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Abstrakt 

Schopnost buněk migrovat tkáněmi hraje podstatnou roli v mnoha fyziologických, 

ale také patologických procesech. Příkladem může být migrace imunitních buněk, případně 

invaze nádorových buněk. Buňky vytvářejí cytoplazmatické výběžky, tzv. podosomy a 

invadopodia, souhrnně nazývané invadosomy nebo podosome-type adhesions (PTA), které 

jsou klíčovou strukturou buněčné migrace, především metastazujících nádorových buněk. 

Invadosomy, struktury bohaté na F-aktin, jsou situovány v místech kontaktu buňky 

s extracelulární matrix a vyznačují se schopností degradovat její komponenty. Nacházíme je 

jak u normálních buněk (např. monocyty a makrofágy, endoteliální buňky nebo buňky 

hladké svaloviny), tak u nádorových buněk. Tato bakalářská práce se zaměřuje na i 

nacházejících se u nádorových buněk, zejména na jejich vznik, regulaci, funkci a morfologii 

ve 3D prostředí a v situaci in vivo a na jejich roli při metastázi. 

Klíčová slova: invadopodia, podosomy, invadosomy, metastáze, aktin, extracelulární 

matrix, metaloproteázy, in vivo, 3D   
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Abstract 

The ability of cells to migrate through tissue barriers plays an important role in 

physiological and pathological processes including immune response or invasiveness of 

cancer cells. The cells generate cytoplasmic protrusions called podosomes and invadopodia, 

collectively known as invadosomes or podosome-type adhesions (PTA), which are thought 

to be the key structures of cell invasion, especially of cancer cells during metastasis. 

Invadosomes are F-actin rich cell-matrix contacts with capability to degrade extracellular 

matrix components and are observed both in normal cells (such as monocytic cells, 

endothelial cells and smooth muscle cells) and in cancer cells. This bachelor thesis is 

focused on those in cancer cells, their initiation, regulation, function and morphology in 3D 

and in vivo and their requirement for tumor metastasis.  

Key words: invadopodia, podosomes, invadosomes, metastasis, actin, extracellular matrix, 

metalloproteinases, in vivo, 3D 
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Přehled zkratek 

2D Two-dimensional (Dvourozměrný prostor) 

3D Three-dimensional (Trojrozměrný prostor) 

Arp2/3 
complex 

Actin-related protein 2/3 complex 

Cdc42 Cell division control protein 42 

ECM Extracellular matrix (Extracelulární matrix) 

EGF Epidermal growth factor 

F-aktin Filamentous actin (Filamentární aktin) 

FITC Fluorescein isothiocyanate 

GFP Green fluorescent protein 

HDFC High-density fibrilar collagen 

Kináza Src Kináza rodiny Sarcoma 

MMPs Matrix metalloproteinases (Matrixové metaloproteázy) 

MT1-MMP 
(MMP-14) 

Membrane-type-1 matrix metalloproteinase (Membránově 
vázaná MMP) 

mTurq2 mTurquoise2 

N-WASP Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein 

PDGF Platelet-derived growth factor 

PTA Podosome-type adhesions 

TEM 
Transmission electron microscopy (Transmisní elektronová 
mikroskopie) 

TGFβ Transforming growth factor β 

Tks4 Tyrosine kinase substrate 4 

Tks5 Tyrosine kinase substrate 5 

WASP Wiskott-Aldrich syndrome protein 
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1 Úvod 

Regulovaná buněčná migrace je nepostradatelným dějem probíhajícím v živém 

organismu. Je nezbytná pro fyziologické procesy, např. migrace buněk imunitního systému 

na místo infekce či embryonální vývoj jedince. Patologickou možností je invaze rakovinných 

buněk (shrnuto v Gimona et al., 2008; Linder et al., 2011).  

Migrující buňky musí překonávat bariéry v podobě cévního endotelu nebo 

extracelulární matrix (Linder et al., 2011). Musí se tak přizpůsobit svým tvarem morfologii 

mezibuněčné hmoty, případně ji deformovat. Některé z nich mají schopnost extracelulární 

matrix (ECM) proteolyticky degradovat. V tomto případě buňka vytváří podosomy a 

invadopodia (Chen, 1989; Tarone et al., 1985). V této práci se budu držet souhrnného 

označení invadosomy (Linder, 2009; Linder et al., 2011; Saltel et al., 2011). 

