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Abstrakt 

Protein CRMP2 (Collapsin response mediator protein) byl v roce 1995 popsán jako 

mediátor signalizace Sema3A, která vede ke kolapsu růstových kuželů neuronů. Ukázalo se, 

že je nezbytnou součástí určení polarity a růstu neuronů v průběhu embryonálního vývoje 

nervové soustavy a dále účast na tvorbě neurofibrilárních klubek či patologická 

hyperfosforylace u pacientů postižených Alzheimerovou chorobou uvedly CRMP2 v roli 

podezřelých proteinů v rozvoji tohoto onemocnění. Aktivita a funkce CRMP2 je regulována 

fosforylací a pochopení mechanismů vedoucí k regulaci funkce proteinu je zásadní pro 

pochopení jeho úlohy v rozvoji Alzheimerovy choroby. Tato práce popisuje signální dráhy, 

kinázy a interakční partnery proteinu CRMP2 a spojuje poruchy těchto mechanizmů 

s rozvojem Alzheimerovy choroby.  

Klíčová slova: 

CRMP2, AD, Sema3A, GSK-3β, Cdk5, ROCKII, kolaps růstových kuželů, fosforylace, 

dynamika mikrotubulů, Aβ, amyloidové plaky, NFT 

Abstract: 

CRMP2 was first identified in 1995 as a mediator of Sema3A signalization pathway 

which leads to axon growth cone collapse. Since then CRMP2 was designated as an essential 

cue during neuronal polarity estabilishment and neuronal growth in embryonic life. CRMP2 

was also found hyperphosphorylated in NFT´s and this finding led to further research of 

CRMP2 function in the pathogenesis of AD. The activity and proper function of CRMP2 is 

regulated by phosphorylation and a deeper look into the mechanism of this modification is 

necessary for understanding how CRMP2 influences the function of neural cells. In this thesis 

I focus on signaling pathways, kinases and interaction partners of CRMP2 and describe how 

aberrant regulation of these interactions leads to Alzheimerʼs disease development. 

Key words: 

CRMP2, AD, Sema3A, GSK-3β, Cdk5, ROCKII, growth cone collapse, phosphorylation, 

microtubule dynamics, Aβ, amyloid plaques, NFT  
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Seznam zkratek: 

 

AD Alzheimerova choroba Alzheimerʼs Disease 

AICD Intracelulární doména APP Amyloid Precursor Protein 

intracellular domain 

AK Aminokyselina  

APOE Gen pro Apolipoprotein E  

ApoE4 Alela 4 genu pro Apolipoprotein E  

APP Amyloidový prekurzorový protein Amyloid precursor protein 

Aβ Amyloid β  

BDNF  Brain-derived neurotrphic factor 

C83 83 amynokyselin dlouhý C-konec APP  

C99 99 Amynokyselin dlouhý C-konce APP  

CA1/2/3 oblasti hipokampu z lat. Cornus 

Ammonis 

 

Cdk5 Cyklin-dependentní kináza 5 Cyclin Dependent Kinase 5 

CNS Centrální nervový systém  

CRMP  Collapsine Response Mediator 

Protein 

CTF Karboxyterminální fragment Carboxyterminal fragment 

DAG Diacetyl glycerol  

EOAD Časná forma Alzheimerovy choroby Early Onset Alzheimerʼs Disease 

ePN Časně postnatální stádium Early Postnatal Stage 

FAD Familiální Alzheimerova choroba Familial Alzheimerʼs Disease 

GSK-3β Kináza syntázy glykogenu 3β Glycogen Synthase Kinase 3β 

GDP Guanosin-5ʼ-difosfát Guanosine diphosphate 

GTP Guanosin-5ʼ-trifosfát Guanosine triphosphate 

LOAD Pozdní forma Alzheimerovy choroby Late onset Alzheimerʼs Disease 

LPA Lyzofosfatidová kyselina Lysophosphatidic acid 

MAP Protein asociovaný s mikrotubuly Mcrotubule associated Protein 

MAPK  Mitogen activated protein kinase 



 

 
 

MLC Lehký řetězec myozinu Myosin light chain 

mRNA mediátorová RNA  

MT Mikrotubuly/mikrotubulární  

NFT Neurofibrilární klubka Neurofibrillary tangles 

NGF nervový růstový faktor Nerve Growth Factor 

NgR receptor proteinu Nogo Nogo receptor 

Npn-1 Neuropilin-1  

NT-3 Neurotrofin-3  

NT-4/5 Neurotrofin 4/5  

p75(NTR) neurotrofinový receptor p75 p75 Neurotrophin Receptor 

PHF párová helikální filamenta  

PI3K fosfatidylinositol-3-kináza Phosphoinositide 3-kinase 

PIP3 fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát Phosphatidylinositol-3,4,5-

trisphosphate 

PKA protein-kináza A Protein kinase A 

PlexA plexin A  

PP1 proteinová fosfatáza 1 Protein phosphatase 1 

PP2A Proteinová fosfatáza 2A Protein phosphatase 2A 

PP2C Proteinová fosfatáza 2C Protein phosphatase 2C 

Pro Aminokyselina Prolin  

PS1/PS2 Presenilin-1/Presenilin-2  

ROCKII Rho-asociováná proteinová kináza II 

obsahující „coiled-coil“ motiv 

Rho-associated, Coiled-coil Containg 

Protein Kinase II 

Sema3A Semaforin 3A  

Ser Aminokyselina Serin  

Thr Aminokyselina Threonin  

TNF  Tumor Necrosis Factor 

Trk  Tropomyosin Receptor Kinase 

VLDL Velmi nízkodenzitní lipoprotein Very Low Density Lipoprotein 

WASP  Wiskott-Aldrich Syndrome Protein 

WAVE1  WASP family Verpolin-homologous 

Protein 1 
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1. Úvod 

Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které bylo 

poprvé popsáno v roce 1906 Aloisem Alzheimerem. Hlavním symptomem onemocnění je 

postupná ztráta paměti, která se zpočátku projevuje neschopností vybavit si nedávno získanou 

informaci a s přibývajícím věkem pacientů ztráta paměti graduje a vede až k úplné demenci. 

Další průvodní znaky souvisí s narušením kognitivních schopností a patří mezi ně např. 

zhoršení mluvy, neschopnost rozhodování či špatná orientace v prostoru.  

AD je v současné době příčinou 50 % všech demencí, celosvětově postihuje více než 24 

milionů lidí (http://www.alzheimers.net/resources/alzheimers-statistics/) a v České republice 

množství pacientů s demencí přesahuje 120 000 (http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-

choroba/vyskyt-demence/). Díky těmto číslům je choroba jedním ze zásadních témat 

určujících orientaci současného terapeutického výzkumu molekulární biologie, avšak 

vzhledem k širokému spektru a komplexitě činitelů ovlivňujících rozvoj onemocnění je AD 

dodnes poměrně špatně prostudována. 

CRMP2 je první objevený protein rodiny CRMP. Jedná se o nedílnou součást vývoje, 

určení polarity nervové soustavy a regenerativních procesů neuronů v období dospělosti. 

Vzhledem k účasti na tvorbě neurofibrilárních klubek se stal jednou z hojně studovaných 

molekul potenciálních terapeutických cílů onemocnění. 

Mezi posttranslační modifikace CRMP2, které regulují aktivitu a funkci proteinu, patří 

fosforylace, glykosylace či SUMOylace. Ze zmíněných modifikací je fosforylace 

nejzásadnější a dodnes nejvíce prozkoumaná. První část této bakalářské práce se zabývá 

přehledem dosud známých diagnostických nálezů Alzheimerovy choroby. V dalších částech 

se zaměřuji na funkci proteinu CRMP2 v nervové soustavě a blíže popisuji jednotlivé signální 

dráhy a kinázy které vedou k fosforylační regulaci proteinu. V poslední části pak spojuji 

jednotlivé výše popsané dráhy s rozvojem Alzheimerovy choroby a poukazuji na dosud 

nevyřešené otázky úlohy CRMP2 v rozvoji onemocnění. 

http://www.alzheimers.net/resources/alzheimers-statistics/
http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/
http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/
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2. Alzheimerova choroba: histopatologické nálezy a molekulární příčiny na 

úrovni genetické informace 

Alzheimerova choroba (AD; z angl. orig. Alzheimreʼs Disease) je neurodegenerativní 

onemocnění, při kterém dochází ke ztenčování vrstev kortexu. Nejdříve degeneruje vnější 

granulová vrstva (II. vrstva) v enthorinálním kortexu, hipokampální oblasti CA1 a amygdale, 

dále jsou s vyvíjejícím se onemocněním postiženy: vnější pyramidová vrstva (III.), vnitřní 

granulová vrstva (IV.) a v pozdním stadiu onemocnění i nejhlubší vrstvy neokortexu: vnitřní 

pyramidová (V.) a multiformní (IV.) (shrnuto v Perl, 2010).  

Podle doby nástupu onemocnění rozlišujeme časnou formu (EOAD; z angl. orig. Early 

Onset Alzhemerʼs Disease) a pozdní formu (LOAD; z angl. orig. Late Onset Alzheimerʼs 

Disease). EOAD je autozomálně dominantní dědičná choroba, zpravidla nastupuje mezi 30. a 

65. rokem života a vyskytuje se u 1 – 6 % nemocných (více viz 1.3.2.). LOAD je mnohem 

častější forma a projevuje se po 65. roku života. Může být jak familiární, tak sporadická a obě 

tyto formy jsou nejčastěji spojovány s výskytem alely ε4 apolipoproteinu E (viz 1.3.1.) 

(shrnuto v Bekris et al., 2010). 

Pro AD jsou typické dva základní diagnostické  histopatologické nálezy v mozkové 

tkáni v podobně β-amyloidových plaků a neurofibrilárních klubek (NFT; z angl. 

orig. Neurofibrillary Tangles), ale s rozvojem onemocnění je spojena spousta dalších procesů, 

jako je například míra exprese neurotrofinů, oxidativní stres či ovlivnění funkce vápníkových 

kanálů (více viz další kapitoly). 

2.1. Hlavní průvodní znaky AD 

2.1.1. APP a β-Amyloidové plaky 

Senilní plaky jsou extracelulárně nahromaděné agregáty β-amyloidů (Aβ) v neokortexu 

a v hipokampu. Aβ vznikají sestřihem z Amyloidového prekurzorového proteinu (APP; 

z angl. orig. Amyloid Precursor Protein), což je skupina glykosylovaných polypeptidů 

vázaných na membránu, jejichž funkce není dodnes zřetelně objasněna. Z dosud vyšlých 

studií vyplývá, že je membránovým receptorem proteinu Kinesin-I, který se váže na C-

koncovou intracelulární doménu APP a je součástí axonálního transportu proteinů PS1 a 

Bace-1, jež hrají důležitou roli v rozvoji Alzheimerovy choroby (Kamal et al., 2001).  Studie 

ukázaly, že APP se účastní větvení axonů a dendritů a také neuroprotekce (Perez et al., 1997) 
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či proliferace kmenových nervových buněk (Demars et al., 2011). Heterogenita APP je určena 

alternativním sestřihem, kterým vznikají tři hlavní isoformy proteinu podle počtu 

aminokyselin v řetězci (695-AK, 751-AK a 770-AK), a dále posttranslačními modifikacemi, 

mezi něž patří např. N- a O-glykosylace, sulfatace či fosforylace. Isoformy 751-AK a 770-AK 

se vyskytují v neurálních i v mimo-neurálních tkáních, zatímco isoforma 695-AK se 

vyskytuje ve vyšší míře než další dvě isoformy v nervové tkáni a v ostatních tkáních téměř 

vůbec  (Dyrks et al., 1988) 

Neamyloidogenní dráha štěpení APP 

α-Sekretáza je metaloproteáza patřící do proteinové rodiny ADAM (z angl. orig. A 

Disintegrin and Metalloprotease). Tento enzym je katalyzátorem neamyloidogenní dráhy 

štěpení, která je převažující dráhou zpracování APP. Ke štěpení α-sekretázou dochází na 83. 

aminokyselině C-koncové části (C83) polypeptidu a vzniká tak α-CTF na C-konci a APPsα 

z N-konce původního APP, který je uvolněn do extracelulárního postoru. α-CTF je dále 

zpracován γ-sekretázou za uvolnění AICD (APP Intracellular Domain) z C-konce do 

intracelulárního prostoru buňky a hydrofobní peptid p3 (3 kDa) do extracelulárního prostoru 

(obr. 1) (shrnuto v Haass et al., 2012).  

Amyloidogenní dráha štěpení APP 

Amyloidogenní dráha štěpení APP je alternativní dráha, která vede k ukládání β-

amyloidů v extracelulárních prostorech mozkové tkáně v oblastech kortexu a hipokampu. 

V této dráze dochází ke štěpení APP β-sekretázou (Bace1) na 99. aminokyselině C-konce 

(C99) za vzniku β-CTF vázaného na membránu a APPsβ uvolněného do extracelulárního 

prostoru buňky (Vassar et al., 1999). Další štěpení γ-sekretázou uvolňuje Aβ (4 kDa) do 

extracelulárního prostoru a produkuje AICD, který zůstává membránově vázaný (viz obr. 1) 

(Haass et al., 1993; Wolfe et al., 1999). Štěpením β-CTF γ-sekretázou vznikají různě dlouhé 

isoformy Aβ, které jsou uvolňovány do mozkomíšní kapaliny a krevní plazmy, a z nichž 

nejvíce zastoupenými jsou Aβ40 a Aβ42 (Seubert et al., 1992; Schieb et al., 2011).  

