Abstrakt
Receptory odvozené od receptoru Toll (TLR) rozeznávají specifické evolučně
konzervované struktury společné mnohým patogenům a hrají klíčovou roli v
jejich rozpoznání a eliminaci hostitelem. V první řadě jsou zodpovědné za iniciaci a
regulaci vrozené i speficické imunitní odpovědi, která je zprostředkována zejména
diferenciovanými myeloidními buňkami. Poněkud překvapivé je nedávné zjištění, že
v průběhu zánětlivé odpovědi, kdy je prioritou organismu produkovat dostatečné
množství buněk imunitního systému pro boj s infekcí, hematopoetické kmenové buňky
(HKB) a jejich progenitory mohou prostřednictvím TLR přímo rozpoznávat mikrobiální
struktury. Tento nedávno popsaný mechanismus můžeme zahrnout mezi další již dříve
popsané způsoby indukce diferenciace HKB v myeloidní buňky a granulocyty. Jmenovitě
vliv zánětlivých cytokinů produkovaných infikovanou tkání a reakci na pokles počtu
diferencovaných buněk, či jejich prekurzorů, v důsledku mobilizace těchto buněk z kostní
dřeni. Není nicméně známo, zda se tento mechanismus uplatňuje také v embryonální
krvetvorbě. Naše výsledky ukazují, že receptory TLR a jejich adaptorové proteiny jsou
v časných

stádiích

embryogeneze

funkčně

exprimovány

nejprve

maternálními

myeloidními buňkami, které jsou postupně nahrazeny diferenciovanými embryonálními
fagocyty. Za povšimnutí stojí fakt, že stejně jako diferencované embryonální myeloidní
buňky, i nejčasnější hematopoetické multipotentní progenitory, které se objevující ve dni
6.5 embryonálního (E6.5) vývoje myši exprimují receptory TLR, a po stimulaci agonistou
receptoru TLR2 odpovídají zvýšením úrovně proliferace a myeloidní diferenciace
v závislosti na přítomnosti adaptorového proteinu MyD88. Abychom porozuměli
vztahům vznikajících hematopoetických linií a TLR2+ časných embryonálních
hematopoetických progenitorů, vytvořili jsme dva transgenní Tlr2-reportérové myší
modely umožňující neinvazivní genetické sledování embryonálních buněk s aktivním
lokusem genu Tlr2. Vedle zmapování expresního profilu E10.5 embryonálních fagocytů
pocházejících vývojově ze žloutkového váčku, a prověření funkčnosti jejich receptorů
TLR, naše data ukazují i na účast signalizace TLR2 v regulaci metabolismu železa v těchto
embryonálních makrofázích. S ohledem na roli myeloidních buněk v rozvoji onemocnění,
a to zejména při interakci patogen-hostitel, popisujeme časnou aktivaci autofagie
indukované v makrofázích po infekci bakterií Francisella tularensis prostřednictvím
adaptorového proteinu p62. Tento proces může být spuštěn aktivací receptorů TLR.
Následně

demonstrujeme,

že

myeloidní

α-defensiny

a

myeloperoxidáza

jsou

produkovány eosinofily izolovanými z kapilární krve pacientů s diabetem 1. typu a mohly
by tak představovat molekulární markery transkripčně aktivních eosinofilů. Naše práce
poukazuje na doposud nepopsané funkce receptorů TLR v myeloidních buňkách
v průběhu vývoje i patologických stavů.