První zmínky o existenci organizovaných struktur, které jsou vytvářeny dynamikou 

cytoskeletálních proteinů, se objevují u buněk transformovaných virem Rous Sarcoma již 

v 80. letech 20. století (Davidpfeuty and Singer, 1980). Výzkum se nejprve zaměřoval na 

podosomy (Tarone et al., 1985), které se mohou organizovat do vyšších struktur, tzv. rozet 

(Destaing et al., 2003). Následně se dokládá souvislost těchto cytoplazmatických výběžků 

s degradací ECM a objevuje se termín invadopodia (Chen, 1989). Dnes existuje ucelená 

nomenklatura taková, že podosomy nalézáme ve fyziologických podmínkách a jsou 

nezbytné pro fungování mnoha procesů v organismu (např. přestavba kostí), zatímco 

invadopodia jsou spojována s invazí nádorových buněk (Murphy and Courtneidge, 2011). 

Schopnost nádorových buněk vycestovávat z prostředí primárního tumoru a 

vytvářet sekundární ložiska je podstatou malignity nádorů. Právě invadopodia, případně 

podosomy, umožňují nádorovým buňkám bezprostředně pronikat organismem. Díky tomu 

je buňka schopná vytvářet metastáze, které jsou hlavní příčinou neúspěšné léčby rakoviny a 

úmrtí pacientů. Pokud bychom dokázali dokonale porozumět signální kaskádě iniciující 

tvorbu invadosomů, mohlo by to přinést pozitivní výsledky při léčbě pacientů s rakovinou. 
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Dnes máme přibližnou představu o regulaci iniciace a funkce invadosomů a jejich 

morfologii, bohužel se ale naše chápání omezuje na 2D prostředí a in vitro pozorování v 

laboratorních podmínkách. Pro studium se používají transformované buňky rostoucí na 

sklíčkách s tenkou vrstvou substrátu, který se svým složením přibližuje ECM. Otázkou 

zůstává, do jaké míry se takto vyvozená charakteristika, která nezahrnuje interakci okolních 

buněk a komplexního mezibuněčného prostoru, může ztotožňovat se skutečnou podobou 

invadosomů in vivo. Zdá se, že existují mnohé podobnosti vyvozené ze studia ve 2D, ale 

představa komplexního modelu je stále předmětem studia.  

Tato práce se zabývá invadosomy, převážně popisuje invadopodia, neboť právě 

invadopodia jsou klíčové struktury v invazi nádorových buněk. Popisuje dosavadní 

poznatky o jejich morfologii, dynamice, vzniku a regulaci ve 3D prostředí, které přesněji 

odpovídá situaci v živém organismu. 
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2 Invadosomy jako adhezivní a proteolytické struktury 

Invadosomy patří mezi typy interakce buňky s ECM. Jedná se o značně dynamické 

výběžky cytoplazmatické membrány zprostředkované cytoskeletálními mikrofilamenty se 

schopností degradovat ECM (shrnuto v Gimona and Buccione, 2006; Gimona et al., 2008; 

Linder, 2007; Murphy and Courtneidge, 2011). Tyto adheze buňky k ECM, stejně jako např. 

fokální kontakty, jsou zprostředkované díky buněčným receptorům, cytoskeletálním 

komponentům, adaptorovým a signálním proteinům (Block et al., 2008).  

Struktura invadosomů je tvořená jádrem bohatým na F-aktin, které je obklopeno 

prstencem adhezních molekul (Branch et al., 2012). Polymerizaci aktinu a tvorbu 

invadosomů regulují např. N-WASP (neural Wiskott-Aldrich syndrome protein) a komplex 

Arp2/3 (Actin related protein) (Yamaguchi et al., 2005). Tyto proteiny kooperují s mnoha 

dalšími, mezi které patří např. cortactin (Oser et al., 2009; Weaver et al., 2001), Cdc42 

(Linder et al., 1999) a cofilin (Yamaguchi et al., 2005), jejichž funkcí je regulace aktinového 

cytoskeletu. Následně dochází k formování adhezního prstence, jehož vytvoření je 

považováno za klíčové pro následnou schopnost degradovat ECM (Branch et al., 2012). 

Prstenec je tvořen převážně integriny (např. β1, β2, β3) (Branch et al., 2012), které 

zastávají roli buněčných receptorů, a s nimi asociovanými proteiny (např. paxillin, talin, 

vinculin), které zprostředkovávají vazbu s F-aktinem. Dále zde můžeme najít lipidy (např. 

PI(3,4)P2), GTPázy (např. Cdc42) a tyrosin kinázy (např. kináza Src) (shrnuto v Block et al., 

2008). Tks4 a Tks5 (Tyr kinase substrate se čtyřmi a pěti SH3 doménami) jsou proteiny 

přítomné u invadosomů, které jsou nezbytné pro jejich formování a maturaci (Seals et al., 

2005). 

