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Abtrakt 
Jádro dizertační práce „Mechanizmy regulace signální transdukce povrchovými 

proteiny leukocytů“ tvoří tři publikace v zahraničních impaktovaných 

časopisech, které se zabývají leukocytární signalizací jak na úrovni jednotlivých 

signálních drah tak v kontextu mnohobuněčného organizmu. 

Největší pozornost je věnována signalizaci přes T buněčný receptor  (TCR), 

která hraje ústřední roli ve vývoji a funkci T buněk a je tedy zásadní signální 

drahou pro správnou funkci specifické složky imunitního systému. Součástí této 

práce je studie ukazující, že proteinová tyrozin fosfatáza CD148 je schopna 

ovlivňovat TCR signalizaci na úrovni Lck, a to jak pozitivně tak negativně. O 

tom, který směr regulace TCR signalizace převáží, pravděpodobně rozhoduje 

biochemická situace v buňce např. aktivita jiné tyrozin fosfatázy CD45. Druhý 

projekt, který je součástí dizertační práce, se týká charakterizace 

transmembránového adaptorového proteinu PRR7, který byl nově popsán jako 

negativní regulátor TCR signalizace. 

Studium signalizace z hlediska mnohobuněčného organizmu je reprezentováno 

expresní analýzou CD148 v různých stadiích T buněčného vývoje. Nejen, že 

exprese CD148 se mění v průběhu životního cyklu T buňky, ale byly 

identifikovány i zásadní rozdíly mezi myší a člověkem. Tyto odlišnosti mohou 

vést k rozdílně nastaveným prahům citlivosti TCR mezi druhy i mezi 

jednotlivými vývojovými stadii T buněk. Další projekt se zabýval analýzou 

interakcí sekretovaného glykoproteinu vitronectinu s apoptotickými a 

nekrotickými buňkami. Naše data v kombinaci s dříve publikovanými studiemi 

naznačují, že vitronectin váže neodstraněné mrtvé buňky v poškozených tkáních 

a v orgánech s vysokou frekvencí apoptózy (slezina, brzlík), což pravděpodobně 

vede ke spuštění různých signálních drah v leukocytech i dalších buňkách 

v místech s vysokou koncentrací mrtvých buněk. Sledování interakce 
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vitronectinu s pozdně apoptotickými a nekrotickými buňkami může být využito 

pro odlišení jednotlivých fází buněčné smrti. 

Úvod 
Mnohobuněčné organizmy se skládající z vysoce koordinovaných buněk, které 

musí podřizovat své chování zájmům celého organizmu. Nezastupitelnou  roli 

v koordinaci buněčných procesů hraje mezibuněčná komunikace založená na 

vytváření a přijímání signálů buňkami. 

Imunitní systém je zodpovědný jak za rozeznání tak i za odstranění patogenních 

organizmů v těle. Konání jednotlivých buněk immunitního systému, leukocytů, 

musí být regulováno, aby se dosáhlo úplného odstranění infekce na jedné straně 

a zároveň bylo minimalizováno škodlivé působení na samotný hostitelský 

organizmus na straně druhé. Buněčná signalizace hraje zásadní roli 

v synchronizaci buněk imunitního systému. Jednou z ústředních signálních drah 

specifické složky immunity je signální kaskáda T buněčného receptoru (TCR). 

TCR rozpoznává molekuly hlavního histokompatibilného komplexu vázající 

peptidové fragmenty pocházející z proteinů cizích organizmů v těle hostitele. Po 

spuštění TCR signalizace dochází k fosforylaci imunoreceptorových aktivačních 

motivů založených na tyrozinech (1). V tomto procesu hraje nejzásadnější roli 

Lck, kináza z rodiny Src, která katalyzuje tento fosforylační krok (1,2). 

Fosforylované imunoreceptorové aktivační motivy založené na tyrozinech váží 

další kinázu, ZAP-70, která spolu s Lck zapíná signální dráhy vedoucí k aktivaci 

T buňky (3-6). 

