule) je nedávno 

objeveným členem rodiny IL-1 receptorů, který se od ostatních členů skupiny liší svojí unikátní 

proteinovou strukturou; prozatím také nebyl identifikován žádný jeho ligand. SIGIRR sám není 

schopen zprostředkovat aktivaci NF-κB a jeho hlavní funkce zřejmě spočívá v negativní regulaci 

zánětlivých reakcí vyvolaných ostatními receptory skupiny IL-1R/TLR. Jeho inhibiční účinky již 

byly popsány pro několika signálních drah probíhajících v různých typech buněk a tkání, 

především pak v ledvinách, zažívacím traktu a plicích. Nedávná zjištění také naznačují, že protein 

SIGIRR by mohl hrát důležitou roli v časném embryonálním vývoji. Hlavním cílem této práce je 

přispět k pochopení mechanismů, kterými je zprostředkována funkce proteinu SIGIRR jako 

negativního regulátoru IL-1R/TLR signalizace. Pro účely biochemických a mikroskopických analýz 

proteinu SIGIRR v hematopoietických buňkách jsme vytvořili modelové buněčné linie. Ukázali 

jsme, protein SIGIRR vykazuje odlišnosti v distribuci a aktivitě v buňkách různého původu a také 

jsme prokázali, že SIGIRR nepůsobí jako negativní regulátor TLR signalizace v různých 

hematopoietických buňkách. S využitím reportérové buněčné linie BWZ.36 jsme vytvořili model 

vhodný pro testování možných molekul vázajících SIGIRR a umožňující tak identifikaci a další 

studium jeho interakčních partnerů. Stanovili jsme, že protein SIGIRR je exprimován v raných 

fázích myšího embryonálního vývoje, a to jak CD11b+ TLR2+ embryonálními fagocyty, tak 

neimunitními buňkami. Ukázali jsme, že vybrané proteiny obsahující TIR doménu vykazují 

odlišnou kinetiku exprese v průběhu rané embryogeneze při srovnání SIGIRR-deficientních a 

wild-type myší. Předkládané výsledky jako první popisují možnou závislost aktivity proteinu 

SIGIRR na jeho membránové distribuci. Práce také poskytuje nový pohled na možné 

mechanismy, jimiž je funkce proteinu SIGIRR zprostředkována, naznačující, že SIGIRR by mohl 

bránit nežádoucímu spuštění TLR signalizace v různých buněčných typech a tkáních, včetně 

vyvíjejícího se embrya. 

 


