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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.
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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/alzheimerovachoroba/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.
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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 Ckoncovou 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)
2

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 βamyloidů 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
3

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 (CapetilloZarate et al., 2012; Gouras et al., 2000).

Obrázek 2 Proteolytické štěpení APP: neamyloidogenní dráha – APP je nejprve štěpeno αsekretázou/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. GSK3β (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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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 Srckinázou 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)

11

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 Rhokinázou (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 (Sra1/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 Gaktinu 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 Sra1/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.

15

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

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 postsynaptickou 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 βa 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.
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