Regulace TCR signalizace je zprostředkována proteinovými tyrozin fosfatázami, 

které nastavují práh TCR signalizace určením množiny aktivních molekul Lck 

(převážně CD45) a inhibují přenos signálu tím, že odstraňují fosforylaci 

indukovanou TCR (hlavně SHP-1) (7,8). Další regulační mechanizmy zahrnují 

TCR indukovanou degradaci TCR/CD3 komplexu a dalších molekul účastnících 



7 
 

se přenosu signálu, která je zprostředkována E3 ubikvitin ligázami, např. z 

rodiny Cbl (6). Za regulaci TCR signalizace lze považovat i spuštění apoptózy 

po TCR aktivaci, což vede k odstranění potenciálně autoreaktivních nebo hyper-

reaktivních T-buněčných klonů z těla (9). 

Cíle 
Práce je zaměřená na tři různé proteiny (CD148, PRR7, and vitronectin), které 
ovlivňují časné kroky signálních drah leukocytů. Konkrétní cíle zahrnují: 

1. Expresní analýza CD148 in lidských a myších T buněk a jejich prekurzorů. 

2. Funkční analýza role CD148 v regulaci kináz z rodiny Src zahrnutých 
v signalizaci přes T buněčný receptor. 

3. Testování modelu fosfo-tyrosinového nahrazení  popisujícího interakci kinázy 
z rodiny Src s fosfatázou za použití CD148 jako zástupce transmembránových 
tyrozinových fosfatáz podtypu R3. 

4. Charakterizace vlivu transmembránového adaptorového proteinu na 
signalizaci přes TCR. 

5. Identifikace struktury rozeznávané protilátkou 2E12 a jeji další charakterizace. 

6. Vývoj metody pro sledování průběhu apoptózy a nekrózy. 

Materiály a metody 
 

Pro výzkum popsaný v mé dizertační práci byly použity dva hlavní typy modelů. 

Jako jeden z těchto modelů sloužily lidské nádorové linie, převážně T-buněčná 

linie Jurkat a od ní odvozené linie. Tyto buňky byly geneticky modifikovány pro 

účely studií fenotypu zpusobených uměle zvýšenou expresí jednotlivých 

proteinů. Genové manipulace zahrnovaly ektopickou expresi za pomoci 

retrovirových vektorů, inducibilní genový expresní systém a RNA interferenci. 

Druhý model byl reprezentovaný primárními buňkami izolovanými z lidské a 
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myší krve a immunitních tkání. Takto získáne buňky byly používány převážně 

pro expresní analýzu. 

Samotná data byla získána za pomoci širokého spektra různých protokolů. Čtyři 

základní použité metodické přístupy byly: 1. průtoková cytometrie včetně měření 

intracelulární koncentrace  vápníku v reálném čase, 2. západní přesávka včetně 

kvantitativní detekce za pomocí systému Odyssey. 3. imunoprecipitace včetně  

použití metody substrátové pasti a 4. konfokální mikroskopie na přístroji Leica 

SP5. 

Během mého post-graduálního výzkumu byla vyvinuta jedna nová metoda. 

Jedná se o detekci a charakterizaci apoptotických a nekrotických buněk in vivo a 

in vitro za pomoci průtokové cytometrie. Jedná se o trojité značení annexinem-

V, propidium iodidem a vitronectinem 

Výsledky a diskuze 

Regulace kináz rodiny Src účastnících se signalizace T-buněčného receptoru 
protein tyrozin fosfatázou CD148. 

CD148 je transmembránová tyrozin fosfatáza o níž je známo, že inhibuje přenos 

mitogeních signálů v neimunitních buňkách and signalizaci přes TCR v T 

lymfocytech (10). Na druhou stranu, CD148 zesiluje imunoreceptorovou 

signalizaci v B lymfocytech a makrofázích defosforylací C-koncového tyrozinu 

kináz z rodiny Src (11). CD148 byla schopna kompenzovat ztrátu hlavního 

aktivátora kináz z rodiny Src, fosfatázu CD45, v myších B lymfocytech a 

makrofázích ale ne v T lymfocytech. Hypotetická vysvětlení pro rozdílná 

pozorování mezi T buňkami a dalšími leukocytárními liniemi zahrnovala 

potenciální neschopnost CD148 defosforylovat specifickou sadu kináz rodiny 

Src (hlavně Lck) účastnící se TCR signalizace i možnou absenci exprese CD148 

v kritických stadiích vývoje T lymfocytů. 
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Popsali jsme markantní rozdíly v expresi CD148 mezi jednotlivými stadii 

thymocytů u myši a u člověka. Jediným společným rysem obou druhů byla 

absence CD148 ve dvojitě pozitivním stadiu (CD4+CD8+), kdy dochází 

k pozitivní selekci a kdy je patrný hlavní vývojový blok při nedostatku CD45. 

