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Abstrakt
P53 je známý především jako tumor supresorový faktor, který reguluje expresi množství
genů účastnících se regulace buněčného cyklu, oprav DNA a buněčné smrti. Řadu procesů
však reguluje i mimo jádro buňky svými na transkripci nezávislými aktivitami. Určité
množství proteinu p53 se nalézá i v mitochondriích, kde přispívá k udržování integrity
mitochondriálního genomu. Za apoptotických podmínek pak dochází k rapidní translokaci
velkého množství proteinu p53 na vnější mitochondriální membránu, kde se účastní proapoptotické signalizace.

Klíčová slova: p53, mitochondrie, mtDNA, apoptóza

Abstract
Protein p53 is known as a tumor supressor. In nucleus, p53 regulates the expression of its
target genes, which are involved in cell cycle control, DNA repair and cell death. Protein
p53 also has transcription-independent activities outside the nucleus. Certain amount of
this protein can be found in mitochondria, where it is involved in mitochondrial genom
integrity maintaining. Under stress conditions, p53 rapidly translocates to outer mitochondrial membrane, and takes a part in apoptotic signalling pathway.

Keywords: p53, mitochondria, mtDNA, apoptosis
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Seznam použitých zkratek
APE

Apurinní endonukleáza

ATAD3

Attachment domain 3

BER

Base excision repair

BH

Bcl Homology

DBD

DNA binding domain, DNA vazebná doména

dGTP

Deoxyguanosine triphosphate

GST

Glutathione S-transferase

HAUSP

Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease

HIPK

Homeodomain-interacting protein kinase

HMG

High Mobility Group

HSP

Heavy strand promotor

Hsp60/Hsp10

Heat shock protein 60/10

CHCHD

Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-like protein

LSP

Light strand promotor

MDM2

E3 ubiquitin ligáza

ML

Myeloid leukemia

mtDNA

Mitochondrial DNA

MTS

Mitochondria-targeting sequence

mtSSB

Mitochondrial single strand binging protein

NADH

Nicotinamide adenine dinucleotide
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NLS

Nuclear localization signal

OGG1

8-Oxoguanine glycosylase

OMM

Outer mitochondrial membrane

POLG

Polymerase Gamma gene

POLMRT

Mitochondrial RNA polymerase

POLRMT

RNA polymeráza mitochondriální

RECQL

RecQ like helicase

RKO

Buněčná linie kolorektálního karcinomu

RRM2B

Ribonukleotid reduktáza M2 B

SSB

Single strand binding

TAD

Trans-activating domain

TEFM

Transcription Exchange factor mitochondrial

TFAM

Transcription factor A mitochondrial

TIM

Translocase of the inner membrane

TOM

Translocase of the outer membrane

TWINKLE

Jaderně kódovaná mtDNA helikáza
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1 Úvod
Vedle svých aktivit v jádře, kde reguluje expresi cílových genů, je protein p53 schopen také
transkripčně nezávislých regulací přímou interakcí s mimojadernými proteiny. Tato práce
bude pojednávat o jeho interakcích s mitochondriálními proteiny a vlivu těchto interakcí
na mitochondrie i buňku. Osud p53 v mitochondriích se liší v závislosti na podmínkách. Za
normálních, nestresových podmínek je protein p53 v rámci mitochondrií aktivní zejména
v mitochondriální matrix v procesu udržování integrity mitochondriálního genomu, zatímco po různých stresových podnětech dochází k jeho translokaci na vnější mitochondriální membránu, kde se účastní apoptotické signalizace, která vede až k permeabilizaci
vnější mitochondriální membrány, spuštění apoptózy a degradaci obsahu buňky, tedy i
mitochondrií samotných.
V dalších kapitolách této práce budou blíže popsány aktivity p53 v mitochondriích.
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2 Protein p53 a mitochondrie
V této kapitole budou blíže popsány mitochondrie a protein p53.