β-amyloidové plaky jsou fibrilární vlákna o průměru 10 – 120 μm, jejichž tvorba je 

zapříčiněna extracelulárním hromaděním dvou hlavních izoforem β-amyloidů: Aβ42 (42 AA 

zbytků v řetězci) a Aβ40 (40 AA zbytků v řetězci) v mozku a mozkomíšním moku (Schieb et 

al., 2011). Aβ42 je nejnáchylnější k agregaci a následné tvorbě plaků (Jarrett et al., 1993). 

Kromě extracelulárního ukládání amyloidů se výzkum v posledních letech zaměřuje i na 

jejich intracelulární hromadění. V neuronech se v závislosti na věku hromadí převážně Aβ42, a 
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to v multivezikulárních tělískách (MVB) (Takahashi et al., 2002) či v lyzozomech díky tomu, 

že mý rychlejší kinetiku vzniku agregátů, než má  Aβ40 (Esbjörner et al., 2014). Bylo 

demonstrováno, že intraneurální ukládání Aβ42 přímo souvisí s morfologickými změnami 

mozku v průběhu AD a že tato depozita jsou časnou událostí vývoje onemocnění (Capetillo-

Zarate et al., 2012; Gouras et al., 2000). 

 

 

Obrázek 2 Proteolytické štěpení APP: neamyloidogenní dráha – APP je nejprve štěpeno α-

sekretázou/ADAM, dále γ-sekretázou za vzniku peptidu p3 a AICD. Amyloidogenní dráha – APP 

je štěpeno β-sekretázou/BACE-1, následně γ-sekretázou za vzniku AICD a Aβ (přejato a 

upraveno z Thathiah a De Strooper, 2011) 
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2.1.2. Neurofibrilární klubka 

Dalším průvodním znakem AD jsou neurofibrilární klubka v perinukleární cytoplasmě 

neuronů, která jsou složena z párově helikálních vláken (PHF, z angl. orig. Paired Helical 

Filaments) měřících ~10 nm v průměru (Grundke-Iqbal et al., 1986). Hlavní komponentou 

NFT je hyperfosforylovaný protein Tau, jenž ve zdravých buňkách váže a stabilizuje 

mikrotubuly, podporuje jejich polymeraci a v neuronech podporuje axonální transport. Při 

nadměrné fosforylaci však ztrácí vazebnou afinitu k mikrotubulům a dochází tak k narušení 

stability a polymerace vláken a zániku nervových buněk (shrnuto v Morris et al., 2011). Mezi 

kinázy, jež regulují funkci proteinu Tau a jsou přímo napojeny na vznik NFT patří např. GSK-

3β (Hurtado et al., 2012; Wagner et al., 1996), Cdk5 (Noble et al., 2003), či MAPK (Cavallini 

et al., 2013).  

Výše zmíněné kinázy fosforylují protein Tau nejčastěji na serinu či threoninu 

následovaných prolinem (Ser/Thr-Pro motiv). Mezi takto modifikované aminokyseliny patří 

např. Thr231 či Ser396, které jsou fosforylované i ve fetálním období zdravých jedinců, avšak 

zde fosforylace dosahuje pouze 30 % fosforylace v PHF (Morishima-Kawashima et al., 1995). 

Hyperfosforylace Tau u pacientů postižených AD je způsobena nadměrnou aktivací GSK-3β, 

Cdk5, či MAPK (Augustinack et al., 2002).  

 

2.2. Příčiny AD – genetické determinanty a jejich dopady na rozvoj onemocnění  

2.2.1. Mutace spojené s pozdní formou Alzheimerovy choroby 

Přesto, že se pozdní forma Alzheimerovy choroby vyskytuje převážně ve sporadické 

formě, může být i dědičná. Mezi geny spojené s časným onemocněním se řadí gen pro 

Apolipoprotein E (APOE), který je důležitou komponentou metabolismu lipidů – jedná se o 

hlavní složku chylomikronů a umožňuje čištění plazmy a mozkové tkáně od lipidových váčků 

a partikulí velmi nízkodenzitního lipoproteinu (VLDL, z angl. orig. Very Low Density 

Lipoprotein), který se účastní vývoje arterosklerózy. Tím ApoE přispívá k normálnímu 

zpracování lipidů v organismu a v CNS. (Knouff et al., 1999; shrnuto v Bekris et al., 2010) 

U lidí se apoE vyskytuje ve třech isoformách: ε2, ε3 a ε4, z nichž nejnebezpečnější 

variantou pro rozvoj AD je apoE4 (alela apoE ε4). Nositelé apoE4 jsou prokazatelně 

náchylnější ke vzniku Aβ-plaků v důsledku zhoršeného „čištění“ plazmy od Aβ40 a Aβ42, které 

vede k akumulaci zmíněných peptidů a k rozvoji LOAD (Castellano et al., 2011). 
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2.2.2. Mutace spojené s časnou formou Alzheimerovy choroby 

Mezi nejvíce skloňované geny, jejichž mutace geneticky determinují rozvoj EOAD, 

patří geny pro APP, Presenilin-1 (PS1) a Presenilin-2 (PS2). 

Mutace pozměňující smysl genetické informace, tzv. „missense mutace“ v genu pro 

APP jsou příčinou rozvoje onemocnění pouze vzácně. Jsou jimi ovlivněna místa štěpení APP 

α-, β-, i γ-sekretázami (těsně před nebo za místem jejich účinku). Jedná se o jednobodové 

substituční mutace, jejichž všechny důsledky nejsou dodnes přesně objasněny, ale 

pravděpodobně se jedná buď o změnu vlastností vzniklých peptidů Aβ: zvýšená solubilita a 

schopnost agregace do válken Aβ40  a Aβ42 (Walsh et al., 2001) nebo o upřednostnění 

amyloidogenního metabolismu APP před neamyloidogenním (Suzuki et al., 1994). 

 Další možností působení APP na rozvoj EOAD je trisomie 21. chromozomu, na kterém 

se gen pro APP nachází. U pacientů s Downovým syndromem tak dochází ke zvýšené expresi 

APP, který je zde ve třech kopiích. Zvýšení množství APP následně vede k vyšší míře 

ukládání Aβ40 a Aβ42 ve formě β-amyloidových plaků (Sleegers et al., 2006). 

Častou příčinou FAD jsou mutace v genech pro PS1 a PS2, které vedou k výraznému 

zvýšení hladiny plazmatického Aβ40 a Aβ42 (Scheuner et al., 1996). Překvapivé je zjištění, že 

ve vzniku senilních plaků nehraje roli pouze reálná koncentrace Aβ40 a Aβ42, ale zásadní roli 

v neurotoxicitě plaků má i malé zvýšení relativního poměru Aβ42:Aβ40 (Kuperstein et al., 

2010). PS1 je katalytickou komponentou proteinového komplexu γ-sekretázy. Na konci 

dvacátého století bylo postulováno, že zvýšená aktivace PS1 akceleruje štěpení C83 a C99 a 

způsobuje tak akumulaci peptidů Aβ (De Strooper et al., 1998). V nedávné době však bylo 

demonstrováno, že mutace v genu pro PS1 způsobují ztrátu biochemické funkce γ-sekretázy. 

Ta vede k nedokonalému štěpení Aβ a akumulaci delší formy – Aβ42 (shrnuto v De Strooper, 

2007). Stejný efekt působení mutací byl sledován i u genu pro PS2, ale jelikož je tento protein 

mnohem méně exprimován než PS1, v klinické praxi se často neprojevuje i přes to, že vede ke 

většímu zvýšení hladiny Aβ42 než PS1(Tomita et al., 1997). 

Zda je vznik amyloidových plaků způsoben zvýšením aktivity či ztrátou funkce PS1 

dodnes zůstává kontroverzním tématem a v této oblasti je zapotřebí dalšího výzkumu. 
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3. Protein CRMP2: úloha v nervové soustavě  

3.1. Proteinová rodina CRMP – vlastnosti a funkce 

CRMP (Collapsin Response Mediator Protein)/Ulip (unc-33-like protein)/TOAD 

(Turned On After Division)/ DRP (Dyhydropiriminidase Related Protein) je rodina proteinů o 

pěti členech (CRMP1 – CRMP5), které jsou exprimovány převážně v nervovém systému, kde 

se účastní diferenciace neuronů, organizace a přestavby nervové sítě či větvení axonů a 

dendritů. Jedná se o proteiny s vysokou mírou evoluční konzervace a homologie. CRMP 1 – 4 

jsou ze 75 % homologické (Wang a Strittmatter, 1996), zatímco CRMP5 je s ostatními 

proteiny z rodiny homologický v 50 – 51 % (Inatome et al., 2000). Původně byly CRMP 

objeveny jako mediátory signalizační dráhy proteinu Sema3A, který slouží jako repulzivní 

naváděcí molekula (z angl. orig. guidance cue) při navádění axonů nervových vláken 

(Goshima et al., 1995) (viz kapitola 3). 

CRMP patří do skupiny proteinů asociovaných s mikrotubuly (MAP, z angl. orig. 

Microtubule Associated Protein), které se váží na tubulinové heterodimery a ovlivňují tak 

dynamiku buněčného cytoskeletu (Lin et al., 2011). Jejich fosforylace na Thr a Ser ovlivňuje 

vazbu na mikrotubuly. Mezi důležité kinázy ovlivňující nejen vazbu na MT, ale i aktivitu 

proteinů patří GSK-3β (Cole et al., 2004), Cdk5 (Cole et al., 2006), Rho (Arimura et al., 

2000), Fes/Fps (Mitsui et al., 2002) , Fyn (Uchida et al., 2009) a další. 

3.2. Tkáňová lokalizace transkriptů proteinů rodiny CRMP 

Proteiny rodiny CRMP jsou exprimovány téměř výhradně v nervovém systému, a to 

v oblastech předního mozku, středního mozku, Varolova mostu, mozečku a mozkové kůry či 

pyramidálních drah hipokampu.  V malém množství se některé CRMP vyskytují i v jiných 

tkáních: transkripty CRMP1, CRMP4 a CRMP5 byly detegovány ve spermatidách, CRMP5 

také v malém množství ve svalech (Kato et al., 1998; Ricard et al., 2001; Taketo et al., 1997). 

Transkripty CRMP2 se vyskytují v ledvinách, srdeční svalovině, kosterních svalech, v plicích 

či v placentě (Hamajima et al., 1996; Wang a Strittmatter, 1996). mRNA CRMP1, CRMP2 a 

CRMP4 jsou přepisovány v průběhu embryonálního vývoje a jejich množství se s narůstající 

dobou po porodu snižuje. V mozcích dospělých jedinců se CRMP vyskytují hlavně 

v oblastech s vysokou plasticitou neuronů, jako je např. hipokampus (viz tabulka 1) (Wang a 

Strittmatter, 1996). 
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šedá 

kůra 

mozková 

hipokampus 
dentátní 

gyrus 
striatum mozeček 

Varolův 

most 

Dorzální 

míšní 

rohy 

CRMP1 
ePN 

dospělec 

+ 

++ 

+ 

+++ 

+ 

++ 

? 

? 

+++ 

+++ 

? 

? 

? 

? 

CRMP2 
ePN 

dospělec 

++ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

? 

? 

++ 

+ 

CRMP3 
ePN 

dospělec 

- 

- 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

- 

- 

+ 

- 

++ 

++ 

++ 

- 

CRMP4 
ePN 

dospělec 

++ 

- 

+++ 

+ 

+++ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

? 

+ 

CRMP5 
ePN 

dospělec 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

++ 

? 

+ 

+ 

++ 

? 

? 

? 

? 

Tabulka 1 Souhrn relativní exprese proteinů CRMP v myším nervovém systému v časně 

postnatálním stádiu (ePN) a v dospělém stádiu (přejato a upraveno z Quach et al., 2015). 

 

3.3. CRMP2: vlastnosti a funkce v nervovém systému 

CRMP2 je prvním objeveným členem z proteinové rodiny CRMP. Objeven byl jako 

mediátor signalizace Sema3A v gangliích dorzálních míšních rohů kuřat (CRMP-62) 

(Goshima et al., 1995) a hraje důležitou úlohu v určení polarity a růstu neuronů v oblasti 

hipokampu během vývoje nervové soustavy. Svou C-koncovou doménou se váže na 

tubulinové heterodimery za tvorby trimeru α-, β-tubulin a monomer CRMP2, a poté se účastní 

a usnadňuje polymeraci dimerů tubulinu do mikrotubulárních vláken (Fukata et al., 2002). 