Dále jsme ukázali, že CD148 má, podobně jako CD45, inhibiční i aktivační 

účinky na kinázy rodiny Src účastnící se TCR signalizace. Při absenci CD45 

převažuje aktivační efekt CD148, což vede k funkční komplementaci nedostatku 

CD45 v lidských T buněčných liniích. K těmto efektům CD148 nejsou nutné 

tyroziny v její C-koncobé oblasti, což vyvrací nedávno navržený model fosfo-

tyrozinového nahrazení vysvětlující mechanizmus aktivace kináz rodiny Src 

mimo jiné i fosfatázou CD148 (12). 

Naše souhrnná data poukazují na to, že rozdílné efekty CD148 v T buňkách a 

ostatních leukocytárních populacích nemohou být vysvětleny neschopností 

CD148 aktivovat T-buněčné kinázy rodiny Src, ale spíše dvojakým 

inhibičně/aktivačním charakterem a specifickou expresí této fosfatázy. 

CD45 a CD148 pravděpodobně vytvářejí společnou množinu fosfatázové 
aktivity, která moduluje nastavení prahu pro spuštění signalizace přes T-buněčný 
receptor tím, že určuje množství aktivních molekul Lck. CD148 tak 
pravděpodobně přispívá ke správnému nastavení citlivosti TCR signalizace a 
vyvažování aktivity specifické složky imunitního systému mezi hyper-
reaktivitou a necitlivostí. 

PRR7 je transmembránový adaptor exprimovaný v aktivovaných T 
lymfocytech a účastnící se regulace TCR signalizace a apoptózy 
Transmembránové adaptorové proteiny jsou důležitými organizátory a regulátory  

imunoreceptorové signalizace díky tomu, že usnadňují vzájemné protein-

proteinové interakce svých vazebých partnerů (13). Identifikace nových 

transmembránových adaptorů je dlouhodobým výzkumným záměrem naší 

laboratoře. Toto úsilí vedlo v nedávné době k objevu transmembránových 

adaptorů Cbp/PAG, NTAL, and LIME (14-16). 
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Provedli jsme celo-genomové vyhledávání zaměřené na identifikaci 

potenciálních nových transmembránových adaptorových proteinů. Jeden ze 

slibných objevených kandidátních proteinů byl protein PRR7 (proline rich 7), 

který byl dříve popsán jako součást postsynaptické hustoty v myších neuronech 

(17). 

Naše data ukázují, že PRR7 je slabě exprimovaný i v ostatních tkáních včetně 

leukocytů. V lidských primárních T lymfocytech dochází ke zvýšené expresi 

PRR7 po aktivaci. 

Buňky leukemické T-buněčné linie Jurkat přecházejí masivně do stadia 

apoptózy, pokud v nich je navozena zvýšená exprese PRR7 metodami genového 

inženýrství. Další, alespoň částečně nezávislý, fenotyp spojený s expresí proteinu 

PRR7 je inhibice časných událostí TCR signalizace. Zvýšená exprese PRR7 

vedla ke snížení množství Lck a povrchového T-buněčného receptoru v buňkách, 

což pravděpodobně vysvětluje inhibiční efekty PRR7 na TCR signalizaci. 

Naše data ukazují, že PRR7 se pravděpodobně chová jako negativní regulátor 

signalizace přes T-buněčný receptor a induktor apoptózy v aktivovaných T 

buňkách. Fyziologickou úlohou PRR7 pak může být účast na odstranění 

výkonných T buněk během odeznívající imunitní reakce a prevence vzniku 

škodlivé hyperreaktivity aktivovaných T lymfocytů. 

Interakce pozdně apoptotických a nekrotických buněk s vitronectinem 

Vitronectin je hojný plazmový glykoprotein, který je zároveň i součástí 

mezibuněčné hmoty. Vitronectin je multireceptorový ligand, který se váže na 

několik zástupců rodiny integrinových receptorů i na urokinázový receptor. Tím, 

že vitronectin aktivuje signální dráhy zmíněných receptorů, podílí se na 

přestavbě a regeneraci tkání, přežívání buněk, indukci zánětu a přesunu 

leukocytů do míst zranění nebo nemoci na jedné straně, zároveň je však 
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považován za stimulátor invazivity nádorů a vývoje chronických poškození tkání 

na straně druhé (18-20). 