2.1 Mitochondrie
Mitochondrie jsou organely eukaryotních buněk. Pravděpodobně mají endosymbiotický
původ, součástí buňky se staly pohlcením prokaryotního organismu, nejspíše alfa-proteobakterie, což se stalo asi před 1,2 miliardy let (Shih & Matzke, 2013). Tuto teorii podporuje
mimo jiné existence mitochondriální DNA (mtDNA), která může být pozůstatkem genomu
původního endosymbionta. Přestože se většina genů během evoluce přesunula do jádra,
mtDNA stále obsahuje několik desítek genů, nezbytných pro jejich funkci. Mitochondriální
genom bude detailněji popsán v další kapitole.
V mitochondriích se odehrává oxidativní metabolismus buňky, jako je Krebsův cyklus, oxidativní fosforylace a oxidace mastných kyselin. V buňce mají také signalizační funkci,
například během apoptózy.
Udávaná velikost mitochondrií je asi 1×0,5 μm. Tyto organely jsou nicméně velmi dynamické, jejich morfologie se může lišit dle typů buněk, a neustále procházejí procesem fúze a
dělení, takže namísto jednotlivých kompaktních organel tvoří jakési propojené retikulum
(Frey, Renken, & Perkins, 2002).
Mitochondrie mají dvě membrány, které se liší složením i funkcí, vnější je hladká a obsahuje poriny tvořící nespecifické póry, kterými prochází volnou difuzí molekuly až do 10
kDa. Vnitřní membrána tvoří četné invaginace, nazvané kristy. Jsou s ní asociovány proteiny dýchacího řetězce, oxidativní fosforylace a transportní proteiny. Oproti vnější má
vyšší obsah proteinů a propouští pouze malé molekuly plynů a vody. Vnitřek mitochondrií
vyplňuje matrix, ve které jsou obsaženy enzymy oxidativního metabolismu, např. Krebsova cyklu, a další proteiny, RNA, ribozomy a mtDNA. Samostatným kompartmentem je
také mezimembránový prostor (Voet & Voet, 2004).
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2.2 Protein p53
Protein p53, neboli tumor supresorový protein, má v organismu mnoho funkcí. V jádře
funguje jako transkripční faktor, který reguluje expresi velkého počtu genů (Riley, Sontag,
Chen, & Levine, 2008), mimo jádro přímou interakcí s proteiny reguluje řadu dalších dějů.
Účastní se regulace buněčného cyklu, růstu, proliferace, buněčné smrti, stárnutí a diferenciace, také opravných mechanismů poškození DNA, a energetického metabolismu
(Vogelstein, Lane, & Levine, 2000).

2.2.1 Gen TP53
Lidský gen pro p53 protein se nazývá TP53, nachází se na p rameni 17. chromozomu na
pozici 13.1 (17p31.1) a má 27 772 bazí. Mutace v tomto genu výrazně zvyšují pravděpodobnost rakovinného bujení, až 50 % všech tumorů má mutaci v TP53 (Hollstein et
al., 1994).

2.2.2 Struktura
Protein p53 tvoří 393 aminokyselin, jeho molekulová hmotnost je 43,6 kDa a skládá se
z několika domén; N-konec proteinu tvoří transaktivační domény, TAD1 (aminokyseliny
17-25) a TAD2 (48- 56), tyto doména aktivují transkripční faktory. Následuje prolin bohatá doména a DNA vazebná doména DBD (aminokyseliny 102-292). Tato doména interaguje v jádře s DNA a v cytoplazmě s cílovými proteiny. Dále je nukleární lokalizační signál
(aminokyseliny 305-321) tetramerizační doména (325-355), důležitá pro formaci homotetrameru p53, což je běžná forma aktivního p53, a C-terminální region (aminokyseliny
356-393), který má význam ve stabilizaci interakce s DNA i proteiny. Protein má několik
izoforem, jejich exprese se liší dle tkání (UniProt, 2017), (Goodsell, 2002).
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3 Translokace
Proces translokace p53 do mitochondrií probíhá velmi odlišně za normálních, nestresových podmínek, a po stresovém podnětu.