Produkce proteáz je záležitost invadosomů, která je odlišuje jak od fokálních 

kontaktů, tak od jiných cytoplazmatických výběžků (lamellipodia, pseudopodia) (shrnuto v 

Gimona and Buccione, 2006). Nicméně Wang a McNiven pozorovali tento jev u nádorových 

buněk také v místech fokálních adhezí (Wang and McNiven, 2012). 
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Vzhledem jak k podobnostem, tak k odlišnostem mezi invadopodií a podosomy, 

zůstává nadále nejasností jejich vzájemný vztah a případný společný vznik nebo přechod 

jedné struktury v druhou (Linder et al., 2011). 

2.1 Podosomy 

Podosomy jsou invazivní struktury schopné degradace mezibuněčné hmoty. 

Můžeme je nalézt například u makrofágů (Linder et al., 1999), osteoklastů (Marchisio et al., 

1984) nebo dendritických buněk (Burns et al., 2001). S využitím cytokinů lze tvorbu 

podosomů také vyvolat u endoteliálních buněk (Moreau et al., 2003) a buněk hladké 

svaloviny cévní stěny (Gimona et al., 2003). 

Podosomy se mohou vyskytovat na spodní straně buňky přivrácené k podkladu, 

případně na vedoucím konci migrující buňky. Jejich rozmístění může mít pravidelný 

cirkulární charakter či podobu rozet, v některých případech je distribuce nepravidelná ve 

shlucích nebo pásech. Z hlediska stability se jedná o velmi dynamické struktury, jejichž 

životnost dosahuje v rozmezí 2 – 12 minut. Průměrný rozměr podosomů se pohybuje kolem 

1 μm, a na rozdíl od invadopodií, nezasahují do extracelulárního prostoru. Jejich počet na 

buňku dosahuje až sta (shrnuto v Linder, 2007, 2009; Linder et al., 2011). 

 

Obr. 1: Imunofluorescenční znázornění struktury podosomů. Lokalizace F-aktinu je znázorněná 

pomocí faloidinu (červeně)  a jádro pomocí DAPI (modře). U obrázků B a C můžeme také pozorovat 

znázornění cortactinu (zeleně) (A) Buňka makrofága (IC-21). Podosomy (značené šipkou) jsou 

situovány na vedoucím konci migrující buňky. Zvětšení 60x. (B) Buňka hladkého svalstva cévního 

endotelu (A7r5) po indukci vytváření podosomů. Zde můžeme vidět formování podosomů do rozet 

(značené hvězdičkou). Zvětšení 40x. (C) Kmenová buňka neurální lišty (JOMA 1.3) s přidaným 
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induktorem pro tvorbu podosomů. Zvětšení 60x. Převzato a upraveno z (Murphy and Courtneidge, 

2011) 

2.2 Invadopodia  

Zatímco podosomy nalézáme u nepatologických buněk organismu, invadopodia jsou 

charakterizována jako struktury nádorových buněk (Murphy and Courtneidge, 2011). 

Invadopodia můžeme nalézt také u fibroblastů s transformovaným onkogenem pro protein 

tyrosin kinázu Src (Chen, 1989). Pozdější výzkum odhalil podobnost těchto struktur také 

k podosomům, proto není možné charakterizovat, zda se jedná striktně o invadopodia 

(Linder, 2007). 

Invadopodia se ve 2D prostředí jeví jako bodové struktury, které se tvoří v místech 

kontaktu buňky s podkladem a v blízkosti buněčného jádra a Golgiho aparátu (Gimona et al., 

2008). Jejich uspořádání je nepravidelné a nevytváří žádný konkrétní vzor. Rozměr se 

zpravidla pohybuje v rozmezí 0,5 až 8 μm a vystupují svým povrchem do ECM, díky tomu 

dochází k agresivnější a hlubší degradaci ECM. Účinnost degradace je dále pozitivně 

ovlivněná stabilitou invadopodií. Jejich životnost dosahuje až 1 hodiny (shrnuto v Linder, 

2007, 2009; Linder et al., 2011; Murphy and Courtneidge, 2011). 

 

Obr. 2: Invadopodia (bílá šipka) ve 2D. (A) Imunofluorescenční značení F-aktinu faloidinem 

(červeně) a jádra DAPI (modře) u SCC61 buňky. Pozorujeme invadopodia v blízkosti jádra. Zvětšení 

60x. (B) Invadopodia u MDA-MB-231 buňky. Kolokalizace cortactinu s F-aktinem (kolokalizace 

žlutě) jako specifických proteinů invadopodií. Zvětšení 40x. (C, D) Kolokalizace F-aktinu (faloidin; 

bílá místa u obr. C; červeně u obr. D) a proteolyticky degradovaného gelatinu (FITC; černá místa u 
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obr. D; označení šipkami u C i D) u SCC61 buňky. Zvětšení 63x. Převzato a upraveno z (Murphy and 

Courtneidge, 2011). 