U protilátky 2E12 bylo popsáno, že se váže na některá stadia apoptotických 

buněk in vitro (21). Za použití imunoprecipitace následované hmotnostní 

spektrometrií jsme identifikovali antigen rozeznávaný 2E12 protilátkou jako 

hovězí vitronectin pocházející z kultivačního media. Na základě analýzy pomocí 

průtokové cytometrie jsme popsali, že vitronectin se váže na buňky v pozdním 

stadiu apoptózy a nekrózy v buněčných in vitro kulturách i v myších 

splenocytech a thymocytech in vivo. Konfokální mikroskopie ukázala, že 

vitronectin váže doposud neidentifikovanou vnitrobuněčnou komponentu po 

ztrátě integrity plazmatické membrány. Interakce vitronectinu s mrtvými 

buňkami je nezávislá na integrinech ale je inhibovatelná heparinem. 

Navrhli jsme, že vitronectin může sloužit jako marker porušení membránové 

celistvosti při apoptóze a nekróze pro analýzu průtokovou cytometrií. Proto jsme 

vyvinuli trojité značení za použití annexinu-V, propidium jodidu a vitronectinu, 

které může být použito pro rozlišení tří stadií apoptózy s ohledem na zachování 

integrity plazmatické membrány. Jedná se o časnou apoptózu (negativní na 

propidium jodid i vitronectin), pozdní apoptózu (pozitivní na propidium jodid, 

ale negativní na vitronectin) a "velmi pozdní" apoptózu (pozitivní na propidium 

jodid i vitronectin). 

Z našich pozorování lze usuzovat, že vazba vitronectinu na mrtvé buňky může 

reprezentovat jeden z mechanizmů zabudování vitronectinu do poškozených 

tkání, což přispívá k našemu porozumění chování a biologické funkci tohoto 

multireceptorového ligandu. 

Závěr 
Během svého čtyřletého působení v Laboratoři molekulární imunologie na 

Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR v Praze jsem se soustředil na tři 
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projekty zabývající se signalizací leukocytů. Dva projekty se týkaly 

charakterizace nových regulačních mechanizmů signálni dráhy T-buněčného 

receptoru. Tyto projekty byly zaměřené na dva transmembránové proteiny, 

protein tyrozin fosfatázu CD148 a transmembránový adaptorový protein PRR7, a 

jejich účast v časných událostech signální kaskády TCR. CD148 reguluje TCR 

signalici tím, že moduluje aktivitu Lck. Zajímavé je, že tato regulace může být 

pozitivní i negativní v závislosti na konkrétních podmínkách v buňce. Exprese 

PRR7 vede ke snížení vnitrobuněčného množství Lck a povrchového množství 

T-buněčného receptoru. 

V druhém směru svého výzkumu jsem se zabýval charakterizací interakce 

multireceptorového ligandu vitronectinu s pozdně apoptotickými a nekrotickými 

buňkami in vitro a in vivo. Výsledky ukázaly, že vitronectin může sloužit jako 

indikátor úplné ztráty integrity plazmatické membrány při apoptóze a nekróze. 

Dále navrhujeme, že vazba vitronectinu na mrtvé buňky může reprezentovat 

jeden z mechanizmů vedoucích k obohacení vitronectinu v poškozených tkáních. 

Shrnutí konkrétních poznatků: 

1. Exprese CD148 je silně regulovaná během vývoje T buněk. Výrazné rozdíly 

byly identifikovány mezi myšími a lidskými T lymfocyty. 

2. CD148 reguluje Lck pozitivně i negativně. 

3. Model fosfo-tyrosinového nahrazení popisující defosforylaci C-koncového 

tyrozinu kináz rodiny Src se neuplatňuje u CD148, zástupce podtypu R3 

transmembránových protein tyrozinových fosfatáz. 

4. PRR7 inhibuje signalizaci přes T-buněčný receptor snížením buněčné hladiny 

Lck a povrchového TCR. 
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5. Multireceptorový ligand vitronectin se váže na vnitřní komponenty buněk 

v konečném stadiu apoptózy a nekrózy in vitro a in vivo, což vysvětluje 

obohacení vitronectinu v poškozených tkáních. 