3.1 Translokace indukovaná stresem
K rapidní translokaci p53 do mitochondrií dochází po stresovém podnětu, jakým je například genotoxický stres (Natalie D Marchenko, Zaika, & Moll, 2000), hypoxie (Sansome,
Zaika, Marchenko, & Moll, 2001), tepelné poškození buňky (Gu et al., 2014) či vystavení
gamma záření u radiosenzitivních orgánů (Strom et al., 2006). Translokace není podmíněna přítomností mitochondriální targeting sekvence v proteinu p53, ale je regulována
monoubiquitinací E3 ubiquitin ligázou MDM2 cytosolické frakce p53 (Natasha D
Marchenko, Wolff, Erster, Becker, & Moll, 2007). Ta za normálního stavu provádí spolu
s dalšími enzymy polyubiquitinaci C-terminálních lysinů p53; Lys 370, 372, 373, 381, 382
a 386, čímž je protein určen k degradaci ve 26S proteasomu. Tak je udržována nízká hladina p53 v cytosolu. Po stresovém stimulu ale dochází u p53 k monoubiquitinaci. Monoubiquitinovaný p53 je stabilizován a lokalizován na vnější mitochondriální membránu,
kde spouští apoptózu.
Ubiquitinace E3 ligázou MDM2 je regulována jednak celkovou hladinou MDM2 v buňce,
jednak posttranslačními modifikacemi p53. Během stresu se snižuje hladina MDM2
v buňce, takže probíhá převážně monoubiquitilace p53 (Li et al., 2003).
Posttranslační modifikace p53 mohou mít vliv na afinitu p53 k MDM2. Jedním ze známých
mechanismů změny afinity je fosforylace Ser46 p53. Homeodomain-interacting protein
kináza-2 (HIPK2), aktivovaná v reakci na poškození DNA UV zářením, fosforyluje p53 na
Ser46 zbytku. (D'Orazi et al., 2002). Tato fosforylace umožní prolyl-izomeráze Pin1 provést konformační změny p53 (Sorrentino et al., 2013), které snižují afinitu p53 k MDM2.
Tím se zvýší se poměr monoubiquitinace oproti polyubiquitinaci a tedy i translokace na
vnější mitochondriální membránu. MDM2 však neslouží jako transportér p53, v mitochondriích nebyly detekovány žádné jejich komplexy. Po mitochondriální translokaci dojde k rapidní deubiquitinylaci pomocí HAUSP komplexu, apoptoticky aktivní p53 tedy není
ubiquitinylovaný (Natasha D Marchenko et al., 2007).
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3.2 Translokace za nestresových podmínek
Za normálních podmínek je v mitochondriích přítomno jen malé množství proteinu p53,
přesto i v absenci stresu dochází k translokaci p53 do mitochondrií, i když v podstatně
menší míře. Část cytosolického p53 je importována skrz vnější i vnitřní mitochondriální
membránu pomocí transportérů TOM a TIM do matrix, kde se účastní procesů udržujících
integritu mtDNA.
Zatím jsou známy tři způsoby translokace neubiquitinovaného p53. Prvním z nich je kolokalizace s RECQL helikázou. Interakcí s touto helikázou je maskována NLS p53, zatímco
84 aminokyselin na N-konci REXQL4 nese MTS, díky které je komplex lokalizován do blízkosti mitochondriálního nukleoidu (De et al., 2012).
Dalším způsobem lokalizace p53 do mitochondrií je odhalení kryptické MTS proteolytickým štěpením p53 a následný import jeho 40kDa podjednotky. Tímto štěpením dojde ke
ztrátě obou transaktivačních domén p53. (Boopathi, Srinivasan, Fang, & Avadhani, 2008).
Během třetí cesty importu dochází ke kovalentní vazbě p53 s importním receptorem, oxidoreduktázou CHCHD4, lokalizovanou v mezimembránovém prostoru, načež proběhne
translokace skrz TOM komplex. Tento transport je závislý na oxidativní metabolické aktivitě, při oxidativním stresu se zvýší exprese CHCHD4 a tím i import p53 (Zhuang et al.,
2013). Mechanismus, jakým se p53 dostane z mezimembránového prostoru do matrix,
není přesně znám.
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4 Mitochondriální DNA
Lidský mitochondriální genom tvoří dvouřetězcová molekula DNA o délce 16 569 bazí,
která obsahuje celkem 37 genů. Konkrétně to jsou geny pro 12S a 16S RNA, 22tRNA, a 13
proteinů oxidativní fosforylace: podjednotky 1, 2 a 3 cytochrom-c-oxidázy, podjednotky 6
a 8 ATP syntházy, jeden protein cytochrom-c-oxidoreduktázy a 7 podjednotek NADH dehydrogenázy. Rozlišujeme řetězec těžký - H, s vyšším obsahem purinů, a lehký - L, s vyšším
obsahem pyrimidinů. Geny jsou přítomny na obou řetězcích, 28 genů na L-strand a 9 na
H-strand (Anderson et al., 1981).