3 Extracelulární matrix (ECM) 

Buňky produkují do vnějšího prostředí složky ECM, která je nezbytná pro vývoj, 

funkci a udržení homeostáze buněk. ECM netvoří jednotnou strukturu, co se týká složení a 

organizace, ale vytváří strukturu jedinečnou pro danou tkáň. ECM je tvořená fibrilárními 

proteiny (např. kolagen, elastin), glykoproteiny (např. fibronektin, laminin), polysacharidy 

a proteoglykany (shrnuto v Mouw et al., 2014). Kolagen a elastin zastávají strukturní funkci, 

zatímco laminin a fibronektin zprostředkovávají adhezi buněk. Kolagen vytváří prostorovou 

síť, která funguje jako substrát pro buněčnou adhezi a je nezbytná pro integritu ECM 

(Hynes, 2009). Fibronektin, který tvoří fibrilární strukturu v okolí buněk, interaguje 

s buněčnými receptory (např. integriny) (Mouw et al., 2014). 

Jedním z možných uspořádání ECM je bazální lamina. Jedná se o tenkou vrstvu (0,1 – 

1 μm) komplexní ECM, která funguje jako podpůrná struktura pro epiteliální, endoteliální, 

svalové, nervové a tukové buňky. Zajišťuje oddělení těchto buněk od okolních tkání, ale 

zároveň zprostředkovává komunikaci mezi buňkami a buňkami s extracelulárním 

prostředím (shrnuto v Mouw et al., 2014). Bazální lamina je složená především z kolagenu 

IV a lamininu (Hynes, 2009). Laminin funguje jako substrát pro buněčnou adhezi a váže 

glykoproteiny ECM (nidogen, perlecan) (Mouw et al., 2014). 

Pro vývoj a fungování organismu je nezbytná kontrolovaná degradace a remodelace 

ECM. Při nádorové transformaci dochází k nekontrolovaným přestavbám ECM. V místě 

vzniklého tumoru nastává zvýšená produkce kolagenových vláken s výraznou post 

translační modifikací, které se organizují do prostorové sítě fibril (Levental et al., 2009; 

Provenzano et al., 2006). Lysyl oxidáza (LOX) je hlavním iniciátorem remodelace ECM. LOX 

je regulována růstovými faktory a v pozdějších stádiích vývoje nádoru hypoxií (Erler et al., 

2009; Erler et al., 2006). Změna v tuhosti a hustotě prostorové sítě kolagenových vláken 

ovlivňuje regulaci, diferenciaci a proliferaci nádorových buněk a usnadňuje jejich migraci, 

která probíhá pravděpodobně podél kolagenových lineárních vláken (Egeblad et al., 2010). 
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Vlastnosti ECM iniciují formování invazivních struktur nádorových buněk a výrazně je 

ovlivňují (Alexander et al., 2008). 

3.1 Proteolytická degradace ECM 

Proteolytickou degradací ECM si buňka zajišťuje prostor pro svou migraci přes např. 

bazální membránu nebo kost. Může být zprostředkována enzymy, které jsou uvolňovány do 

prostředí, zakotveny v plazmatické membráně, případně může degradace probíhat 

nitrobuněčně v lysozomech. Uvolňování proteolytických enzymů do prostředí vede 

k nespecializované degradaci ECM. Pro enzymy, které jsou zakotveny v membráně, 

případně vázány na receptory membrány, je substrátem ECM v blízkém kontaktu buňky 

(shrnuto ve Wolf and Friedl, 2011). 

Invaze buněk spojená s proteolytickou aktivitou je započata vytvářením 

cytoplazmatických výběžků na vedoucím okraji buňky. Tyto struktury interagují se 

složkami mezibuněčné hmoty za její následné degradace a vytvářením nových adhezí 

dochází k natahování buňky a generaci trakční síly. Po vytvoření nových adhezí dochází na 

opačném konci buňky k jejímu stažení a pohybu na místo degradované ECM (shrnuto ve 

Wolf and Friedl, 2011). 

Degradace ECM je zprostředkovaná metaloproteázami, serinovými a katepsinovými 

proteázami. Mezi metaloproteázy řadíme MMPs (Matrix metalloproteinases) a ADAMs (A 

disintegrin and metalloproteinase) (shrnuto ve van Hinsbergh et al., 2006). Přesná regulace 

tvorby a transport těchto enzymů do invadosomů nebyl doposud objasněn, nicméně pro 

invazi nádorových buněk jsou klíčové MMPs (Artym et al., 2006; Chen and Wang, 1999; 

Nakahara et al., 1997). 

MMPs jsou proteolytické enzymy, které vyžadují pro svou funkci přítomnost 

zinečnatého kationtu v aktivním centru enzymu. Degradují komponenty ECM, případně 

aktivují jiné MMPs a růstové faktory. Mohou být v rozpustné formě nebo zakotveny 

transmembránovou doménou v cytoplazmatické membráně (shrnuto ve van Hinsbergh et 

al., 2006). Rozpustné MMPs jsou zastoupeny např. MMP-2 a MMP-9. MT1-MMP (membrane-
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type-1 MMP) neboli MMP-14 je nejvíce prostudovanou membránově vázanou MMP, která 

funguje jako aktivátor MMP-2 (Lebeau et al., 1999). 

