
Abstrakt 

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, která hraje ústřední roli 

ve vývoji a funkci T buněk a je tedy zásadní signální drahou pro správnou funkci specifické 

složky imunitního systému. Transmembránová proteinová tyrozin fosfatáza CD148 byla 

považována za negativní regulátor T receptorové signalizace prostřednictvím defosforylace 

proteinů LAT a PLCγ1. Součástí této práce je studie ukazující, že CD148 je schopna 

ovlivňovat signalizaci i na úrovni Lck, a to jak pozitivně tak negativně. O tom, který směr 

regulace T receptorové signalizace převáží, pravděpodobně rozhoduje biochemická situace 

v buňce např. aktivita jiné fosfatázy CD45. Druhý projekt, který je součástí dizertační práce, 

se týká charakterizace transmembránového adaptorového proteinu PRR7. Tento adaptor 

inhibuje signalizaci T buněčného receptoru tím, že negativně reguluje množství Lck v buňce a 

T buněčného receptoru na buněčném povrchu. 

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 T receptorové 

signalizace mezi druhy i mezi jednotlivými stadii T buněk a jejich prekurzorů v brzlíku. 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). Takto vázaný vitronectin spouští 

signalizaci přes integriny a urokinázový receptor v leukocytech i dalších buňkách, čímž 

přispívá k regeneraci a přestavbě poškozených tkání. Sledování interakce vitronectinu 

s mrtvými buňkami může být využito pro odlišení jednotlivých fází buněčné smrti. 

 