4.1 Nukleoid
Nukleoid je oblast v mitochondrionu, která obsahuje mtDNA asociovanou s proteiny nezbytnými pro udržování její integrity a komplexy replikace a transkripce. Počet nukleoidů
v lidské buňce se liší dle typu buňky, od 500 do 12 900 (Bogenhagen, 2012), jeden nukleoid savců obsahuje obvykle jednu až dvě molekuly mtDNA (Kukat et al., 2011). S mtDNA
je asociováno více než 50 proteinů (Bogenhagen, Wang, Shen, & Kobayashi, 2003). Pro
správné sbalení nukleoidu je nutný mitochondriální transkripční faktor A (TFAM), který
se nespecificky váže na mtDNA, a je ho takové množství, aby ji byl schopný celou rovnoměrně pokrýt. Vzdálenost mezi dimery TFAM na mtDNA je asi 35 až 40 nukleotidů (Alam
et al., 2003).
Proteiny replikačního a transkripčního aparátu jsou také lokalizovány v bezprostřední
blízkosti mtDNA a jsou tedy součástí nukleoidu. V mitochondriích jsou to DNA polymerázy
γ POLG a POLG2, zajišťující replikaci a proofreading, RNA polymeráza POLMRT, transkripční faktor B, DNA helikáza TWINKLE, LONP1 proteáza a mitochondriální transkripčně elongační faktor TEFM (Bogenhagen et al., 2003).
Mitochondrial single strand binging protein (mtSSB), tzv. covering protein, chrání během
transkripce a replikace jednořetězcovou mtDNA před štěpením nukleázami a opětovným
spojením (Maier et al., 2001).
Protein p53 interaguje s řadou proteinů nukleoidu. V lidských buňkách je nukleoid připojený k vnitřní mitochondriální membráně pomocí ATAD3 proteinu (Bogenhagen,
Rousseau, & Burke, 2008).
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4.2 Transkripce
Mezi geny mtDNA je minimum nekódujících sekvencí. Výjimkou je přibližně 1 kbp dlouhý
nekódující region, ve kterém se nachází displacement neboli D-loop, struktura, ve které
jsou od sebe vlákna dsDNA odděleny a mezi ně je vsunuto třetí vlákno DNA.
Transkripce mtDNA začíná z promotorů HSP1 a HSP2 na H-řetězci a promotoru LSP na Lřetězci. LSP a HSP1 se nachází v D-loop regulačním regionu, promotor HSP2 je downstream od HSP1. Transkripty jsou polycystronní a jsou polyadenylovány (Anderson et al.,
1981). Transkripci provádí mitochondriální RNA polymeráza POLRMT (Masters, Stohl, &
Clayton, 1987), která pro svou funkci vyžaduje asociované transkripční faktory; mitochondriální transkripční faktor A TFAM, který váže mtDNA skrz své HMG-box domény
(Fisher & Clayton, 1985), dále transkripční faktory B TFB1M nebo TFB2M, které stimulují
iniciaci transkripce interakcí s TFAM (McCulloch & Shadel, 2003) a fungují jako rRNA adenin methyltransferázy (Cotney & Shadel, 2006; Falkenberg et al., 2002). V přítomnosti
těchto faktorů se POLRMT váže na promotor a spouští transkripci (Gaspari, Falkenberg,
Larsson, & Gustafsson, 2004).