CRMP2 je mimo jiné důležitou součástí komplexu Sra-1/WAVE1, regulačního systému 

stability aktinových filament, kde umožňuje vazbu mikrotubulárního motoru Kinesinu-1 a 

komplexu Sra-1/WAVE1, díky čemuž umožňuje transport komplexu do růstových kuželů 

axonů (Kawano et al., 2005). CRMP2 také interaguje s poteinem Numb (součást Notch 

signální dráhy), který umožňuje klatrinem zprostředkovanou endocytózu adhezní molekuly 

nervové soustavy - L1 (Nishimura et al., 2003). L1 je zásadní molekulou přispívající k růstu 

neuronů a regulace endocytózy této molekuly proteinem CRMP2 zásadně rozvoj nervové 

soustavy ovlivňuje. Výše zmíněná fakta staví CRMP2 do role důležitého mediátoru určení 

polarity axonů, růstu neuronů a retrakce axonů za využití dynamiky mikrotubulů, aktinového 

cytoskeletu a endocytózy adhezivních molekul neuronů. 
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3.4. Izoformy proteinu CRMP2 a jejich funkční odlišnosti 

CRMP2 podléhá alternativnímu sestřihu a dává tak vznik dvěma izoformám: CRMP2A 

(75 kDa) a CRMP2B (62 kDa). Izoformy se liší mírou exprese v rámci nervové buňky: 

CRMP2A je exprimován převážně v tělech a v axonech neuronů, zatímco CRMP2B se 

vyskytuje v dendritech nervových buněk a v oligodendrocytech (Bretin et al., 2005). 

CRMP2A je důležitý pro růst axonů do délky, zatímco CRMP2B umožňuje jejich větvení a 

růst axonů inhibuje (Yuasa-Kawada et al., 2003). Exprese CRMP2A zmírňuje inhibiční vliv 

CRMP2B na růst axonů do délky. Opačný efekt mají izoformy i na orientaci mikrotubulů: 

CRMP2A umožňuje vysokou míru uspořádanosti mikrotubulů a stabilizuje dlouhá vlákna, 

zatímco mikrotubuly v buňkách s nadměrnou expresí CRMP2B jsou náhodně situovány a 

vytvářejí kratší úseky (Yuasa-Kawada et al., 2003). Z výše zmíněných dat vyplývá, že 

rovnováha v expresi obou dvou izoforem je důležitým regulačním mechanismem růstu axonů 

a určení polarity neuronů. 

4. Funkční závislost proteinu CRMP2 na fosforylaci  

CRMP2 hraje důležitou úlohu v procesech ontogeneze nervové soustavy a ve vývoji 

neurodegenerativních onemocnění. Aktivita CRMP2 je závislá na posttranslačních 

modifikacích proteinu, z nichž nejvýznamnější a nejvíce studovanou je fosforylace. 

Hyperfosforylovaný CRMP2 je součástí neurofibrilárních klubek (Gu et al., 2000) a zvýšená 

míra fosforylace proteinu CRMP2 je jednou z časných událostí vývoje AD (Cole et al., 2007). 

V následující kapitole jsou shrnuty signální dráhy a molekuly interagující s proteinem, 

vedoucí k jeho fosforylaci, a důsledky těchto modifikací na funkci buněk. 

4.1.1. Kolaps růstových kuželů indukovaný signalizací Sema3A 

Sema3 (Semaforin 3) je rodina proteinů (Sema3A – Sema3G), která se vyskytuje 

v nervové soustavě obratlovců. Původně byly semaforiny objeveny jako repulzivní naváděcí 

molekuly, účastnící se kolapsu růstových kuželů axonů, avšak z dalších studií vyplývá, že 

mají obojetnou funkci a mohou fungovat jak jako atrakční, tak jako retrakční molekuly. 

Chemoatraktanty navádějí nervové buňky k požadovaným specifickým strukturám, zatímco 

chemorepelenty znemožňují vstup do oblastí, kde se dané buňky vyskytovat nemají a fungují 

tak jako důležité regulátory neurogeneze a neurodegenerace (shrnuto v Zhou et al., 2008). 

Sema3A/Collapsin I/Semaforin III/Semaforin D je glykoprotein o molekulární 

hmotnosti 100 kDa, který je v embryonálním stádiu sekretován nervovými buňkami a svaly, 
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v menší míře pak v plicích či v srdci (Luo et al., 1993). Ve vyvíjejícím se nervovém systému 

je lokalizován v dorzálních míšních rozích, olfaktoriálních nervech a motoneuronech 

(Kobayashi et al., 1997; Luo et al., 1993; Varela-Echavarría et al., 1997). Sema3A je 

exprimován i v dospělém nervovém systému, a to v amygdale, v superficiálních vrstvách 

entorhinálního kortexu hipokampu a neokortexu (Giger et al., 1998). 

Kolaps růstových kuželů (z orig. growth cone collapse) je důležitou součástí vývoje 

nervové soustavy, ale i regeneračních procesů v dospělém mozku. Proces je propojen s 

mohutnou reorganizací aktinových filament v lamellipodiích a filopodiích a dochází ke 

snížení koncentrace F-aktinu v růstových kuželech (Fan et al., 1993). Během retrakce axonů 

také dochází ke zvýšení endocytózy na membránách cílových neuronů (Fournier et al., 2000). 

Retrakce axonů vlivem signalizace Sema3A vede ve zdravých embryonálních nervových 

buňkách k pozitivnímu ovlivnění růstu dendritů a staví tak Sema3A do role mediátoru 

určujícího polaritu neuronů (Shelly et al., 2011). 

4.1.2. Receptory pro Sema3A 

Signalizační dráha vedoucí k inhibici růstu axonů začíná vazbou Sema3A na 

receptorovou molekulu, kterou je Neuropilin-1 (Npn-1), transmembránový glykoprotein se 

dvěma  vazebnými doménami pro Semaforiny (CUB; component-binding domain)  (Kolodkin 

et al., 1997; Nakamura et al., 1998). Sema3A vykazuje silnou vazebnou afinitu k Npn-1 přes 

bazický C-terminální konec nebo přes Sema doménu (Nakamura et al., 1998). Dalším 

receptorem lokalizovaným na buněčné membráně je Plexin (PlexA1), který sám o sobě 

Sema3A neváže, ale v komplexu PlexA1-Npn-1 je vazebná afinita pro Sema3A silnější než 

afinita ligandu a samostatného receptoru Npn-1. Npn-1 je molekulou, která umožňuje vazbu 

ligandu, ale přenos signálu z extracelulárního prostředí do intracelulárního je zprostředkován 

Plexinem (Takahashi et al., 1999). 

4.1.3. Signální kaskáda Sema3A  

Po extracelulární vazbě Sema3A na komplex PlexA-Npn-1 dochází k aktivaci malé 

GTP-ázy (protein hydrolyzující GTP na GDP) Rac1, která zprostředkovává vazbu další malé 

GTP-ázy Rnd1 k receptoru PlexA1. Následné kroky kaskády vedou přes aktivaci PKA, která 

aktivuje kinázu LIMK a nakonec je fosforylován Kofilin, protein, který způsobuje disociaci 

aktinových filament (obr. 2) (shrnuto v Zhou et al., 2008).  
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Fosforylace CRMP2 kinázami GSK-3β a Cdk5 

Další možnou cestou po aktivaci receptorového komplexu Plex-A1-Npn-1 je inaktivace 

kinázy PI3K, jejímž cílem je inhibice signalizace β-Integrinu, adhezivní molekuly účastnící se 

přenosu signálů mezi buňkami. PI3K kromě integrinu inhibuje kinázu Akt. Její funkcí je 

inhibiční fosforylace kinázy GSK-3β, po deaktivaci Akt je tento inhibiční signál narušen, 

GSK-3β je aktivována a fosforyluje CRMP2 (obr. 2) (shrnuto v Zhou et al., 2008). GSK-3β je 

prolin-dependentní Ser/Thr kináza, která protein CRMP2 modifikuje na Thr509, Thr514 a 

Ser518(Cole et al., 2004). Této fosforylační reakci předchází tzv. „priming fosforylace“ 

kinázou Cdk5 na Ser522, která vede ke změně konformace proteinu CRMP2, čímž umožňuje 

následnou reakci s GSK-3β (Cole et al., 2006). Cdk5 je aktivována fosforylací na Tyr15 Src-

kinázou Fyn (Sasaki et al., 2002). Deaktivace inhibičního signálu GSK-3β kinázou PI3K vede 

k fosforylaci CRMP2 a jeho disociaci z tubulinových heterodimerů (Uchida et al., 2005). 

Retrakce růstových kuželů je studována hlavně ve spojení s dynamikou aktinového 

cytoskeletu, ale důležitou úlohu hrají i mikrotubulární filamenta.  CRMP2 je nezbytnou 

molekulou v  retrakci axonů indukované signalizací Sema3A (Brown et al., 2004) a 

v důsledku disociace proteinu z mikrotubulů dochází k jejich destabilizaci, což navádí 

k závěru, že inhibice růstu MT filament je v kolapsu axonů zapojena. 

Obrázek 2 Schéma signalizace Sema3A: po 

vazbě Sema3A na Npn-1 vzniká komplex 

Sema3A-Npn-1-Plex-A1. Tato událost 

navozuje aktivaci Rac1 proteinem FARP2, 

který předtím disociuje z PlexA1. 1) Následné 

reakce vedou přes aktivaci Rnd1 až k inhibici 

PI3K a integrinem zprostředkované adheze. 

PI3K dále inhibuje Akt, což vede k aktivaci 

GSK-3β a následné inhibici CRMP2; 2) Rac1 

aktivuje PAK, další reakce vedou k aktivaci 

kofilinu a depolymeraci aktinového 

cytoskeletu. 3) Rac1-independentní aktivace 

kináz Fes a Fyn vede k fosforylaci CRMP2 na 

Tyr32 (přejato a upraveno z Gelfand et al., 

2009) 
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Fosforylace CRMP2 kinázami Fyn a Fes 

Tyrosin-kináza Fes a Src-kináza Fyn asociují s intracelulární částí receptoru PlexA1 

(Sasaki et al., 2002) a po vazbě Sema3A na receptorový komplex Npn-1-PlexA1 obě dvě 

disociují. Fyn i Fes po disociaci fosforylují CRMP2 na Tyr32 (Uchida et al., 2009). Tato 

fosforylace je zásadní v retrakci axonů při signalizaci Sema3A, avšak její důsledky na 

molekulární úrovni nejsou dosud prostudovány (Mitsui et al., 2002; Uchida et al., 2009). 

Spekuluje se, že fosforylace Tyr32 vede k následnému rekrutování kinázy Cdk5, a tudíž 

tyrosin by mohl nepřímo ovlivnit afinitu CRMP2 k mikrotubulům. 

4.2. Fosforylace CRMP2 Rho-kinázou 

Členové proteinové rodiny Rho (cdc42, RhoA či Rac1) jsou malé GTP-ázy, které hrají 

důležitou úlohu v regulaci aktinového cytoskeletu, v migraci a změně tvaru buněk, 

v kontrakci hladké svaloviny a v regulaci adhezních spojů mezi buňkami. RhoA ovlivňuje 

kontrakci buněk a formování stresových vláken, zatímco cdc42 a Rac1 se účastní formování 

filopodií a lamelipodií při migraci buněk a růstu neuronů (shrnuto v Hanna a El-Sibai, 2013). 

ROCK (Rho-asiociovaná kináza/Rho-kináza) je regulována proteiny Rho a účastní se 

signalizačních drah vedoucích k regulaci cytoskeletu (shrnuto v Amano et al., 2010). 

4.2.1. Úloha Rho-kinázy v regulaci aktomyozinového komplexu 

V buňkách se Rho-asociovaná kináza vyskytuje ve dvou izoformách: ROCKI a 

ROCKII. ROCKI se nachází hlavně v tkáních mimo nervovou soustavu, jako jsou ledviny, 

plíce či placenta, zatímco ROCKII je více exprimována v mozku a ve svalech (Nakagawa et 

al., 1996). Obě dvě izoformy ovlivňují dynamiku aktinového cytoskeletu fosforylací lehkých 

řetězců myozinu (MLC; z angl. orig. Myosin light chain 2) na Ser15 a MLC-fosfatázy (Amano 

et al., 1996). Tato modifikace pak hraje důležitou roli v dělení (kontrakce aktomyozinového 

komplexu při cytokinezi) a v migraci buněk. Z nedávných studií vyplývá, že funkce ROCKII 

může být přímo inhibována vazbou proteinu CRMP2 na katalytickou doménu enzymu 

(Yoneda et al., 2012). Jelikož ROCK je studována hlavně ve spojení s migrací rakovinných 

buněk, toto funkční propojení staví CRMP2 do role potenciálního cílového proteinu ve studiu 

migrace rakovinných buněk a dynamiky aktinového cytoskeletu. Vliv proteinu CRMP2 na 

funkci kinázy ROCKII ho také hypoteticky staví do role regulátoru aktinového cytoskeletu 

přes ovlivnění míry fosforylace na MLC kinázou ROCKII, ale v současné době neexistuje 

dostatek důkazů pro podobná tvrzení a otázka funkce CRMP2 v regulaci fosforylace MLC 

zůstává otevřená. 
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4.2.2. Rho-kináza v retrakci axonů 

ROCKII se účastní Sema3A-independentních signálních kaskád vedoucích k retrakci 

axonů. Jednou z nich je signalizace Nogo, která začíná vazbou proteinu NogoA na specifický 

receptor NgR. Po tomto signálu dochází k aktivaci RhoA a následným reakcím, které vedou 

přes aktivaci ROCKII až k LIMK1 a Kofilinu, které jsou mimo jiné součástí signalizace 

Sema3A (Montani et al., 2009). Druhá cesta aktivace ROCKII přes NgR vede k fosforylaci 

CRMP2 na Thr555 (Arimura et al., 2000) a k následnému narušení struktury mikrotubulů, které 

přispívá k retrakci axonů. 