Membránově vázaná MT1-MMP je endocytována do buňky (Jiang et al., 2001), 

následně recyklována (Remacle et al., 2003) a zakotvena do míst cytoplazmatické 

membrány invadosomů (Lehti et al., 2000).  Roli ve směrování váčků s MT1-MMP hraje 

GTPáza Rab8 (Bravo-Cordero et al., 2007), cortactin (Clark and Weaver, 2008; Clark et al., 

2007) a Tks4 (Buschman et al., 2009). MMP-2 a MMP-9 jsou dopravovány ve váčcích 

odštěpených z Golgiho aparátu podél mikrotubulů a exocytózou uvolňovány do prostředí 

(Schnaeker et al., 2004). Úlohu sehrává taktéž cortactin (Clark and Weaver, 2008) a GTPáza 

Rab40b (Jacob et al., 2013). 

4 Invazivní struktury nádorových buněk ve 3D 

I přes mnohé nejasnosti, které jsou stále předmětem studia, znalost invadosomů 

v dvouprostorovém pojetí je na vysokém stupni. K dosažení této znalosti je využíván model 

buňky rostoucí na tenké vrstvě substrátu bohatého na proteiny přítomné v ECM. 

Porozumění situaci ve 2D je kritické pro následné rozvíjení poznatků v trojdimenzionálním 

prostředí, ale nemůže dojít k vystihnutí všech interakcí a složitostí, které se vyskytují 

v tkáních in vivo. V regulaci vzniku a funkce invadopodií nacházíme mnohé podobnosti mezi 

těmito dvěma pohledy. 

Výhodou studia invazivních struktur nádorových buněk ve 3D je korelace se situací 

in vivo. 3D prostředí umožňuje buňkám vytvářet prostorové struktury, které interagují 

s okolními buňkami a ECM. Trojdimenzionální pojetí dále vykazuje odlišnosti v produkci 

ECM, aktivitě buněk a změny na úrovni genové exprese. Kromě toho dochází ke změnám 

koncentrace komponentů ECM a růstových faktorů v prostoru a čase při migraci buněk do 

jiného mikroprostředí (Bergman et al., 2014).  

Pro zobrazení struktury invadopodií v prostoru se využívají 3D matrice, příkladem 

může být krysí, myší nebo hovězí kolagen a denaturovaný kolagen neboli gelatin. Příprava 

kolagenové matrix zahrnuje kyselou hydrolýzu kolagenových vláken společně s případným 
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štěpením pepsinem a vznik kolagenových monomerů. Po zvýšení pH vhodnými zásadami 

dojde k znovu uspořádání vláken do prostorové sítě (Elsdale and Bard, 1972). 

Dále je vhodným substrátem vysoce koncentrovaný fibrilární kolagen (HDFC, High-

density fibrilar collagen), připravený podle protokolu Artym et al., 2015. Jedná se o tenkou 

vrstvu kolagenu, u které je s použitím centrifugace dosaženo komprese a dochází tak 

k vytvoření prostorové sítě fibrilárních vláken, přibližující se svou strukturou nádorovému 

mikroprostředí (Artym et al., 2015). 

Ke studiu se využívá ex vivo matrix odvozená z tkání bohatých na kolagen, jedná se 

především o kožní dermis a tkáňové substituenty (Xe-Derma, Alloderm, DermaMatrix).  In 

vivo se využívá tkáň prsní žlázy nebo chorioalantoidní membrána ptáků (shrnuto ve Wolf et 

al., 2009). 

Vyvozená struktura invadopodií se může lišit u jednotlivých použitých 3D matrix a 

kolonií buněk. V nádorovém mikroprostředí navíc dochází k lokálnímu zvýšení koncentrace 

kolagenu a jiných komponent a k strukturním změnám ECM (Egeblad et al., 2010), které 

nelze napodobit v laboratorních podmínkách. 

4.1 Invadopodia ve 3D matrix 

4.1.1 Iniciace a maturace invadopodií 

Invadopodia ve 3D prostoru jsou invazivní struktury na vedoucím okraji buňky, 

které se vytvářejí ve směru budoucí migrace. Jejich vznik je provázen morfologickou 

změnou buňky ze zaoblené formy na invazivní polarizovanou podobu. Přítomnost 

invadopodií iniciují růstové faktory, jedná se např. o EGF, PDGF, TGFβ (Wang et al., 2013). 