4.3 Replikace
Replikace mtDNA probíhá z jednoho replikačního počátku na každém vlákně, OH na H
vlákně a z OL na L vlákně (Shadel & Clayton, 1997). Podle asymetrického modelu je replikace na obou vláknech kontinuální, nejprve dochází k zahájení DNA syntézy v OH na leading H vlákně, poté, co jsou replikovány asi dvě třetiny vlákna, započne replikace lagging
L vlákna z OL (Tapper & Clayton, 1981). Iniciace replikace je spojená s transkripcí. Primer
potřebný k iniciaci v OH je transkripčním produktem z LSP promotoru (Shadel & Clayton,
1997). Syntézu DNA provádí polymeráza γ (Ropp & Copeland, 1996). Lidská polymeráza
γ je heterotrimer složený z jedné katalytické podjednotky o velikosti 139 kDa a dvou procesivních, 53 kDa velkých podjednotek (Yakubovskaya, Chen, Carrodeguas, Kisker, &
Bogenhagen, 2006). Katalytická podjednotka má jak polymerázovou, tak 3´5´exonukleázovou aktivitu, provádí také proofreading nově syntetizovaného řetězce (Kaguni, 2004).
Rozplétání asi 20 bp dlouhých úseků mtDNA v replikační vidličce se děje pomocí helikázy
TWINKLE (Spelbrink et al., 2001). Její aktivita je stimulována proteinem mtSSB
(Korhonen, Gaspari, & Falkenberg, 2003).
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4.4 Opravy mitochondriální DNA
V mitochondriální DNA dochází k mutacím přibližně desetkrát častěji, než v DNA jaderné
(Haag-Liautard et al., 2008). MtDNA se nachází v blízkosti komplexů oxidativní fosforylace, během které je produkováno množství volných kyslíkových radikálů. Ty způsobují
oxidativní poškození DNA, v jehož důsledku dochází často k přeměně deoxyguanosinu na
8-oxo-7,8-dihydroxo-2´-deoxyguanosin (Breen & Murphy, 1995) (Faucher, Doublié, & Jia,
2012). Nejčastějším a nejlépe popsaným mechanismem opravy poškození mtDNA je Base
excision repair – BER (Kazak, Reyes, & Holt, 2012).
První fází BER je rozpoznání poškozené báze a následné štěpení N-glykosidické vazby enzymem glykosylázou. Chybná báze je tak odstraněna a na mtDNA dochází k vytvoření abazického místa, ve kterém je zbylá fosfátová kostra odbourána endonukleázou APE1
(Fromme & Verdine, 2004). Chybějící nukleotidy jsou poté dosyntetizovány polymerázou
γ (Yakubovskaya et al., 2006), a DNA je spojena mitochondriální ligázou III (Simsek et al.,
2011). Na průběh BER má vliv protein p53, který interaguje s polymerázou γ, tato interakce bude podrobněji popsána níže.

4.5 p53 a mitochondriální genom
Protein p53 má významnou úlohu v udržování integrity mitochondriálního genomu. Jednak působí v jádře jako regulátor transkripce genů podstatných pro transkripci, replikaci
či opravu mtDNA, jednak v matrix přímo interaguje s mtDNA a proteiny účastnícími se
replikace a opravných aktivit, a sám má 3´5´exonukleázovou aktivitu (Mummenbrauer et
al., 1996). Obsah mtDNA v buňkách exprimujících p53 je výrazně vyšší, než v p53 deficientních buňkách, což ukazuje na význam exprese p53 pro funkci mitochondriálního genomu (Kulawiec, Ayyasamy, & Singh, 2009).

4.6 Regulace transkripce p53 cílových genů
Protein p53 v jádře transkripčně reguluje množství genů. Níže bude popsána transkripční
regulace dvou genů, TFAM a RRM2B, jejichž exprese je podstatná pro funkci mtDNA.

4.6.1 TFAM
TFAM je jaderně kódovaný gen pro mitochondriální transkripční faktor A, který se podílí
na mtDNA replikaci, transkripci a sbalení do nukleoidu (Shadel, 2008).
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Sekvence myšího genu TFAM obsahuje čtyři putativní p53 vazebné konsenzus sekvence, z
nichž u jedné byla zjištěna interakce s p53. Schopnost Transaktivace TFAM genu proteinem p53 byla prokázána transfekcí p53 deficientních myších embryonálních fibroblastů
wt p53. U těchto transfektovaných buněk s funkčním p53 byla hladina mRNA TFAM výrazně vyšší, než u kontrolních buněk. (Park et al., 2009). V kosterní svalovině myší bez
funkčního p53 je snížený obsah mRNA i samotného proteinu TFAM. To má za následek
snížené množství mtDNA v mitochondriích a celkově nižší fyzickou výdrž1 těchto myší.
Tato regulace je tkáňově specifická, v jaterních či srdečních buňkách nebylo snížené množství TFAM pozorováno.
Kromě regulace transkripce je p53 schopen také interagovat s proteinem TFAM v mitochondriích a ovliňovat tím jeho aktivitu, čemuž se budu věnovat níže.