Dalšími Sema3A-independentními drahami jsou signalizace Efrinu A5 (EphA5) a 

Lyfofosfatidové kyseliny (LPA). A-Efrin po vazbě na receptor specifický pro EphA5 aktivuje 

signální dráhu GTP-ázy Rho, která aktivuje ROCKII (Wahl et al., 2000). Ta následně  

fosforyluje protein CRMP2 a inhibuje tak jeho vazbu na protein Numb a tubulinové 

heterodimery. Ztráta vazebných schopností k mikrotubulárním filamentům negativně 

ovlivňuje dynamiku vláken a přispívá ke kolapsu růstových kuželů a ztráta afinity k proteinu 

Numb negativně ovlivňuje endocytózu adhezivní molekuly L1 (Arimura et al., 2005; 

Nishimura et al., 2003) . 

 

Obrázek 3 Modelové schéma fosforylace proteinu CRMP2 kinázami Cdk5, GSK-3β a Rho-
kinázou (ROCKII) signálních drahách Sema3A a EphA5 (přejato a upraveno z Arimura et al., 
2005) 
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4.3. Ovlivnění funkce CRMP2 fosfatázami 

Kromě dobře prostudovaných kináz fosforylaci CRMP2 ovlivňují i fosfatázy. Mezi 

hlavní fosfatázy defosforylující CRMP2 na místech specifických pro Cdk5 (Ser522) a GSK-3β 

(Thr514, Thr509) patří Ser/Thr fosfatáza PP1, která má na defosforylaci CRMP2 nejvyšší vliv, 

a dále se sem řadí PP2A a PP2C. Zatímco Thr514  a Thr509 jsou fosfatázou PP1 kompletně 

defosforylovány, fosforylovaný Ser522 je poměrně stabilní a k této defosforylaci není tak 

náchylný (Cole et al., 2008). Bylo prokázáno, že uvedené fosfatázy ovlivňují růst neuritů  

(Monroe a Heathcote, 2013) a že regulace CRMP2 fosfatázami má na růst axonů pozitivní 

vliv (Zhu et al., 2010). Jelikož defosforylace CRMP2 vede ke zvýšení afinity proteinu 

k mikrotubulům, je logické se domnívat, že fosfatázy pozitivně ovlivňují délku axonů a 

dendritů vyvíjejících se neuronů skrze ovlivnění dynamiky mikrotubulů navozením zvýšené 

afinity CRMP2 k tubulinovým dimerům.  

5. Úloha CRMP2 v buněčném transportu nervových buněk 

Během diferenciace neuronů a růstu axonů je zásadní událostí transport molekul 

ovlivňujících dynamiku cytoskeletu do cílových struktur. Mezi tyto molekuly patří např. 

tubulinové monomery (Kimura et al., 2005), proteiny účastnící se polymerace aktinu (Sra-

1/WAVE1) (Kawano et al., 2005) a účastníci výše popsaných signálních kaskád. CRMP2 v 

buněčném transportu funguje jako tzv. „cargo receptor“ – váže se přímo na motorové proteiny 

(kinesin-1 nebo dynein) a další vazbou na transportovanou molekulu umožňuje spojení 

motorový protein-CRMP2-transportovaný protein. 

5.1. Anterográdní transport komplexu Sra-1/WAVE1 

Polymerace aktinových filament probíhá od mínus k plus konci a je urychlena 

komplexem Arp2/3, který funguje jako nukleační činitel při polymeraci aktinu tím, že se váže 

na mínus konec rostoucího vlákna a stabilizuje ho (Machesky et al., 1999). Komplex navíc 

umožňuje větvení aktinového cytoskeletu vazbou v místě větvení na mínus konec nově 

vznikajících větví filament (Mullins et al., 1998; Rouiller et al., 2008), čímž dochází ke 

stabilizaci nově vznikající aktinové sítě a urychlení procesu růstu a pohybu buněk. Arp2/3 je 

dále zapotřebí při formování nových lamellipodií a migraci buněk (Suraneni et al., 2012).  

Působením na proteinový komplex Arp2/3 lze regulovat dynamiku aktinového 

cytoskeletu. Tohoto mechanismu je využito jak v růstu axonů, tak i v kolapsu růstových 

kuželů. Mezi proteiny, které přímo interagují s výše zmíněným komplexem, patří protein 
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WAVE1, člen proteinové rodiny WASP. WAVE1 se přímo váže na Arp2/3, umožňuje jeho 

vazbu na mínus konec vznikajícího vlákna a urychluje tak polymeraci de novo vznikajících 

aktinových filament (Machesky et al., 1999). Dráha regulace aktinového cytoskeletu, vedoucí 

přes protein WAVE1, je indukována již výše zmíněnou malou GTP-ázou Rac1. Rac1 se na 

WAVE1 neváže, ale váže se na inhibiční komplex proteinu WAVE1, který se skládá z 

PIR121, Nap1, Sra-1. WAVE1 je tímto komplexem stabilizován a zároveň inhibován. Rac1 

umožňuje disociaci inhibitorů a spouští tak aktivaci funkce WAVE1 vedoucí k polymeraci G-

aktinu do filament (Eden et al., 2002; Kobayashi et al., 1998). 

V regulaci polymerace aktinových filament v nervových buňkách hipokampu 

prostřednictvím dráhy Rac1-WAVE1 má svou úlohu i protein CRMP2, který umožňuje 

transport komplexu Sra-1/WAVE1 do růstových kuželů axonů (Kawano et al., 2005). Bylo 

zjištěno, že CRMP2 má na své C-terminální doméně vazebné místo pro lehký řetězec 

Kinesinu-1 (KLC), který je anterográdní transportní molekulární motor mikrotubulů (Kimura 

et al., 2005). CRMP2 současně váže Sra-1, čímž umožňuje propojení komplexu Sra-

1/WAVE1 s mikrotubulárním motorem a transport komplexu do koncových částí axonů.  

CRMP2 se přímo váže i na aktinová filamenta, ovlivnění dynamiky aktinového 

cytoskeletu proteinem však prokázáno nebylo, protože vazebná afinita se s fosforylací 

kinázami GSK-3β, Cdk5, či ROCKII nemění (Arimura et al., 2005). Propojení CRMP2 

s dynamikou aktinových filament je tedy v současné době potvrzeno pouze přes účast na 

transportu molekul, které se jejich polymerace přímo účastní. 

5.2. Anterográdní transport dyneinu 

CRMP2 se svou N-terminální doménou váže na N-terminální doménu mikrotubulárního 

motorového proteinu, dyneinu-1. Dynein je motorovým proteinem retrográdního transportu 

po mikrotubulech umožňujícím transport molekul od plus k mínus konci - od axonů 

k perikaryonu. Vazebná doména CRMP2 pro dynein se nachází na místě vzdáleném vazebné 

doméně pro kinesin-1 a CRMP2 je tedy schopen současně vázat oba dva motory (Arimura et 

al., 2009). Tato skutečnost nabádá k závěru, že CRMP2 umožňuje anterográdní transport 

dyneinu do koncových částí axonů, a nepřímo tak ovlivňuje retrográdní transport do 

perikaryonu, jehož mediátorem dynein je. 
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5.3. Anterográdní transport neurotrofinového receptoru TrkB 

Proteinová rodina neurotrofinů má v nervové soustavě široké spektrum působení. 

Účastní se diferenciace nervových buněk, jejich proliferace a pohybu, apoptózy či udržení 

plasticity synapsí. Savčí neurotrofiny čítají čtyři členy: NGF, NT-3, BDNF a NT-4/5, z nichž 

jako první byl objeven NGF a spolu s BDNF jsou dodnes nejvíce prostudovanými členy 

rodiny. Všechny neurotrofiny jsou translatovány jako prekurzory a posttranslačním štěpením 

na trans-Golgiho aparátu jsou upraveny na finální produkty (shrnuto v Hempstead, 2006). 

Jako receptory neurotrofinů slouží transmembránové posttranslačně glykosylované 

proteiny tyrosin-kinázové rodiny Trk (z angl. orig. Tropomyosin Receptor Kinase) – TrkA, 

TrkB a TrkC. TrkA je receptorem pro NGF (Kaplan et al., 1991), TrkB pro BDNF, NT-3 a 

NT-4/5 (Klein et al., 1992; Soppet et al., 1991) a TrkC pouze pro NT-3 (Lamballe et al., 

1991). Kromě receptorů Trk se neutrofiny vážou na membránově vázanou receptorovou 

molekulu proteinové rodiny TNF (z angl. orig. Tumor Necrosis Factor) - p75(NTR). 

p75(NTR) se účastní apoptotické signalizace neurotrofinů v nervových buňkách (Rabizadeh 

et al., 1993) a dále funguje jako koreceptor proteinů Trk (Hempstead et al., 1991). 

Trk jsou stejně jako jiné proteiny syntetizovány v těle neuronu a do axonů 

posttranslačně transportovány. Receptory však nejsou transportovány ve formě solubilního 

proteinu, ale ve váčcích vycházejících z Golgiho aparátu po posttranslační glykosylaci. Tyto 

váčky se musí dostat do terminálních částí axonů, kde jsou zabudovány do plazmatické 

membrány a připraveny pro vazbu neurotrofinového ligandu. Anterográdní transport 

receptoru TrkB je zprostředkován přes CRMP2. CRMP2 je N-terminální doménou vázán na 

kinesin-1 a zároveň váže N-koncovou doménu proteinu Slp1, který je zde v komplexu 

s Rab27. Transportní mechanismus je funkční pouze, pokud je přítomen celý komplex 

Slp1/Rab27, protože GTP-ázová aktivita proteinu Rab27 proces umožňuje z energetického 

hlediska. TrkB se následně váže na komplex Slp1/Rab27 a vzniká tak multiproteinová 

struktura kinesin-1/CRMP2/Slp1/Rab27/TrkB, která je transportována do růstových kuželů 

neuronů (Arimura et al. 2009). 

CRMP2 se tak účastní signální kaskády iniciované BDNF vedoucí k diferenciaci a růstu 

neuronů tím, že umožňuje dopravu receptorových molekul do terminálních částí axonů. 

Fosforylace CRMP2 kinázou GSK-3β vede k disociaci proteinu z mikrotubulových vláken a 

tím pádem dochází k narušení transportu receptoru TrkB a narušení celé signální dráhy 

BDNF. 
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5.3.1. Signální dráhy spuštěné aktivací receptoru TrkB 

BDNF je neurotrofin, který je zodpovědný za aktivaci růstu neuronů a jejich tzv. 

„survival“ signálu prostřednictvím receptoru TrkB. Dvě majoritní dráhy signalizace BDNF 

jsou aktivace PI3-kinázy a aktivace MAP-kinázové kaskády, které vedou k masivní 

reorganizaci cytoskeletu. Po vazbě BDNF na receptor vede aktivace obou dvou drah přes 

kinázu Ras; aktivace PI3-kinázy umožňuje vznik diacetylglycerolu (DAG) a 

fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfátu (PIP3), z nichž druhý zmíněný následně stimuluje kinázu 

Akt (obr. 4) (shrnuto v Autry a Monteggia, 2012). Ta ovlivňuje apoptotické signály 

fosforylací cílových molekul, jako je např. BAD, protein z rodiny BCL-2, jehož fosforylace 

umožňuje další proliferaci buněk a inhibuje apoptózu (Datta et al., 1997). Mezi cíle kinázy 

Akt se také řadí GSK-3β, která fosforyluje CRMP2 (viz kapitola 4). Aktivace kaskády MAP 

vede k fosforylaci kinázy MEK a následné fosforylaci kináz Erk1 a Erk2 (obr. 4) (Atwal et 

al., 2000; Rodriguez-viciana et al., 1997), které hrají důležitou úlohu v morfologii, 

diferenciaci a proliferaci nervových buněk (Pucilowska et al., 2012).  

 

Obrázek 4 Schéma propojení signalizace 

BDNF a fosforylace CRMP2 kinázou GSK-3β. 

BDNF aktivují receptor TrkB, PI3-kináza 

uvolňuje PIP3, který aktivuje Akt. Akt 

fosforyluje GSK-3β, která se tak dostává do 

neaktivního stavu a nedochází k fosforylaci 

CRMP2, který se tak může vázat na 

mikrotubuly (přejato a upraveno z 

Yoshimura et al., 2005). 
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6. CRMP2 ve spojení s vápenatými ionty v nervové soustavě 

6.1. Interakce CRMP2 s vápníkovým kanálem CaV2.2 

Vápenaté ionty (Ca2+) jsou jedním z nejdůležitějších druhých poslů v buněčné 

signalizaci a jejich vstup do pre- i postsynaptických buňek umožňuje aktivaci řady enzymů 

závislých na tomto iontu. V pre-synaptických buňkách depolarizace membrány nervové 

buňky vyvolává vstup vápenatých iontů, které následně aktivují výlev neurotransmiteru 

v podobě váčku a umožňují tak aktivaci receptorů, které leží na post-synaptické buňce (Llinás 

et al., 1981). Jedním z nejhojněji se vyskytujících kanálů pro vápenaté ionty na 

presynaptických buňkách je vápenatý kanál typu-N CaV2.2, který je koncentrován 

v terminálních částech axonů, kde se synapse tvoří (Robitaille et al., 1990).  

V nedávné době bylo zjištěno, že mezi proteiny, které interagují s napěťově řízeným 

kanálem CaV2.2 v dorzálních míšních rozích a v hipokampu, patří CRMP2, který přímou 

vazbou na kanál aktivuje vstup vápenatých iontů do presynaptické buňky. Během 

depolarizace membrány dochází ke konformačním změnám CRMP2 a CaV2.2, které vedou 

k zefektivnění spojení mezi oběma proteiny a zvýšení propustnosti kanálu pro vápenaté ionty. 