6. Trojité značení za pomoci annexinu-V, propidium jodidu a vitronectinu může 

být použito pro rozlišení tří stadií apopotózy na úrovni jednotlivých buněk. 
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Abstract 
The core of the doctoral thesis "Regulation of signal transduction by leukocyte 

surface proteins" consists of three publications in international peer-reviewed 

journals dealing with leukocyte signaling both at the level of individual signaling 

pathways and in the context of a multicellular organism. 

Among the signaling pathways, most attention is paid to the signaling via the T 

cell receptor (TCR), which plays a central role in the development and function 

of T cells and is a crucial pathway for proper function of the adaptive component 

of the immune system. The first study brings evidence that receptor type protein 

tyrosine phosphatase CD148 is able to influence TCR signaling at the level of 

Lck, both positively and negatively. The direction of the net effect of CD148 on 

the TCR signaling is determined by the intracellular biochemical context, e.g. the 

activity of another tyrosine phosphatase CD45. The second project dealing with 

a particular signaling pathway is a contribution to the characterization of a 

transmembrane adaptor protein PRR7, which was identified as a negative 

regulator of T-cell receptor signaling. 

The arm of research concerning the signaling in the environment of a 

multicellular organism is represented by the analysis of CD148 expression at 

different stages of T cell development. Not only CD148 expression changes 

during the T-cell life cycle but significant differences between mouse and human 

were identified as well. These dissimilarities might possibly contribute to the 

different TCR signaling threshold setups between species and between different 

stages of T-cell development. The last project was focused on the analysis of 

interaction of secreted glycoprotein vitronectin with apoptotic and necrotic cells. 

Our data combined with previously published studies suggest that vitronectin 

binds unremoved dead cells in stressed tissues and organs with a high frequency 

of apoptosis (spleen, thymus), which probably leads to triggering of integrin and 

urokinase receptor signaling pathways in leukocytes and other cells in the 
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stressed tissues. Detection of vitronectin bound to dead cells can be used to 

distinguish different stages of the cell death. 

Introduction 
Multicellular organisms consist of highly orchestrated cells that have to 

subordinate their behavior to the interests of the whole organism. An 

indispensable role in the coordination of cellular processes in the organism is 

played by intercellular communication based on generation and reception of 

molecular signals. 

The immune system is responsible for recognition as well as eradication of the 

pathogens. The actions of individual immune cells, leukocytes, must be tightly 

coordinated to achieve complete elimination of the infection on one hand and 

only minimal harm to the host organism on the other. Cell signaling plays a 

crucial role in the orchestration of immune cells. One of the central signaling 

pathways governing the adaptive immune response is the TCR signal 

transduction cascade. 

TCR recognizes Major histocompatibility complex loaded with peptide 

fragments from proteins of invading pathogens. After the TCR engagement, 

immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAM) in the TCR/CD3 

complex get phosphorylated (1). The most prominent role in this process plays 

Lck, a kinase from Src family that catalyzes the phosphorylation step (1,2). 

Phosphorylated ITAMs bind another kinase ZAP-70 that together with Lck 

triggers the down-stream signaling pathways leading to activation of the T cell 

(3-6). 

Regulation of TCR signaling is mediated by protein tyrosine phosphatases that 

set the signaling threshold by determination of the pool of active Lck (mainly 

CD45) and inhibit the signal transduction by opposing the TCR-induced protein 

tyrosine phosphorylation (mainly SHP-1) (7,8). Further regulation mechanisms 
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include TCR-induced degradation of the TCR/CD3 complex and other signaling 

proteins mediated by E3 ubiquitin ligases, e.g. from the Cbl family (6). Finally, 

TCR activation can lead to the commitment of apoptosis to eliminate potentially 

auto-reactive or hyper-reactive T-cell clones (9). 

Aims 
The study was aimed at three proteins (CD148, PRR7, and vitronectin) involved 

in the early steps of leukocyte signaling pathways. Specific aims included: 

1. Expression analysis of CD148 in murine and human T-cells and their 

precursors. 

2. Functional analysis of the role of CD148 in regulation of SFKs involved in 

TCR signaling. 

3. Testing a phospho-tyrosine displacement model of SFK/phosphatase 

interaction using CD148 as a member of R3 subtype of receptor-like tyrosine 

phosphatases. 

4. Characterization of the effects of PRR7 transmembrane adaptor protein on 

TCR signaling. 

5. Identification of the structure recognized by 2E12 antibody and its further 

characterization. 