4.6.2 RRM2B
Protein p53 je transkripčním regulátorem exprese jaderně kódovaného genu pro ribonukleotid reduktázu M2 B (RRM2B) (Tanaka et al., 2000). Produkt tohoto genu je podjednotkou enzymu ribonukleotid reduktázy, která provádí syntézu dNTP potřebných pro replikaci a opravy mtDNA (Pontarin, Ferraro, Bee, Reichard, & Bianchi, 2012). Změna exprese
tohoto genu má za následek rozsáhlé deplece mitochondriální DNA (Bourdon et al., 2007).

4.7 Interakce s proteiny v mitochondriální matrix
V matrix mitochondrií protein p53 přímo interaguje s několika proteiny zajišťujícími
údržbu a replikaci mtDNA. Jednotlivé interakce a jejich význam budou popsány v následujících odstavcích.

4.7.1 Polymeráza γ
Lidská polymeráza γ je heterotrimer s jednou katalytickou a dvěmi procesivními podjednotkami (Kaguni, 2004) a zajišťuje replikaci mtDNA. Během syntézy mtDNA může docházet k zařazení nesprávného nukleotidu, což je vedle oxidativního poškození DNA další
možná příčina vzniku mutací. 3´-5´exonukleázová aktivita polymerázy γ sama o sobě ne-

1

excercise capacity

17

stačí k odstranění těchto nukleotidů. V mitochondriálním extraktu p53 deficientních buněk docházelo k chybnému vytváření dGTP:T párů, které nebyly efektivně odstraňovány,
a k akumulaci krátkých úseků mtDNA. Po přidání rekombinantního p53-GST fúzního proteinu došlo k významnému snížení počtu chybných párů (Bakhanashvili et al., 2008). Odstranění chybně spárovaných nukleotidů tedy probíhá efektivněji v přítomnosti p53,
který funguje jako externí proofreader a má přímý vliv na přesnost syntézy mtDNA polymerázou γ .
Interakce s p53 má také roli v BER, kdy stimuluje aktivitu polymerázy γ při inkorporaci
nukleotidů do mtDNA, a tím zvyšuje účinnost této opravy (de Souza-Pinto, Harris, & Bohr,
2004).

4.7.2 TFAM
Mitochondriální transkripční faktor A – TFAM, je multifunkční protein s hmotností 29 kDa,
který se účastní udržování integrity mtDNA na několika úrovních, je nezbytný při replikaci, transkripci, detekci a opravě poškozené DNA a při skládání mtDNA do nukleoidu
(Kang & Hamasaki, 2005).
Tento protein je složený ze dvou tandemových High Mobility Group boxů – HMG1 a HMG2,
které jsou spojeny 36 aminokyselin dlouhým zásaditým linker regionem, na C konci proteinu je 27 zásaditých aminokyselinových zbytků. TFAM se v mitochondriích vyskytuje
v rovnovážném poměru jako dimer a monomer, při nasednutí na mtDNA dimerizuje
(Wong, Rajagopalan, Freund, et al., 2009).
TFAM interaguje s proteinem p53. K primární vazbě dochází mezi HMG1 boxem TFAM a
transaktivační doménou p53, ke slabší sekundární vazbě dochází na C-terminální regulační doméně (Wong, Rajagopalan, Freund, et al., 2009). Komplex TFAM-p53 je stabilizován elektrostatickými a hydrofobními interakcemi. Během vazby dochází ke konformačním změnám u p53, kde se v TAD tvoří dva negativně nabité helixy (S15-L32 a Q38-D57),
spojené linker regionem, které pak TFAM váže.
TFAM se preferenčně váže na poškozenou mtDNA obsahující 8-oxoG (Yoshida et al., 2002)
a tak inhibuje aktivitu BER enzymů, jako například OGG1 a APE. Za přítomnosti p53 je tato
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aktivita TFAM utlumená. Dochází také k inhibici vazby TFAM na oxidativně poškozenou
DNA (Yoshida et al., 2003).