CRMP2 tak ovlivňuje výlev neurotransmiteru zvýšením koncentrace vápenatých iontů během 

akčního potenciálu (Brittain et al., 2009; Chi et al., 2009). Fosforylace CRMP2 „priming“ 

kinázou Cdk5 na Ser522 má za následek zvýšenou afinitu CRMP2 ke kanálu CaV2.2 a zvýšení 

permeability kanálu pro vápenaté ionty, které následně zvyšuje množství vypuštěného 

neurotransmiteru (Brittain et al., 2012). 

6.2. Fosforylace CRMP2 Kalmodulin-dependentní kinázou 2 

Po aktivaci kinázy přes receptory pro NMDA při přenosu vzruchu z pre- na post-

synaptickou buňku dochází na post-synaptické buňce k navýšení množství intracelulární 

koncentrace vápenatých iontů. Ty se váží na kalmodulin, který následně aktivuje CaMIIK a 

umožňuje její autofosforylaci. Ta vede ke zhoršení disociace kalmodulinu od CaMIIK 

(Putkey a Waxham, 1996) a dále k udržení aktivovaného stavu kinázy i po disociaci 

kalmodulinu (tzv. autonomní stav kinázy) (Miller a Kennedy, 1986).  

Kromě dalších jiných cílů této kinázy po aktivaci autofosforylací dochází k fosforylaci 

CRMP2 na Thr555 (specificita fosforylace je tedy stejná jako pro ROCKII – viz kapitola 4) 

(Hou et al., 2009). Tato modifikace ochraňuje protein CRMP2 před štěpením Kalpainem, 

proteinem aktivovaným vápenatými ionty. CRMP2 je Kalpainem štěpen na produkt o 
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velikosti 54 kDa, který je součástí signalizace toxickým glutamátem a mozkové ischemie, 

které vedou k degeneraci nervových buněk (Jiang et al., 2007).  

7. Regulace fosforylace CRMP2 v rozvoji Alzheimerovy choroby 

Cdk5 a Gsk-3β jako hlavní terapeutické cíle současného výzkumu AD 

Hyperfosforylace proteinu CRMP2 kinázami Cdk5 a GSK-3β předchází tvorbě 

amyloidových plaků a NFT (Cole et al., 2007). Protein je navíc aktivní komponentou PHF 

v mozcích jedinců s AD, kde je exprimován silněji než v mozcích zdravých jedinců. Tato 

zvýšená exprimace by mohla být pokusem neuronů o vyvážení degenerace buněk v průběhu 

AD zvýšeným množstvím proteinu, který usnadňuje polymeraci MT filament. Patogenita 

CRMP2 může být způsobena vyvázáním solubilního proteinu do NFT a aktivací 

abnormálního růstu axonů vedoucí k degeneraci neuronů (Yoshida et al., 1998). Nedávný 

výzkum ukázal, že delece GSK-3β vede k regeneraci axonů navozením dynamiky 

mikrotubulů pozitivní regulací funkce CRMP2 (Liz et al., 2014). Je tedy logické, že inhibitory 

kinázy GSK-3β jsou hojně studované v rámci terapie AD a je do nich vkládán velký potenciál 

(Del Ser et al., 2013). 

Kromě NFT je CRMP2 spojován i s peptidy Aβ, které snižují délku neuronů mimo jiné 

tím, že zvyšují aktivaci kinázy RhoA v neuronech a navyšují tak i míru fosforylace CRMP2 

touto kinázou. Fosforylovaný CRMP2 se nemůže vázat na tubulinové heterodimery a dochází 

tak k inhibici polymerace MT vláken, která vede k patogenním změnám v morfologii neuritů 

studovaným ve spojení s AD (Petratos et al., 2008). 

Současný výzkum se také zabývá zkoumáním propojení amyloidové teorie AD 

s formováním NFT. Bylo demonstrováno, že plaky Aβ pozitivně ovlivňují akumulaci 

hyperfosforylovaného Tau (Choi et al., 2014) a vznik NFT tak může být vysvětlen jako 

důsledek působení amyloidových plaků. Ovlivňují Aβ přímo aktivitu a množství GSK-3β a 

způsobují tak zvýšenou fosforylaci proteinu CRMP2 a proteinu Tau, nebo jde o složitější 

mechanismus?  
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Sema3A a AD 

V časném stádiu onemocnění AD dochází k akumulaci Sema3A v tělech neuronů 

hipokampálních oblastí CA1/2/3, která vede ke zvýšení lokální koncentrace proteinu (Good et 

al., 2004). Ve vyšších koncentracích je jak Sema3A, tak i CRMP2 schopen indukovat 

apoptózu axonů (Shirvan et al., 1999). Vzhledem k vyšší exprimaci mRNA obou dvou 

proteinů během řízené smrti buněk a akumulaci Sema3A v granulích perikaryonu v časné fázi 

AD je na místě podezření, že aberantní signalizace Sema3A může vést k rozvoji onemocnění 

přes ovlivnění funkce proteinu CRMP2, avšak výzkum v této oblasti dodnes přesvědčivě 

nepotvrdil přímý vliv Sema3A na rozvoj AD. 

Propojení fosforylace CRMP2 Rho-kinázou s AD 

Fosforylace na Thr555 způsobuje stejně jako fosforylace kinázami Cdk5 a GSK-3β 

disociaci CRMP2 z tubulinových heterodimerů. Tak dochází k narušení stabilizačního 

mediátoru MT vláken, které přispívá ke kolapsu růstového kuželu axonů. Nogo jsou proteiny 

odvozené od myelinu a společně s glykoproteiny asociovanými s myelinem (MAG, z angl. 

orig. Myelin-associated Glycoprotein) aktivují signální dráhu vedoucí k fosforylaci CRMP2 

kinázou ROCKII. Inhibitory této signální dráhy vedoucí k depolymeraci mikrotubulů a 

retrakci axonů jsou široce studovány pro své možné terapeutické využití 

v neurodegenerativních onemocněních a při zranění CNS (Mimura et al., 2006).  

Aberantní signalizace Nogo-A navyšuje hladinu Aβ42  v nervových buňkách a umožňuje 

tak vznik agregátů těchto peptidů (Xiao et al., 2011). Ovlivnění toxicity amyloidů funguje i 

obráceně - přítomnost neurotoxických peptidů Aβ v nervové soustavě vede k navýšení 

exprese proteinu CRMP-2A, k aktivaci signalizace GTP-ázy RhoA a k fosforylaci CRMP2A 

kinázou ROCKII. Aβ nemají podobný efekt na fosforylaci CRMP2 kinázou GSK-3β, a tudíž 

se zdá, že úloha Aβ v degeneraci neuronů prostřednictvím CRMP2 je specifická pouze pro 

signální dráhu RhoA (Petratos et al., 2008). V tomto směru je však zapotřebí dalších 

experimentů a potvrzení této hypotézy.  

Otevřenou otázkou fosforylace CRMP2 zůstává ovlivnění aktinového cytoskeletu. 

Fosforylace CRMP2 kinázami GSK-3β, Cdk5 a ROCKII má vliv na vazbu tubulinových 

heterodimerů a proteinu Numb, ale ne na vazbu aktinových filament (Arimura et al., 2005), 

stejně tak fosforylace proteinu CRMP2 neovlivňuje vazbu proteinu Sra-1 (Kawano et al., 

2005). Z těchto dat vyplývá, že je to dynamika mikrotubulů, která je příčinou patogenních 
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účinků CRMP2 v rozvoji AD, ale proč se CRMP2 váže i na aktinová filamenta a jaký vliv má 

tato vazba na funkci neuronů doposud nebylo vysvětleno. 

CRMP2 v signalizaci BDNF - dopad na rozvoj AD 

Exprese BDNF je v dospělém mozku lokalizována v oblasti telencefalonu: ve všech 

vrstvách neokortexu, v hipokampu – pyramidální buňky regionů CA1, CA2 i CA3, dále v 

gyru dentatu a amygdale (Yan et al., 1997). V těchto strukturách dochází k překryvu exprese 

CRMP2 a BDNF. Nedostatek CRMP2 znamená nedostatek receptorů TrkB a narušení 

signalizace BDNF. CRMP2 je dále součástí signální dráhy vedoucí od TrkB přes kinázu Akt 

a signalizace neurotrofinu se tak přímo účastní přes ovlivnění dynamiky mikrotubulárních 

vláken. Jeho funkce je zde tedy jak nepřímá – transport efektivního receptoru prostřednictvím 

komplexu Slp1/Rab27, tak i přímá – efektivní součást signální dráhy (viz kapitola 5). 

CaMIIK jako ochranný mechanizmus před patologickou hyperfosforylací a štěpením proteinu 

CRMP2 

Kalpain štěpí všechny proteiny rodiny CRMP (Jiang et al., 2007) a ovlivňuje tak průběh 

degenerace nervových buněk. Štěpení CRMP2 by mohlo ovlivnit afinitu proteinu 

k mikrotubulárním vláknům, k aktinovým filamentům a dalším asociovaným proteinům a 

strukturám.  Fosforylace kinázou CaMIIK je odpovědí na tento stres a staví kinázu do role 

kompenzačního mechanismu nervových buněk během neurodegenerativních procesů. Cílem 

CaMIIK je kromě CRMP2 také GSK-3β, kterou CaMIIK inhibičně fosforyluje na Ser21 a Ser9 

(Song et al., 2010). Inhibice GSK-3β vede ke snížení fosforylace CRMP2 , z čehož vyplývá, 

že regulace aktivity CRMP2 kinázou CaMIIK je jak přímá, tak i nepřímá a může mít zásadní 

úlohu v regeneraci nervových buněk a jako obranný mechanismus proti rozvoji AD.    
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8. Závěr 

Vzhledem k masivnímu celosvětovému rozšíření Alzheimerovy choroby se v současné 

době hledají možná terapeutika regulující průběh onemocnění a umožnění regenerace 

neuronů. Výzkum zaměřující se na amyloidové plaky se zabývá hlavně ovlivněním funkce β- 

a γ-sekretázy a výzkum NFT hledá hlavně mezi kinázami způsobujícími hyperfosforylaci 

proteinu Tau, mezi nimiž je v hlavní roli GSK-3β. Jelikož se však jedná o vysoce komplexní 

onemocnění a obzvlášť v poslední době se ukazují funkční souvislosti všech příznaků, k 

nalezení účinného léku na AD je zapotřebí ještě rozsáhlejšího výzkumu. 

CRMP2 je právem jedním z  podezřelých, na které se terapeutický výzkum AD 

zaměřuje. Žhavým kandidátem je díky masivní hyperfosforylaci a účasti na tvorbě NFT u 

pacientů trpících AD. Pro cílení léčby na CRMP2 je však nutné pochopit souvislosti 

fosforylace proteinu s rozvojem onemocnění. Z nedávného výzkumu vyplývá, že 

hyperfosforylace CRMP2 je časnou událostí v rozvoji onemocnění a nemusí být tedy až 

sekundárním úkazem způsobeným vlivem defektů navozujících neurodegeneraci.  

Ve své bakalářské práci jsem shrnula signální dráhy, které vedou k regulaci aktivity 

CRMP2 fosforylací a nastínila jsem, jak široké spektrum působnosti protein má. Účast na 

polymeraci a stabilizaci mikrotubulů, endocytóze adhezivních molekul nervové soustavy, 

dynamice aktinového cytoskeletu, ale i ovlivnění synaptického přenosu akčního potenciálu a 

regulace signalizace vápenatými ionty či ovlivnění signalizace BDNF zpřístupněním 

receptorů TrkB jsou zásadní jak v embryonálním vývoji, tak v rozvoji AD. K pochopení 

molekulárních cest CRMP2 je však ještě poměrně dlouhá cesta, na jejímž konci svítí naděje 

nalezení terapeutika jednoho z největších strašáků současné civilizace. 

  



 

23 
 

9. Zdroje 

Literární zdroje: 

Amano, M., Ito, M., Fukata, Y., Chihara, K., Nakano, T., Matsuura, Y., Kaibuchi, K., 1996. 

Phosphorylation and Activation of Myosin by Rho-associated Kinase (Rho-kinase). J. 

Biol. Chem. 271, 20246–20249. 

Amano, M., Nakayama, M., Kaibuchi, K., 2010. Rho-kinase/ROCK: A key regulator of the 

cytoskeleton and cell polarity. Cytoskeleton. 

Arimura, N., Hattori, A., Kimura, T., Nakamuta, S., Funahashi, Y., Hirotsune, S., Furuta, K., 

Urano, T., Toyoshima, Y.Y., Kaibuchi, K., 2009a. CRMP-2 directly binds to 

cytoplasmic dynein and interferes with its activity. J. Neurochem. 111, 380–390. 

Arimura, N., Inagaki, N., Chihara, K., Ménager, C., Nakamura, N., Amano, M., Iwamatsu, A., 

Goshima, Y., Kaibuchi, K., 2000. Phosphorylation of collapsin response mediator 

protein-2 by Rho-kinase: Evidence for two separate signaling pathways for growth cone 

collapse. J. Biol. Chem. 275, 23973–23980. 