Podle práce Magalhaes et al., 2011 je formování invadopodií řízeno signální 

kaskádou zahrnující kinázu Src. Kaskáda zprostředkovává fosforylaci cortactinu, který hraje 

klíčovou roli při maturaci a dynamice invadopodií. Fosforylovaný cortactin aktivuje 

směrování membránových Na+/H+ pump do místa budoucích výběžků. Výměnou 

extracelulárních sodných kationtů za intracelulární protony dojde k lokálnímu zvýšení 

buněčného pH a uvolnění inhibiční vazby cortactinu na cofilin. Následně dochází 
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k polymerizaci aktinu, regulovanou komplexem Arp2/3, N-WASP a Rho GTPázou Cdc42. 

Inaktivace cofilinu je zajištěná jeho fosforylací, případně opětovnou vazbou 

defosforylovaného cortactinu při snížení buněčného pH (Magalhaes et al., 2011). 

Frekvence opakování cyklu prolongace a retrakce závisí na fosforylaci cortactinu a 

udává dynamiku invadopodií. Kolísání mezi polymerizací a depolymerizací aktinových 

filament je nezbytné pro invazi invadopodií ve 3D prostoru (Magalhaes et al., 2011)..  

4.1.2 Proteolytická aktivita invadopodií 

Proteolytická aktivita nádorových buněk je situována převážně v prostředí 

vedoucího okraje migrující buňky, kde dochází k nahromadění váčků s metaloproteázami. 

S použitím 3D matrix bylo poukázáno na lokalizaci proteolytické aktivity nikoliv ve 

výběžcích prostupujících ECM, ale na bázi těchto výčnělků (Wolf et al., 2007). Studium jejich 

lokalizace a vlivu inhibice na invazi buněk je umožněno např. molekulárními sondami a 

protilátkami detekujícími proteolyticky štěpený kolagen (Packard et al., 2009; Wolf et al., 

2007).  

Proteolytickou aktivitu invadopodií podmiňují váčky s metaloproteázami, které jsou 

endozomálního původu. O jejich původu svědčí kolokalizace endozomálních markerů s F-

aktinem v místě výběžků společně s místy degradované 3D matrix. Transport 

endozomálních váčků je nezbytný pro vznik a funkci invadopodií (Hoshino et al., 2013b). 

Váčky obsahující membránově vázanou metaloproteázu MT1-MMP jsou 

odštěpovány z pozdních endozomů a směrovány do prostředí vznikajících invadopodií. 

Následně dochází k zakotvení MT1-MMP do cytoplazmatické membrány a interakci 

intracelulární domény s F-aktinem. Podstatnou roli ve směrování váčků do míst bohatých 

na aktin sehrává N-WASP, což zajišťuje kooperaci cytoskeletálních změn s degradací okolní 

ECM (Yu et al., 2012).  

4.1.3 Studium morfologie invadopodií 

Invadopodia buněk ve 2D prostoru jsou chápána jako bodové struktury v místech 

kontaktu buňky s podkladem. Lizarraga a kolektiv poukazuje na tvorbu filamentárních 
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výběžků prostupujících do ECM u linie buněk MDA-MB-231 rostoucích ve 3D Matrigelu. 

Tyto struktury jsou pozitivní na přítomnost cortactinu a fosfotyrosinu a jsou lokalizovány 

v místech proteolytické degradace Matrigelu (Lizarraga et al., 2009). 

V práci Schoumacher et al., 2010 byl použit pórovitý filtr převrstvený Matrigelem 

pro mimikování bazální laminy (Schoumacher et al., 2010). Pozorovaná struktura 

invadopodií buněk MDA-MB-231 je znázorněná na obr. 3. 

 

Obr. 3: (A) Elektronová mikroskopie invadopodií buněk linie MDA-MB-231. Měřítko: 0,5 μm. 

Převzato z (Schoumacher et al., 2010). (B) Model substruktury invadopodií. Síť rozvětvených 

filament F-aktinu (červeně) na bázi a nerozvětvený F-aktin (oranžově) na vrcholu invadopodia. 

Přítomnost mikrotubulů (modře) hrající roli v elongaci. Převzato a upraveno z (Linder et al., 2011; 

Schoumacher et al., 2010). 

Tolde a kolektiv využívá ke studiu morfologie invadopodií ve 3D tkáňový substituent 

Xe-Derma, mimikující přirozené prostředí přibližující se situaci ve fyziologických 

podmínkách. Jedná se o bezbuněčnou dermis vyráběnou z prasečích kožních štěpů 

odstraněním buněk, jejichž hlavní využití je v medicíně k léčbě rozsáhlých kožních 

poškození (Matouskova et al., 1997). S použitím tohoto preparátu byly pozorovány menší 

filamentární struktury u buněk RsK4, které vycházejí z invadopodií. Tyto filamenta, která 
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jsou vytvářená taktéž aktinovým cytoskeletem, postrádají přítomnost cortactinu a paxillinu 

a jsou pozitivní na fosfotyrosin (Tolde et al., 2010). 