6. Development of the method for monitoring the progression of apoptosis and 

necrosis. 

Materials and methods 
Two main types of models were employed in the research reported in my 

dissertation thesis. The first type is represented by human cancer cell lines, 

especially Jurkat T-cell line and its derivates. These cells were genetically 
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modified to perform reverse genetic studies. The gene manipulations included 

ectopic expression using transduction with retroviral vectors, inducible gene 

expression system, and RNA interference. The second type of the model was 

represented by primary cells isolated from human and mouse blood and immune 

tissues. These cells were used mainly for expression analysis. 

Data were collected using a wide range of individual protocols. The four key 

approaches were (1) flow cytometry including measurement of calcium influx in 

real time, (2) western blotting including quantitative detection using Odyssey 

Infrared Imaging System and a set of phospho-specific antibodies, (3) 

immunoprecipitation including the use of a phosphatase substrate-trapping 

approach, and (4) confocal microscopy on Leica SP5 system. 

One method was developed as an outcome of my post-graduate research. It is an 

improved flow cytometry-based protocol for detection and characterization of 

apoptotic and necrotic cells ex vivo and in vitro. The method includes Annexin-

V/propidium iodide/vitronectin triple staining. 

Results and discussion 

Regulation of SRC-family kinases involved in T-cell receptor signaling by 
protein tyrosine phosphatase CD148. 

CD148 is a receptor-like protein tyrosine phosphatase known to inhibit 

transduction of mitogenic signals in non-hematopoietic cells and TCR signaling 

in T lymphocytes (10). However, it also augmented immunoreceptor signaling in 

B cells and macrophages via dephosphorylating C-terminal tyrosine of Src 

family kinases (SFK) (11). Accordingly, endogenous CD148 compensated for 

the loss of the main SFK activator CD45 in murine B cells and macrophages but 

not in T cells. Hypothetical explanations for the difference between T cells and 

other leukocyte lineages included inability of CD148 to dephosphorylate specific 
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set of SFKs involved in T-cell activation (mainly Lck), or the lack of CD148 

expression during critical stages of T-cell development. 

We described striking differences in CD148 expression between human and 

murine thymocyte subsets, the only unifying feature being the absence of CD148 

during the positive selection when the major developmental block occurs under 

CD45 deficiency. Moreover, we demonstrated that similar to CD45, CD148 had 

both activating and inhibitory effects on the SFKs involved in TCR signaling. 

However, in the absence of CD45, activating effects prevail, resulting in 

functional complementation of CD45 deficiency in human T-cell lines. 

Importantly, this is independent of the tyrosines in CD148 C-terminal tail, 

contradicting recently proposed phosphotyrosine displacement model as a 

mechanism of SFK activation by CD148 (12). 

Collectively, our data suggested that differential effects of CD148 in T cells and 

other leukocyte subsets cannot be explained by CD148 inability to activate T-cell 

SFKs, but rather by its dual inhibitory/activatory function and specific 

expression pattern. We propose that CD45 and CD148 constitute for an 

aggregate pool of phosphatase activity modulating the threshold for TCR 

signaling by setting the amount of active Lck molecules to balance the T-cell 

activation potential between hyper-sensitivity on one hand and hypo-

responsiveness on the other. 

PRR7 is a transmembrane adaptor protein expressed in activated T 
cells involved in regulation of T cell receptor (TCR) signaling and 
apoptosis. 
 

Transmembrane adaptor proteins (TRAPs) are important organizers and 

regulators of immunoreceptor-mediated signaling by facilitating protein-protein 

interactions of their binding partners (13). Identification of novel TRAPs is a 
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long term research interest of our laboratory. Recently, the effort has resulted in 

discovery of Cbp/PAG, NTAL, and LIME (14-16). 

We employed a genome-wide bioinformatic search to find out potential novel 

TRAPs. One of the promising candidates was proline rich 7 (PRR7) protein, 

previously described as a component of the postsynaptic densities in rat neurons 

(17). Our data demonstrated that PRR7 was weakly expressed in other tissues 

including leukocytes. Additionally, its up-regulation in human primary T cells 

was observed after activation. 

Over-expression of PRR7 in leukemic Jurkat T-cell lines but not in non-immune 

cell lines induced massive apoptosis. Another, at least partially independent 

phenotype of PRR7 over-expression was inhibition of the early steps in TCR 

signaling. We observed decreased levels of Lck and surface TCR possibly 

explaining the effects on TCR signal transduction. 

