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Makrofágy přesměrovávají fagocytózu na neprofesionální fagocyty a ovlivňují 
zánět 
 
Naše těla zlikvidují každý den miliardy buněk prostřednictvím "profesionálních" fagocytů, 
jako jsou makrofágy, a "neprofesionálních" fagocytů, jako jsou epitelové buňky či fibroblasty. 
V jaké míře přispívají jednotlivé typy fagocytů k fagocytóze, a tkáňové homeostáze zatím 
není zcela pochopeno. Vědci v tomto článku popisují roli růstového faktoru podobného 
inzulínu, který je odvozený z makrofágů. Tento faktor zvyšuje vychytávání mikrovesiklů 
neprofesionálními fagocyty, jako jsou epitelové buňky dýchacích cest a fibroblasty, čímž 
dochází k útlumu zánětu ve tkáni. 
 

Macrophages redirect phagocytosis by non-professional phagocytes and influence 
inflammation 
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Kontrola mitochondriální funkce a růstu buněk atypickým kadherinem Fat1 
 
Kadheriny jsou transmembránové proteiny. Fat1 je obří atypický kadherin, u kterého bylo 
zjištěno, že ovlivňuje buněčnou proliferaci. Vědci v tomto článku uvádějí, že Fat1 reguluje 
proliferaci buněk hladkého svalstva po poranění tepen tím, že ovlivňuje mitochondriální 
respiraci. Ukazují, že se fragment Fat1 akumuluje v mitochondriích buněk hladkého 
svalstva, kde potlačuje mitochondriální dýchání.  
 

Control of mitochondrial function and cell growth by the atypical cadherin Fat1 
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Různé tkáňové fagocyty řídí vlivem apoptických buněk odlišné programy 
homeostázy 
 
Rychlá clearance apoptických buněk může snížit zánětlivé a autoimunitní důsledky 
jejich rozpadu. Narušení tohoto mechanismu může vyvolat imunitní odpověď proti 
molekulárním komponentám a vlastním antigenům uvolněných z degenerujících 
apoptotických buněk. Vědci na myším modelu ukazují, že clearance apoptických 
epiteliálních buněk střevními fagocyty vede k up regulaci různých buněčně 
specifických protizánětlivých genů a k indukci regulačních T lymfocytů. Některé z 
indukovaných genů se překrývají s geny souvisejícími se vznikem zánětlivého 
onemocnění střeva. 
 

Different tissue phagocytes sample apoptotic cells to direct distinct 
homeostasis programs 
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