Arimura, N., Kimura, T., Nakamuta, S., Taya, S., Funahashi, Y., Hattori, A., Shimada, A., 

Ménager, C., Kawabata, S., Fujii, K., Iwamatsu, A., Segal, R. a., Fukuda, M., Kaibuchi, 

K., 2009b. Anterograde Transport of TrkB in Axons Is Mediated by Direct Interaction 

with Slp1 and Rab27. Dev. Cell 16, 675–686. 

Arimura, N., Ménager, C., Kawano, Y., Yoshimura, T., Kawabata, S., Hattori, A., Fukata, Y., 

Amano, M., Goshima, Y., Inagaki, M., Morone, N., Usukura, J., Kaibuchi, K., 2005. 

Phosphorylation by Rho kinase regulates CRMP-2 activity in growth cones. Mol. Cell. 

Biol. 25, 9973–9984. 

Atwal, J.K., Massie, B., Miller, F.D., Kaplan, D.R., Kaplan, P., 2000. The TrkB-Shc Site 

Signals Neuronal Survival and Local Axon Growth via MEK and PI3-Kinase. Neuron 

27, 265–277. 

Augustinack, J.C., Schneider, A., Mandelkow, E.M., Hyman, B.T., 2002. Specific tau 

phosphorylation sites correlate with severity of neuronal cytopathology in Alzheimer’s 

disease. Acta Neuropathol. 103, 26–35. 

Autry, a E., Monteggia, L.M., 2012. Brain-derived neurotrophic factor and neuropsychiatric 

disorders. Pharmacol. Rev. 64, 238–258. 

Bekris, L.M., Yu, C.-E., Bird, T.D., Tsuang, D.W., 2010. Review Article: Genetics of 

Alzheimer Disease. J. Geriatr. Psychiatry Neurol. 23, 213–227. 

Bretin, S., Reibel, S., Charrier, E., Maus-Moatti, M., Auvergnon, N., Thevenoux, A., 

Glowinski, J., Rogemond, V., Prémont, J., Honnorat, J., Gauchy, C., 2005. Differential 

expression of CRMP1, CRMP2A, CRMP2B, and CRMP5 in axons or dendrites of 

distinct neurons in the mouse brain. J. Comp. Neurol. 486, 1–17. 



 

24 
 

Brittain, J.M., Piekarz, A.D., Wang, Y., Kondo, T., Cummins, T.R., Khanna, R., 2009. An 

atypical role for collapsin response mediator protein 2 (CRMP-2) in neurotransmitter 

release via interaction with presynaptic voltage-gated calcium channels. J. Biol. Chem. 

284, 31375–90. 

Brittain, J.M., Wang, Y., Eruvwetere, O., Khanna, R., 2012. Cdk5-mediated phosphorylation 

of CRMP-2 enhances its interaction with CaV2.2. FEBS Lett. 586, 3813–3818. 

Brown, M., Jacobs, T., Eickholt, B., Ferrari, G., Teo, M., Monfries, C., Qi, R.Z., Leung, T., 

Lim, L., Hall, C., 2004. Alpha2-chimaerin, cyclin-dependent Kinase 5/p35, and its target 

collapsin response mediator protein-2 are essential components in semaphorin 3A-

induced growth-cone collapse. J. Neurosci. 24, 8994–9004. 

Capetillo-Zarate, E., Gracia, L., Tampellini, D., Gouras, G.K., 2012. Intraneuronal A-beta 

accumulation, amyloid plaques, and synapse pathology in Alzheimer’s disease. 

Neurodegener. Dis. 10, 56–59. 

Castellano, J.M., Kim, J., Stewart, F.R., Jiang, H., DeMattos, R.B., Patterson, B.W., Fagan, 

A.M., Morris, J.C., Mawuenyega, K.G., Cruchaga, C., Goate, A.M., Bales, K.R., Paul, 

S.M., Bateman, R.J., Holtzman, D.M., 2011. Human apoE isoforms differentially 

regulate brain amyloid-β peptide clearance. Sci. Transl. Med. 3, 89ra57. 

Cavallini, A., Brewerton, S., Bell, A., Sargent, S., Glover, S., Hardy, C., Moore, R., Calley, J., 

Ramachandran, D., Poidinger, M., Karran, E., Davies, P., Hutton, M., Szekeres, P., Bose, 

S., 2013. An unbiased approach to identifying tau kinases that phosphorylate tau at sites 

associated with alzheimer disease. J. Biol. Chem. 288, 23331–23347. 

Cole, A.R., Causeret, F., Yadirgi, G., Hastie, C.J., McLauchlan, H., McManus, E.J., 

Hernández, F., Eickholt, B.J., Nikolic, M., Sutherland, C., 2006. Distinct priming kinases 

contribute to differential regulation of collapsin response mediator proteins by glycogen 

synthase kinase-3 in vivo. J. Biol. Chem. 281, 16591–16598. 

Cole, A.R., Knebel, A., Morrice, N. a., Robertson, L. a., Irving, A.J., Connolly, C.N., 

Sutherland, C., 2004. GSK-3 phosphorylation of the Alzheimer epitope within collapsin 

response mediator proteins regulates axon elongation in primary neurons. J. Biol. Chem. 

279, 50176–50180. 

Cole, A.R., Noble, W., Aalten, L. Van, Plattner, F., Meimaridou, R., Hogan, D., Taylor, M., 

LaFrancois, J., Gunn-Moore, F., Verkhratsky, A., Oddo, S., Laferla, F., Giese, K.P., 

Dineley, K.T., Duff, K., Richardson, J.C., Yan, S. Du, Hanger, D.P., Allan, S.M., 

Sutherland, C., 2007. Collapsin response mediator protein-2 hyperphosphorylation is an 

early event in Alzheimer’s disease progression. J. Neurochem. 103, 1132–1144. 

Cole, A.R., Soutar, M.P.M., Rembutsu, M., Van Aalten, L., Hastie, C.J., Mclauchlan, H., 

Peggie, M., Balastik, M., Kun, P.L., Sutherland, C., 2008. Relative resistance of Cdk5-

phosphorylated CRMP2 to dephosphorylation. J. Biol. Chem. 283, 18227–18237. 

Datta, S.R., Dudek, H., Xu, T., Masters, S., Haian, F., Gotoh, Y., Greenberg, M.E., 1997. Akt 

phosphorylation of BAD couples survival signals to the cell- intrinsic death machinery. 

Cell 91, 231–241. 



 

25 
 

De Strooper, B., 2007. Loss-of-function presenilin mutations in Alzheimer disease. Talking 

Point on the role of presenilin mutations in Alzheimer disease. EMBO Rep. 8, 141–146. 

De Strooper, B., Saftig, P., Craessaerts, K., Vanderstichele, H., Guhde, G., Annaert, W., Von 

Figura, K., Van Leuven, F., 1998. Deficiency of presenilin-1 inhibits the normal 

cleavage of amyloid precursor protein. Nature 391, 387–390. 

Del Ser, T., Steinwachs, K.C., Gertz, H.J., Andrés, M. V., Gómez-Carrillo, B., Medina, M., 

Vericat, J. a., Redondo, P., Fleet, D., León, T., 2013. Treatment of Alzheimer’s disease 

with the GSK-3 inhibitor tideglusib: A pilot study. J. Alzheimer’s Dis. 33, 205–215. 

Demars, M.P., Bartholomew, A., Strakova, Z., Lazarov, O., 2011. Soluble amyloid precursor 

protein: a novel proliferation factor of adult progenitor cells of ectodermal and 

mesodermal origin. Stem Cell Res. Ther. 2, 36. 

Dyrks, T., Weidemann, a, Multhaup, G., Salbaum, J.M., Lemaire, H.G., Kang, J., Müller-Hill, 

B., Masters, C.L., Beyreuther, K., 1988. Identification, transmembrane orientation and 

biogenesis of the amyloid A4 precursor of Alzheimer’s disease. EMBO J. 7, 949–957. 

Eden, S., Rohatgi, R., Podtelejnikov, A. V, Mann, M., Kirschner, M.W., 2002. Mechanism of 

regulation of WAVE1-induced actin nucleation by Rac1 and Nck. Nature 418, 790–793. 

Esbjörner, E.K., Chan, F., Rees, E., Erdelyi, M., Luheshi, L.M., Bertoncini, C.W., Kaminski, 

C.F., Dobson, C.M., Kaminski Schierle, G.S., 2014. Direct observations of amyloid β 

Self-assembly in live cells provide insights into differences in the kinetics of Aβ(1-40) 

and Aβ(1-42) aggregation. Chem. Biol. 21, 732–742. 

Fan, J., Mansfield, S.G., Redmond, T., Gordon-Weeks, P.R., Raper, J. a., 1993. The 

organization of F-actin and microtubules in growth cones exposed to a brain-derived 

collapsing factor. J. Cell Biol. 121, 867–878. 

Fournier, A.E., Nakamura, F., Kawamoto, S., Goshima, Y., Kalb, R.G., Strittmatter, S.M., 

2000. Semaphorin3A enhances endocytosis at sites of receptor-F-actin colocalization 

during growth cone collapse. J. Cell Biol. 149, 411–421. 

Fukata, Y., Itoh, T.J., Kimura, T., Ménager, C., Nishimura, T., Shiromizu, T., Watanabe, H., 

Inagaki, N., Iwamatsu, A., Hotani, H., Kaibuchi, K., 2002. CRMP-2 binds to tubulin 

heterodimers to promote microtubule assembly. Nat. Cell Biol. 4, 583–591. 

Gelfand, M. V., Hong, S., Gu, C., 2009. Guidance from above: common cues direct distinct 

signaling outcomes in vascular and neural patterning. Trends Cell Biol. 19, 99–110. 

Giger, R.J., Pasterkamp, R.J., Heijnen, S., Holtmaat, A.J.G.D., Verhaagen, J., 1998. 

Anatomical distribution of the chemorepellent semaphorin III/collapsin- 1 in the adult rat 

and human brain: Predominant expression in structures of the olfactory-hippocampal 

pathway and the motor system. J. Neurosci. Res. 52, 27–42. 

Good, P.F., Alapat, D., Hsu, A., Chu, C., Perl, D., Wen, X., Burstein, D.E., Kohtz, D.S., 2004. 

A role for semaphorin 3A signaling in the degeneration of hippocampal neurons during 

Alzheimer’s disease. J. Neurochem. 91, 716–736. 



 

26 
 

Goshima, Y., Nakamura, F., Strittmatter, P., Strittmatter, S.M., 1995. Collapsin-induced 

growth cone collapse mediated by an intracellular protein related to UNC-33. Nature 

376, 509–514. 

Gouras, G.K., Tsai, J., Naslund, J., Vincent, B., Edgar, M., Checler, F., Greenfield, J.P., 

Haroutunian, V., Buxbaum, J.D., Xu, H., Greengard, P., Relkin, N.R., 2000. 

Intraneuronal A-beta42 accumulation in human brain. Am. J. Pathol. 156, 15–20. 

Grundke-Iqbal, I., Iqbal, K., Quinlan, M., Tung, Y.C., Zaidi, M.S., Wisniewski, H.M., 1986. 

Microtubule-associated protein tau. A component of Alzheimer paired helical filaments. 

J. Biol. … 261, 6084–6089. 

Gu, Y., Hamajima, N., Ihara, Y., 2000. Neurofibrillary tangle-associated collapsin response 

mediator protein-2 (CRMP-2) is highly phosphorylated on Thr-509, Ser-518, and Ser-

522. Biochemistry 39, 4267–4275. 

Haass, C., Hung, A.Y., Schlossmacher, M.G., Teplow, D.B., Selkoe, D.J., 1993. β-Amyloid 

peptide and a 3-kDa fragment are derived by distinct cellular mechanisms. J. Biol. Chem. 

268, 3021–3024. 

Haass, C., Kaether, C., Thinakaran, G., Sisodia, S., 2012. Trafficking and proteolytic 

processing of APP. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 2, 1–25. 

Hamajima, N., Matsuda, K., Sakata, S., Tamaki, N., Sasaki, M., Nonaka, M., 1996. A novel 

gene family defined by human dihydropyrimidinase and three related proteins with 

differential tissue distribution. Gene 180, 157–163. 

Hanna, S., El-Sibai, M., 2013. Signaling networks of Rho GTPases in cell motility. Cell. 

Signal. 25, 1955–1961. 

Hempstead, B.L., 2006. Dissecting the diverse actions of pro- and mature neurotrophins. Curr. 

Alzheimer Res. 3, 19–24. 

Hempstead, B.L., Martin-Zanca, D., Kaplan, D.R., Parada, L.F., Chao, M. V, 1991. High-

affinity NGF binding requires coexpression of the trk proto-oncogene and the low-

affinity NGF receptor. Nature 350, 678–683. 

Hou, S.T., Jiang, S.X., Aylsworth, A., Ferguson, G., Slinn, J., Hu, H., Leung, T., Kappler, J., 

Kaibuchi, K., 2009. CaMKII phosphorylates collapsin response mediator protein 2 and 

modulates axonal damage during glutamate excitotoxicity. J. Neurochem. 111, 870–881. 

Hurtado, D.E., Molina-Porcel, L., Carroll, J.C., MacDonald, C., Aboagye, a. K., Trojanowski, 

J.Q., Lee, V.M.-Y., 2012. Selectively Silencing GSK-3 Isoforms Reduces Plaques and 

Tangles in Mouse Models of Alzheimer’s Disease. J. Neurosci. 32, 7392–7402. 