Collectively, these results indicated that PRR7 might act as a negative regulator 

of TCR signaling and inductor of apoptosis in T cells after activation. One of 

physiological roles of PRR7 might be participation in the elimination of effector 

T cells during shut-down of the immune reaction and prevention of harmful 

hyper-responsiveness of activated T-cells. 

Interaction of late apoptotic and necrotic cells with vitronectin. 

Vitronectin is an abundant plasma glycoprotein identified also as a part of 

extracellular matrix. Vitronectin is a multireceptor ligand, as it binds to several 

members of the integrin receptor family as well as to the urokinase receptor. Via 

activation of these signaling pathways, vitronectin is involved in tissue healing 

and remodeling, cell survival, induction of inflammation, and attraction of 

leukocytes to the site of injury or disease on one hand but is also belived to 

stimulate tumor invasiveness and development of chronic injuries on the other 
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(18-20). However, little is known about the mechanism of vitronectin enrichment 

in the damaged tissues. 

2E12 antibody has been described to bind a subset of late apoptotic cells in vitro 

(21). Using immunoisolation followed by mass spectrometry, we identified the 

antigen recognized by 2E12 antibody as bovine vitronectin from the cultivation 

media. Based on flow cytometry, we described that vitronectin binds to the ″very 

late″ apoptotic and necrotic cells in cell cultures in vitro as well as in murine 

thymus and spleen in vivo. Confocal microscopy revealed that vitronectin binds 

to an intracellular cytoplasmic structure after the membrane rupture. The 

interaction of vitronectin with dead cells is not dependent on integrins but can be 

inhibited by heparin. 

We proposed that vitronectin could serve as a marker of membrane disruption in 

necrosis and apoptosis for flow cytometry analysis. We developed an Annexin-

V/PI/vitronectin triple staining procedure for flow cytometry that can be used to 

distinguish three stages of apoptosis in respect to the plasma membrane integrity: 

early apoptosis (exclusion of PI and vitronectin), late apoptosis (staining by PI 

but exclusion of vitronectin), and "very late apoptosis" (staining by both PI and 

vitronectin). 

Our observation suggests that vitronectin binding to dead cells may represent one 

of the mechanisms of vitronectin incorporation into the injured tissues and thus 

contributes to the understading of the behaviour and biological function of this 

multireceptor ligand. 

Conclusion 
During my 4-year post-graduate appointment at the laboratory of Molecular 

Immunology at the Institute of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, 

Prague I concentrated on three projects dealing with leukocyte signaling. Two 

projects concerned characterization of novel regulation mechanisms of TCR 
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signal transduction pathway. These projects were focused on two transmembrane 

proteins, receptor-like protein tyrosine phosphatase CD148 and transmembrane 

adaptor protein PRR7, and their involvement in the early steps in the TCR 

signaling cascade. CD148 regulates TCR signaling by modulating of Lck 

activity. Interestingly, CD148 is able to regulate Lck both in negative and 

positive manner, depending on the cellular context. Expression of PRR7 results 

in down-regulation of both Lck and surface TCR and inhibition the TCR 

signaling. Second arm of my research concerned characterization of an 

interaction of a multireceptor ligand vitronectin with late apoptotic and necrotic 

cells in vitro and in vivo. The results indicated that it could serve as a marker of a 

complete loss of membrane integrity in necrosis and apoptosis. Moreover, we 

proposed that vitronectin binding to dead cells may represent one of the 

mechanisms of vitronectin incorporation into the injured tissues. 

Summary of major findings: 

1. Expression of CD148 is strongly regulated during T-cell development and 

substantially differs between mouse and human T-cells. 

2. CD148 regulates Lck both positively and negatively. 

3. The tyrosine displacement model of SFK dephosphorylation does not apply 

for CD148 as a member of R3 subtype receptor-like PTPs. 

4. PRR7 inhibits TCR signaling by down-regulation of Lck and surface TCR. 

5. Multireceptor ligand vitronectin binds inside cells at the final stage of 

apoptosis and necrosis in vitro and in vivo, possibly explaining the vitronectin 

enrichment in injured tissues. 

6. Annexin-V/PI/vitronectin triple staining for flow cytometry can be used for 

distinguishing of three stages of apoptosis on a single cell level. 
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