 

Obr. 4.: Morfologie invadopodií buněk RsK4 rostoucí v bezbuněčné dermis znázorněná pomocí 

TEM. (A) Invadopodia vstupující do ECM na ventrální straně buňky. (B) Detailní pohled na 

označenou část z obr. A. (C) Detail invadopodia prostupující do ECM mezi kolagenovými vlákny. 

Měřítko: (A) 2 μm. (C) 200 nm. Převzato a upraveno z (Tolde et al., 2010). 

Giri a kolektiv poukazuje na existenci primárních, sekundárních, případně 

terciárních výběžků v kolagenu typu I u buněk HT1080 (obr. 5). Primární výběžky 

cytoplazmatické membrány, které udávají morfologii buňky, nemají přímý vliv na buněčnou 

migraci. Nicméně jsou nezbytné pro růst sekundárních a terciárních výběžků, jejichž počet 

přímo souvisí s rychlostí pohybu buňky. Vzhledem k tomu, že na vzniku těchto vláknitých 

útvarů se podílí taktéž komplex Arp2/3 spolu s jeho aktivátory (N-WASP, cortactin, Cdc42), 

mají tyto regulační a strukturní proteiny vliv na buněčnou motilitu (Giri et al., 2013).  
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Obr. 5: Buňky lidského fibrosarkomu HT1080 rostoucí v 3D kolagenové matrici. Můžeme pozorovat 

dynamický průběh vzniku primárních (mateřských, 0. generace, žluté šipky) a sekundárních 

(dceřiných, 2. a 3. generace, modré a zelené šipky) výběžků, které vycházejí z primárních. Měřítko: 

20 μm. Převzato z (Giri et al., 2013). 

4.1.4 Vliv mikroprostředí na invadopodia 

Rozměr prostředí, ve kterém jsou nádorové buňky pozorovány, není jediným 

determinantem určujícím chování invadopodií, podstatný vliv má také tuhost či hustota 

ECM. Při použití modelu odvozeného od ECM močového měchýře či pouze izolované bazální 

laminy v práci Parekh et al., 2011, bylo poukázáno na zvýšenou aktivitu invadopodií 

v případě jejich výskytu v méně rigidním prostředí. Optimálním mikroprostředím pro 

tvorbu invadopodií je stroma ECM, zatímco u bazální laminy dochází k poklesu aktivity 

invadopodií. Je tedy zřejmé, že buňka monitoruje okolní prostředí (Parekh et al., 2011). 

Vliv na invadopodia má již zmíněný HDFC, který efektivně indukuje tvorbu 

invadopodií u nádorových buněk, ale také u primárních fibroblastů. Regulace formování 

invadopodií je závislá na signální kaskádě zahrnující integriny či kindlin 2 a naopak 

nevyžaduje přítomnost růstových faktorů nebo specifických proteinů (obr. 6) (Artym et al., 

2015). 
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Obr. 6: (A) Invadopodia (žlutě) u buněk MDA-MB-231 rostoucí na HDFC. Pozorujeme kolokalizaci 

MT1-MMP a markerů invadopodií (aktin, cortactin). (B) Invadopodia vytvářené buňkami HT-1080. 

Počet invadopodií je zvýšen i v nepřítomnosti séra díky HDFC. (C) Indukce tvorby invadopodií u 

primárních fibroblastů v přítomnosti i nepřítomnosti séra. Měřítko: (A) 10 μm; 3 μm. (B) 10 μm. (C) 

20 μm. Převzato a upraveno z (Artym et al., 2015). 

Podle práce Juin et al., 2012 3D matrix tvořená kolagenem typu I indukuje tvorbu 

tzv. lineárních invadopodií. Jedná se o speciální morfologii těchto struktur, která se 

vyznačuje nezávislosti na β1 a β3 integrinech a s nimi asociovanými proteiny (vinculin, 

paxillin). Důkazem, že se jedná o invazivní struktury, je přítomnost proteinů Tks5, 

cortactinu a proteolytických enzymů. Lineární invadopodia jsou pozorována nezávisle na 

buněčné polaritě v místech kontaktu buňky s extracelulárním kolagenem (Juin et al., 2012). 