Chi, X.X., Schmutzler, B.S., Brittain, J.M., Wang, Y., Hingtgen, C.M., Nicol, G.D., Khanna, 

R., 2009. Regulation of N-type voltage-gated calcium channels (Cav2.2) and transmitter 

release by collapsin response mediator protein-2 (CRMP-2) in sensory neurons. J. Cell 

Sci. 122, 4351–4362. 



 

27 
 

Choi, S.H., Kim, Y.H., Hebisch, M., Sliwinski, C., Lee, S., D’Avanzo, C., Chen, H., Hooli, 

B., Asselin, C., Muffat, J., Klee, J.B., Zhang, C., Wainger, B.J., Peitz, M., Kovacs, D.M., 

Woolf, C.J., Wagner, S.L., Tanzi, R.E., Kim, D.Y., 2014. A three-dimensional human 

neural cell culture model of Alzheimer’s disease. Nature. 

Inatome, R., Tsujimura, T., Hitomi, T., Mitsui, N., Hermann, P., Kuroda, S., Yamamura, H., 

Yanagi, S., 2000. Identification of CRAM, a novel unc-33 gene family protien that 

associates with CRMP3 and protein-tyrosine kinase(s) in the developing rat brain. J. 

Biol. Chem. 275, 27291–27302. 

Jarrett, J.T., Berger, E.P., Lansbury, P.T., 1993. The carboxy terminus of the .beta. amyloid 

protein is critical for the seeding of amyloid formation: Implications for the pathogenesis 

of Alzheimer’s disease. Biochemistry 32, 4693–4697. 

Jiang, S.X., Kappler, J., Zurakowski, B., Desbois, A., Aylsworth, A., Hou, S.T., 2007. 

Calpain cleavage of collapsin response mediator proteins in ischemic mouse brain. Eur. 

J. Neurosci. 26, 801–809. 

Kamal, a, Almenar-Queralt, a, LeBlanc, J.F., Roberts, E. a, Goldstein, L.S., 2001. Kinesin-

mediated axonal transport of a membrane compartment containing beta-secretase and 

presenilin-1 requires APP. Nature 414, 643–648. 

Kaplan, D.R., Hempstead, B.L., Martin-Zanca, D., Chao, M. V, Parada, L.F., 1991. The trk 

proto-oncogene product: a signal transducing receptor for nerve growth factor. Science 

252, 554–558. 

Kato, Y., Hamajima, N., Inagaki, H., Okamura, N., Koji, T., Sasaki, M., Nonaka, M., 1998. 

Post-meiotic expression of the mouse dihydropyrimidinase-related protein 3 (DRP-3) 

gene during spermiogenesis. Mol. Reprod. Dev. 51, 105–111. 

Kawano, Y., Yoshimura, T., Tsuboi, D., Kawabata, S., Kaneko-Kawano, T., Shirataki, H., 

Takenawa, T., Kaibuchi, K., 2005. CRMP-2 is involved in kinesin-1-dependent transport 

of the Sra-1/WAVE1 complex and axon formation. Mol. Cell. Biol. 25, 9920–9935. 

Kimura, T., Arimura, N., Fukata, Y., Watanabe, H., Iwamatsu, A., Kaibuchi, K., 2005. 

Tubulin and CRMP-2 complex is transported via Kinesin-1. J. Neurochem. 93, 1371–

1382. 

Klein, R., Lamballe, F., Bryant, S., Barbacid, M., 1992. The trkB tyrosine protein kinase is a 

receptor for neurotrophin-4. Neuron 8, 947–956. 

Knouff, C., Hinsdale, M.E., Mezdour, H., Altenburg, M.K., Watanabe, M., Quarfordt, S.H., 

Sullivan, P.M., Maeda, N., 1999. Apo E structure determines VLDL clearance and 

atherosclerosis risk in mice. J. Clin. Invest. 103, 1579–1586. 

Kobayashi, H., Koppel, a M., Luo, Y., Raper, J. a, 1997. A role for collapsin-1 in olfactory 

and cranial sensory axon guidance. J. Neurosci. 17, 8339–8352. 

 



 

28 
 

Kobayashi, K., Kuroda, S., Fukata, M., Nakamura, T., Nagase, T., Nomura, N., Matsuura, Y., 

Yoshida-Kubomura, N., Iwamatsu, A., Kaibuchi, K., 1998. p140Sra-1 (specifically 

Rac1-associated protein) is a novel specific target for Rac1 small GTPase. J. Biol. Chem. 

273, 291–295. 

Kolodkin, A.L., Levengood, D. V., Rowe, E.G., Tai, Y.T., Giger, R.J., Ginty, D.D., 1997. 

Neuropilin is a semaphorin III receptor. Cell 90, 753–762. 

Kuperstein, I., Broersen, K., Benilova, I., Rozenski, J., Jonckheere, W., Debulpaep, M., 

Vandersteen, A., Segers-Nolten, I., Van Der Werf, K., Subramaniam, V., Braeken, D., 

Callewaert, G., Bartic, C., D’Hooge, R., Martins, I.C., Rousseau, F., Schymkowitz, J., 

De Strooper, B., 2010. Neurotoxicity of Alzheimer’s disease Aβ peptides is induced by 

small changes in the Aβ42 to Aβ40 ratio. EMBO J. 29, 3408–3420. 

Lamballe, F., Klein, R., Barbacid, M., 1991. trkC, a new member of the trk family of tyrosine 

protein kinases, is a receptor for neurotrophin-3. Cell 66, 967–979. 

Lin, P.C., Chan, P.M., Hall, C., Manser, E., 2011. Collapsin response mediator proteins 

(CRMPs) are a new class of microtubule-associated protein (MAP) that selectively 

interacts with assembled microtubules via a taxol-sensitive binding interaction. J. Biol. 

Chem. 286, 41466–41478. 

Liz, M. a, Mar, F.M., Santos, T.E., Pimentel, H.I., Marques, A.M., Morgado, M.M., Vieira, 

S., Sousa, V.F., Pemble, H., Wittmann, T., Sutherland, C., Woodgett, J.R., Sousa, M.M., 

2014. Neuronal deletion of GSK3β increases microtubule speed in the growth cone and 

enhances axon regeneration via CRMP-2 and independently of MAP1B and CLASP2. 

BMC Biol. 12, 47. 

Llinás, R., Steinberg, I.Z., Walton, K., 1981. Relationship between presynaptic calcium 

current and postsynaptic potential in squid giant synapse. Biophys. J. 33, 323–351. 

Luo, Y., Raible, D., Raper, J. a, 1993. Collapsin: a protein in brain that induces the collapse 

and paralysis of neuronal growth cones. Cell 75, 217–227. 

Machesky, L.M., Mullins, R.D., Higgs, H.N., Kaiser, D. a, Blanchoin, L., May, R.C., Hall, 

M.E., Pollard, T.D., 1999. Scar, a WASp-related protein, activates nucleation of actin 

filaments by the Arp2/3 complex. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 96, 3739–3744. 

Miller, S.G., Kennedy, M.B., 1986. Regulation of brain type II Ca2+/calmodulin-dependent 

protein kinase by autophosphorylation: a Ca2+-triggered molecular switch. Cell 44, 861–

870. 

Mimura, F., Yamagishi, S., Arimura, N., Fujitani, M., Kubo, T., Kaibuchi, K., Yamashita, T., 

2006. Myelin-associated glycoprotein inhibits microtubule assembly by a Rho-kinase-

dependent mechanism. J. Biol. Chem. 281, 15970–15979. 

Mitsui, N., Inatome, R., Takahashi, S., Goshima, Y., Yamamura, H., Yanagi, S., 2002. 

Involvement of Fes/Fps tyrosine kinase in semaphorin3A signaling. EMBO J. 21, 3274–

3285. 



 

29 
 

Monroe, J.D., Heathcote, R.D., 2013. Protein phosphatases regulate the growth of developing 

neurites. Int. J. Dev. Neurosci. 31, 250–257. 

Montani, L., Gerrits, B., Gehrig, P., Kempf, A., Dimou, L., Wollscheid, B., Schwab, M.E., 

2009. Neuronal Nogo-A modulates growth cone motility via Rho-GTP/LIMK1/cofilin in 

the unlesioned adult nervous system. J. Biol. Chem. 284, 10793–10807. 

Morishima-Kawashima, M., Hasegawa, M., Takio, K., Suzuki, M., Yoshida, H., Watanabe, 

A., Titani, K., Ihara, Y., 1995. Hyperphosphorylation of Tau in PHF. Neurobiol. Aging 

16, 365–371. 

Morris, M., Maeda, S., Vossel, K., Mucke, L., 2011. The Many Faces of Tau. Neuron 70, 

410–426. 

Mullins, R.D., Heuser, J. a, Pollard, T.D., 1998. The interaction of Arp2/3 complex with 

actin: nucleation, high affinity pointed end capping, and formation of branching 

networks of filaments. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 95, 6181–6186. 

Nakagawa, O., Fujisawa, K., Ishizaki, T., Saito, Y., Nakao, K., Narumiya, S., 1996. ROCK-I 

and ROCK-II, two isoforms of Rho-associated coiled-coil forming protein 

serine/threonine kinase in mice. FEBS Lett. 392, 189–193. 

Nakamura, F., Tanaka, M., Takahashi, T., Kalb, R.G., Strittmatter, S.M., 1998. Neuropilin-1 

extracellular domains mediate semaphorin D/III-induced growth cone collapse. Neuron 

21, 1093–1100. 

Nishimura, T., Fukata, Y., Kato, K., Yamaguchi, T., Matsuura, Y., Kamiguchi, H., Kaibuchi, 

K., 2003. CRMP-2 regulates polarized Numb-mediated endocytosis for axon growth. 

Nat. Cell Biol. 5, 819–826. 

Noble, W., Olm, V., Takata, K., Casey, E., Mary, O., Meyerson, J., Gaynor, K., LaFrancois, 

J., Wang, L., Kondo, T., Davies, P., Burns, M., Veeranna, Nixon, R., Dickson, D., 

Matsuoka, Y., Ahlijanian, M., Lau, L.F., Duff, K., 2003. Cdk5 is a key factor in tau 

aggregation and tangle formation in vivo. Neuron 38, 555–565. 

Perez, R.G., Zheng, H., Van der Ploeg, L.H., Koo, E.H., 1997. The beta-amyloid precursor 

protein of Alzheimer’s disease enhances neuron viability and modulates neuronal 

polarity. J. Neurosci. 17, 9407–9414. 

Perl, D.P., 2010. Neuropathology of Alzheimer ’ s Disease. Mt Sinai J Med 77, 32–42. 

Petratos, S., Li, Q.X., George, A.J., Hou, X., Kerr, M.L., Unabia, S.E., Hatzinisiriou, I., 

Maksel, D., Aguilar, M.I., Small, D.H., 2008. The beta-amyloid protein of Alzheimer’s 

disease increases neuronal CRMP-2 phosphorylation by a Rho-GTP mechanism. Brain 

131, 90–108. 

Pucilowska, J., Puzerey, P. a., Karlo, J.C., Galan, R.F., Landreth, G.E., 2012. Disrupted ERK 

Signaling during Cortical Development Leads to Abnormal Progenitor Proliferation, 

Neuronal and Network Excitability and Behavior, Modeling Human Neuro-Cardio-

Facial-Cutaneous and Related Syndromes. J. Neurosci. 32, 8663–8677. 



 

30 
 

Putkey, J. a, Waxham, M.N., 1996. A Peptide Model for Calmodulin Trapping by Calcium / 

Calmodulin-dependent Protein Kinase II * 271, 29619–29623. 

Quach, T.T., Honnorat, J., Kolattukudy, P.E., Khanna, R., Duchemin, A.M., 2015. CRMPs: 

critical molecules for neurite morphogenesis and neuropsychiatric diseases. Mol. 

Psychiatry 275, 27291–27302. 

Rabizadeh, S., Oh, J., Zhong, L.T., Yang, J., Bitler, C.M., Butcher, L.L., Bredesen, D.E., 

1993. Induction of apoptosis by the low-affinity NGF receptor. Science 261, 345–348. 

Ricard, D., Rogemond, V., Charrier, E., Aguera, M., Bagnard, D., Belin, M.F., Thomasset, N., 

Honnorat, J., 2001. Isolation and expression pattern of human Unc-33-like 

phosphoprotein 6/collapsin response mediator protein 5 (Ulip6/CRMP5): coexistence 

with Ulip2/CRMP2 in Sema3a- sensitive oligodendrocytes. J. Neurosci. 21, 7203–7214. 

Robitaille, R., Adler, E.M., Charlton, M.P., 1990. Strategic location of calcium channels at 

transmitter release sites of frog neuromuscular synapses. Neuron 5, 773–779. 

Rodriguez-viciana, P., Warne, P.H., Khwaja, A., Marte, B.M., Pappin, D., Das, P., Waterfield, 

M.D., Ridley, A., Downward, J., 1997. Role of Phosphoinositide 3-OH Kinase in Cell 

Transformation and Control of the Actin Cytoskeleton by Ras. Cell 89, 457–467. 

Rouiller, I., Xu, X.P., Amann, K.J., Egile, C., Nickell, S., Nicastro, D., Li, R., Pollard, T.D., 

Volkmann, N., Hanein, D., 2008. The structural basis of actin filament branching by the 

Arp2/3 complex. J. Cell Biol. 180, 887–895. 