4.2 Invadopodia in vivo 

Pro simulaci situace in vivo se kromě modelů kuřecího embrya či myši využívá např. 

zebřička nebo háďátko, u kterých nacházíme homology invadopodií při jejich 

ontogenetickém vývoji. Analogické struktury se také uplatňují při vývoji nervové soustavy 

vyšších živočichů. 
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4.2.1 Invadopodia při extravazaci nádorových buněk in vivo 

Extravazace nádorových buněk z lumenu cévy přes její endotel je klíčovým krokem 

při osídlování nového prostředí a předchází tvorbě metastází. Tento proces vykazuje 

podobnosti s diapedézou bílých krvinek, ovšem na rozdíl od imunitní odpovědi je 

extravazace nádorových buněk spjata s generováním invadopodií, která procházejí mezi 

endoteliálními buňkami cévní stěny do extravaskulárního prostředí (Carman and Springer, 

2004). S využitím ex ovo modelu chorioalantoidní membrány kuřecího embrya bylo 

poukázáno na to, že se jedná o invadopodia. Důkazem je přítomnost specifických proteinů, 

např. Tks4, Tks5, cortactinu a MT1-MMP (obr. 7) (Leong et al., 2014). 

 

Obr. 7: Zobrazení invadopodií buňky lidského epidermoidního karcinomu (HEp3) při extravasaci 

s využitím ex ovo modelu kuřecího embrya (A) Buňka nacházející se v lumen (L) cévy a vysílající 

invadopodia skrz endotel (žlutě) do extravaskulárního prostředí (ES). (B) Extravasace buňky 

exprimující zeleně značený cortactin, který vytváří organizovanou strukturu ve výběžcích stejně 

jako v invadopodiích. Převzato a upraveno z (Leong et al., 2014). 

4.2.2 Homology invadopodií ve vývoji háďátka obecného (Caenorhabditis elegans) 

V ontogenetickém vývoji háďátka se uplatňují struktury, které se svojí morfologií, 

dynamikou a složením podobají invadopodiím. Tyto výběžky pozorujeme u tzv. anchor 

cells, jejichž migrace je nezbytná pro vývoj reprodukčního systému. Není zcela jasné, zda při 

tomto procesu využívají proteolytických enzymů nebo dochází pouze k deformaci ECM. 

Nicméně tyto struktury jsou regulované kinázou Src a jsou pozitivní na přítomnost F-aktinu 

a integrinů, a proto jsou považovány za homology invadopodií. Vývoj háďátka obecného lze 



16 
 

tedy uvažovat jako model pro studium interakce invadopodií s bazální laminou in vivo 

(Hagedorn et al., 2013). 

4.2.3 Homology invadopodií ve vývoji dánio pruhovaného (Danio rerio) 

Migrace buněk neurální lišty během ontogenetického vývoje dánia je dalším 

pozoruhodným modelem pro studium invazivních struktur in vivo. Pro vznik neurální 

trubice je nezbytná přítomnost kinázy Src a Tks5, které se uplatňují při formování 

invadopodií. Otázkou ale taktéž zůstává schopnost degradace ECM (Murphy et al., 2011). 

4.2.4 Homology invadopodií v neurálním vývoji u drápatky vodní (Xenopus laevis) 

Růstový kužel je senzoricko-motorický výběžek prodlužujícího se axonu, který se 

uplatňuje během ontogenetického vývoje nervové soustavy. Studium růstového kužele u 

modelu embrya drápatky poukázalo na přítomnost molekulárních, strukturních a funkčních 

podobností s invazivními strukturami nádorových buněk. Kromě přítomnosti např. Tks5, 

cortactinu a metaloproteáz, se zde nachází mikrotubuly v kolokalizaci s F-aktinem. Axonální 

kužel lze tedy považovat za analoga invadopodií a jako model pro studium in vivo (Santiago-

Medina et al., 2015). 
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5 Závěr 

Přestože bylo dosaženo obrovských pokroků v porozumění formování a funkce 

invazivních struktur nádorových buněk, struktura invadosomů v komplexním 3D prostředí 

nebyla doposud přesně determinována. Nedostatky nacházíme zejména v morfologii, 

regulaci maturace a funkce a lokalizaci metaloproteáz. Znalost morfologie je nezbytná pro 

představu chování invazivních struktur. Signální kaskáda regulující iniciaci a funkci 

invadopodií zahrnuje regulační a strukturní proteiny, které se mohou stát cílem 

terapeutických prostředků. Stejně tak přesné zacílení inhibitorů metaloproteáz může 

představovat schopnost kontroly metastazujících nádorových buněk. Studiu invadopodií ve 

3D a in vivo by proto mělo být věnováno více prostoru. 

Ve svém následujícím studiu bych se ráda věnovala lokalizaci metaloproteáz MT1-

MMP, MMP-2 a MMP-9 ve 3D. V plánu je vytvoření konstruktů MT1-MMP-GFP, MMP-2-

mTurq2 a MMP-9-mTurq2, transfekce do savčích buněk a sledování jejich lokalizace 

společně s lokalizací mCherry-aktinu pomocí konfokální mikroskopie. 3D matrix bude 

představovat fluorescenčně značený kolagen, gelatin a HDFC.  
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