Sasaki, Y., Cheng, C., Uchida, Y., Nakajima, O., Ohshima, T., Yagi, T., Taniguchi, M., 

Nakayama, T., Kishida, R., Kudo, Y., Ohno, S., Nakamura, F., Goshima, Y., 2002. Fyn 

and Cdk5 mediate semaphorin-3A signaling, which is involved in regulation of dendrite 

orientation in cerebral cortex. Neuron 35, 907–920. 

Seubert, P., Vigo-Pelfrey, C., Esch, F., Lee, M., Dovey, H., Davis, D., Sinha, S., 

Schlossmacher, M., Whaley, J., Swindlehurst, C., 1992. Isolation and quantification of 

soluble Alzheimer’s beta-peptide from biological fluids. Nature 359, 325–327. 

Shelly, M., Cancedda, L., Lim, B.K., Popescu, A.T., Cheng, P.L., Gao, H., Poo, M.M., 2011. 

Semaphorin3A regulates neuronal polarization by suppressing axon formation and 

promoting dendrite growth. Neuron 71, 433–446. 

Shirvan, A., Ziv, I., Fleminger, G., Shina, R., He, Z., Brudo, I., Melamed, E., Barzilai, A., 

1999. Semaphorins as mediators of neuronal apoptosis. J. Neurochem. 73, 961–971. 

Scheuner, D., Eckman, C., Jensen, M., Song, X., Citron, M., Suzuki, N., Bird, T.D., Hardy, J., 

Hutton, M., Kukull, W., Larson, E., Levy-Lahad, E., Viitanen, M., Peskind, E., Poorkaj, 

P., Schellenberg, G., Tanzi, R., Wasco, W., Lannfelt, L., Selkoe, D., Younkin, S., 1996. 

Secreted amyloid beta-protein similar to that in the senile plaques of Alzheimer’s disease 

is increased in vivo by the presenilin 1 and 2 and APP mutations linked to familial 

Alzheimer's disease. Nat. Med. 2, 864–870. 



 

31 
 

Schieb, H., Kratzin, H., Jahn, O., Mobius, W., Rabe, S., Staufenbiel, M., Wiltfang, J., Klafki, 

H.W., 2011. Beta-amyloid peptide variants in brains and cerebrospinal fluid from 

amyloid precursor protein (APP) transgenic mice: comparison with human Alzheimer 

amyloid. J Biol Chem 286, 33747–33758. 

Sleegers, K., Brouwers, N., Gijselinck, I., Theuns, J., Goossens, D., Wauters, J., Del-Favero, 

J., Cruts, M., Van Duijn, C.M., Van Broeckhoven, C., 2006. APP duplication is 

sufficient to cause early onset Alzheimer’s dementia with cerebral amyloid angiopathy. 

Brain 129, 2977–2983. 

Song, B., Lai, B., Zheng, Z., Zhang, Y., Luo, J., Wang, C., Chen, Y., Woodgett, J.R., Li, M., 

2010. Inhibitory phosphorylation of GSK-3 by CaMKII couples depolarization to 

neuronal survival. J. Biol. Chem. 285, 41122–41134. 

Soppet, D., Escandon, E., Maragos, J., Middlemas, D.S., Reid, S.W., Blair, J., Burton, L.E., 

Stanton, B.R., Kaplan, D.R., Hunter, T., Nikolics, K., Parada, L.F., 1991. The 

neurotrophic factors brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 are ligands for 

the trkB tyrosine kinase receptor. Cell 65, 895–903. 

Suraneni, P., Rubinstein, B., Unruh, J.R., Durnin, M., Hanein, D., Li, R., 2012. The Arp2/3 

complex is required for lamellipodia extension and directional fibroblast cell migration. 

J. Cell Biol. 197, 239–251. 

Suzuki, N., Cheung, T.T., Cai, X.D., Odaka, A., Otvos, L., Eckman, C., Golde, T.E., 

Younkin, S.G., 1994. An increased percentage of long amyloid beta protein secreted by 

familial amyloid beta protein precursor (beta APP717) mutants. Science 264, 1336–

1340. 

Takahashi, R.H., Milner, T. a, Li, F., Nam, E.E., Edgar, M. a, Yamaguchi, H., Beal, M.F., Xu, 

H., Greengard, P., Gouras, G.K., 2002. Intraneuronal Alzheimer abeta42 accumulates in 

multivesicular bodies and is associated with synaptic pathology. Am. J. Pathol. 161, 

1869–1879. 

Takahashi, T., Fournier, A., Nakamura, F., Wang, L.H., Murakami, Y., Kalb, R.G., Fujisawa, 

H., Strittmatter, S.M., 1999. Plexin-neuropilin-1 complexes form functional semaphorin-

3A receptors. Cell 99, 59–69. 

Taketo, M.M., Araki, Y., Matsunaga, a, Yokoi, a, Tsuchida, J., Nishina, Y., Nozaki, M., 

Tanaka, H., Koga, M., Uchida, K., Matsumiya, K., Okuyama, a, Rochelle, J.M., 

Nishimune, Y., Matsui, M., Seldin, M.F., 1997. Mapping of eight testis-specific genes to 

mouse chromosomes. Genomics 46, 138–142. 

Thathiah, A., De Strooper, B., 2011. The role of G protein-coupled receptors in the pathology 

of Alzheimer’s disease. Nat. Rev. Neurosci. 12, 73–87. 

Tomita, T., Maruyama, K., Saido, T.C., Kume, H., Shinozaki, K., Tokuhiro, S., Capell, a, 

Walter, J., Grünberg, J., Haass, C., Iwatsubo, T., Obata, K., 1997. The presenilin 2 

mutation (N141I) linked to familial Alzheimer disease (Volga German families) 

increases the secretion of amyloid beta protein ending at the 42nd (or 43rd) residue. 

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 94, 2025–2030. 



 

32 
 

Uchida, Y., Ohshima, T., Sasaki, Y., Suzuki, H., Yanai, S., Yamashita, N., Nakamura, F., 

Takei, K., Ihara, Y., Mikoshiba, K., Kolattukudy, P., Honnorat, J., Goshima, Y., 2005. 

Semaphorin3A signalling is mediated via sequential Cdk5 and GSK3-beta 

phosphorylation of CRMP2: Implication of common phosphorylating mechanism 

underlying axon guidance and Alzheimer’s disease. Genes to Cells 10, 165–179. 

Uchida, Y., Ohshima, T., Yamashita, N., Ogawara, M., Sasaki, Y., Nakamura, F., Goshima, 

Y., 2009. Semaphorin3A signaling mediated by fyn-dependent tyrosine phosphorylation 

of collapsin response mediator protein 2 at tyrosine 32. J. Biol. Chem. 284, 27393–

27401. 

Varela-Echavarría, A., Tucker, A., Püschel, A.W., Guthrie, S., 1997. Motor axon 

subpopulations respond differentially to the chemorepellents netrin-1 and semaphorin D. 

Neuron 18, 193–207. 

Vassar, R., Bennett, B.D., Babu-Khan, S., Kahn, S., Mendiaz, E. a, Denis, P., Teplow, D.B., 

Ross, S., Amarante, P., Loeloff, R., Luo, Y., Fisher, S., Fuller, J., Edenson, S., Lile, J., 

Jarosinski, M. a, Biere, a L., Curran, E., Burgess, T., Louis, J.C., Collins, F., Treanor, J., 

Rogers, G., Citron, M., 1999. Beta-secretase cleavage of Alzheimer’s amyloid precursor 

protein by the transmembrane aspartic protease BACE. Science 286, 735–741. 

Wagner, U., Utton, M., Gallo, J.M., Miller, C.C., 1996. Cellular phosphorylation of tau by 

GSK-3 beta influences tau binding to microtubules and microtubule organisation. J. Cell 

Sci. 109 ( Pt 6, 1537–1543. 

Wahl, S., Barth, H., Ciossek, T., Aktories, K., Mueller, B.K., 2000. Ephrin-A5 induces 

collapse of growth cones by activating Rho and Rho kinase. J. Cell Biol. 149, 263–270. 

Walsh, D.M., Hartley, D.M., Condron, M.M., Selkoe, D.J., Teplow, D.B., 2001. In vitro 

studies of amyloid beta-protein fibril assembly and toxicity provide clues to the aetiology 

of Flemish variant (Ala692-->Gly) Alzheimer’s disease. Biochem. J. 355, 869–877. 

Wang, L.H., Strittmatter, S.M., 1996. A family of rat CRMP genes is differentially expressed 

in the nervous system. J. Neurosci. 16, 6197–6207. 

Wolfe, M.S., Xia, W., Ostaszewski, B.L., Diehl, T.S., Kimberly, W.T., Selkoe, D.J., 1999. 

Two transmembrane aspartates in presenilin-1 required for presenilin endoproteolysis 

and gamma-secretase activity. Nature 398, 513–517. 

Xiao, F., Lin, L.-F., Cheng, X., Gao, Q., Luo, H.-M., 2011. Nogo-66 receptor activation 

inhibits neurite outgrowth and increases β-amyloid protein secretion of cortical neurons. 

Mol. Med. Rep. 5, 619–624. 

Yan, Q., Rosenfeld, R.., Matheson, C.., Hawkins, N., Lopez, O.., Bennett, L., Welcher, a. ., 

1997. Expression of brain-derived neurotrophic factor protein in the adult rat central 

nervous system. Neuroscience 78, 431–448. 

Yoneda, A., Morgan-Fisher, M., Wait, R., Couchman, J.R., Wewer, U.M., 2012. A collapsin 

response mediator protein 2 isoform controls myosin II-mediated cell migration and 

matrix assembly by trapping ROCK II. Mol. Cell. Biol. 32, 1788–804. 



 

33 
 

Yoshida, H., Watanabe, A., Ihara, Y., 1998. Collapsin response mediator protein-2 is 

associated with neurofibrillary tangles in Alzheimer’s disease. J. Biol. Chem. 273, 9761–

9768. 

Yoshimura, T., Kawano, Y., Arimura, N., Kawabata, S., Kikuchi, A., Kaibuchi, K., 2005. 

GSK-3β regulates phosphorylation of CRMP-2 and neuronal polarity. Cell 120, 137–

149. 

Yuasa-Kawada, J., Suzuki, R., Kano, F., Ohkawara, T., Murata, M., Noda, M., 2003. Axonal 

morphogenesis controlled by antagonistic roles of two CRMP subtypes in microtubule 

organization. Eur. J. Neurosci. 17, 2329–2343. 

Zhou, Y., Gunput, R. a F., Pasterkamp, R.J., 2008. Semaphorin signaling: progress made and 

promises ahead. Trends Biochem. Sci. 33, 161–170. 

Zhu, L.Q., Zheng, H.Y., Peng, C.-X., Liu, D., Li, H.L., Wang, Q., Wang, J.Z., 2010. Protein 

phosphatase 2A facilitates axonogenesis by dephosphorylating CRMP2. J. Neurosci. 30, 

3839–3848. 

 

Internetové zdroje: 

(http://www.alzheimers.net/resources/alzheimers-statistics/) (staženo dne 5.8.2015) 

(http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/) (staženo dne 5.8.2015) 

http://www.alzheimers.net/resources/alzheimers-statistics/
(http:/www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/vyskyt-demence/)

	1. Úvod
	2.  Alzheimerova choroba: histopatologické nálezy a molekulární příčiny na úrovni genetické informace
	2.1. Hlavní průvodní znaky AD
	2.1.1. APP a β-Amyloidové plaky
	2.1.2. Neurofibrilární klubka

	2.2. Příčiny AD – genetické determinanty a jejich dopady na rozvoj onemocnění
	2.2.1. Mutace spojené s pozdní formou Alzheimerovy choroby
	2.2.2. Mutace spojené s časnou formou Alzheimerovy choroby


	3. Protein CRMP2: úloha v nervové soustavě
	3.1. Proteinová rodina CRMP – vlastnosti a funkce
	3.2. Tkáňová lokalizace transkriptů proteinů rodiny CRMP
	3.3. CRMP2: vlastnosti a funkce v nervovém systému
	3.4. Izoformy proteinu CRMP2 a jejich funkční odlišnosti

	4. Funkční závislost proteinu CRMP2 na fosforylaci
	4.1.1. Kolaps růstových kuželů indukovaný signalizací Sema3A
	4.1.2. Receptory pro Sema3A
	4.1.3. Signální kaskáda Sema3A
	4.2. Fosforylace CRMP2 Rho-kinázou
	4.2.1. Úloha Rho-kinázy v regulaci aktomyozinového komplexu
	4.2.2. Rho-kináza v retrakci axonů

	4.3. Ovlivnění funkce CRMP2 fosfatázami

	5. Úloha CRMP2 v buněčném transportu nervových buněk
	5.1. Anterográdní transport komplexu Sra-1/WAVE1
	5.2. Anterográdní transport dyneinu
	5.3. Anterográdní transport neurotrofinového receptoru TrkB
	5.3.1. Signální dráhy spuštěné aktivací receptoru TrkB

	6. CRMP2 ve spojení s vápenatými ionty v nervové soustavě
	6.1. Interakce CRMP2 s vápníkovým kanálem CaV2.2
	6.2. Fosforylace CRMP2 Kalmodulin-dependentní kinázou 2
	7. Regulace fosforylace CRMP2 v rozvoji Alzheimerovy choroby

	8. Závěr
	9. Zdroje