4.7.3 HmtSSB
Protein HmtSSB (Human mitochondrial single strand binding protein) je homotetramer
(Wong, Rajagopalan, Townsley, et al., 2009). Primární struktura tohoto proteinu je homologní k SSB proteinu E. coli, naopak nemá žádné podobnosti s jaderným ssb proteinem
RPA (Van Dyck, Foury, Stillman, & Brill, 1992).
HmtSSB se během replikace a transkripce mtDNA váže na jednořetězcovou DNA v D-loop,
čímž zabraňuje opětovnému spojení řetězců (Van Tuyle & Pavco, 1985). Mimo to se
účastní balení mtDNA do nukleoidu (Bogenhagen et al., 2003), stimuluje helikázu
TWINKLE (Korhonen et al., 2003) i polymerázu γ (Williams & Kaguni, 1995). V přítomnosti mtSSB se procesivita této polymerázy dvakrát zvýší, je také stimulována její 3´- 5´
exonukleázová aktivita a přesnost syntézy (Farr, Wang, & Kaguni, 1999).
MtSSB interaguje s proteinem p53 skrz obě transaktivační subdomény, TAD1 i TAD2
(Wong, Rajagopalan, Townsley, et al., 2009). Po krátkém genotoxickém stresu mají tyto
subdomény fosforylované serinové zbytky Ser 6, 9, 15 a 20, což zvyšuje negativní náboj Nkonce p53 a tím i afinitu k mtSSB. Na homotetrameru mtSSB jsou čtyři možná vazebná
místa (Raghunathan, Kozlov, Lohman, & Waksman, 2000), lze tedy předpokládat, že je
schopen současné interakce jak s p53, tak s mtDNA. Jak již bylo řečeno výše, p53 má slabou 3´-5´ exonukleázovou aktivitu a je schopen hydrolyzovat 8-oxodG z mtDNA (Janus et
al., 1999). Při interakci s mtSSB se tato aktivita mírně zvyšuje, což je pravděpodobně způsobeno tím, že má komplex mtSSB-p53 vyšší afinitu k DNA, než p53 samotný (Wong,
Rajagopalan, Townsley, et al., 2009).

4.8 Přímá interakce p53 s mtDNA
V lidském mitochondriálním genomu bylo nalezeno sedm putativních p53 vazebných sekvencí, které mají vysokou podobnost s konsenzus p53 vazebnou sekvencí, a to na pozici
1553, 1809, 2397, 2903, 4637, 12230 downstream od HSP a na pozici 16190 v D-loop regionu downstream od LSP (Heyne et al., 2004). Pro zjištění interakce s těmito sekvencemi
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byly vytvořeny referenční plazmidy s jednotlivými sekvencemi, minimálním beta-globinovým promotorem a luciferázovým genem, a dále kontrolní plazmidy s promotorovou
sekvencí p53-responzivního p21-Waf genu a prázdné vektory. Po 32hodinové inkubaci
s p53 byla pozorována luciferázová aktivita u kontrolních plazmidů s p21Waf promotorem a u transfektovaných plazmidů obsahujících putativní sekvenci 1553. U této jediné
sekvence, lokalizované v 16S rRNA lokusu, byla tedy prokázána schopnost vázat p53, a to
s poměrně nízkou afinitou. Jako p53 vazebný motiv byly určené bp 1553-1572, což je v lidské mtDNA konzervovaná sekvence. Význam této interakce není přesně znám.
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5 Mitochondrie v p53 indukované apoptóze
5.1 Apoptóza
Apoptóza, neboli řízená buněčná smrt, je silně regulovaný proces, během kterého dochází
k nevratným morfologickým a fyziologickým změnám, jako je kolaps cytoskeletu, fragmentace DNA a rozpad jaderné membrány.

5.1.1 Kaspázová kaskáda
Kaspázy jsou proteázy, které se za normálních podmínek vyskytují v buňce jako inaktivní
prekurzory prokaspázy. Během apoptózy u nich dochází ke štěpení a konformačním změnám, čímž jsou aktivovány. Můžeme je rozdělit na iniciátorové (mezi které řadíme kaspázu
2, 8, 9 a 10) a efektorové (kam patří kaspáza 3, 6 a 7). Jako první jsou během apoptózy
aktivovány iniciátorové kaspázy, které provedou proteolytické štěpení a tím aktivaci efektorových kaspáz, a tím dojde ke spuštěné proteolytické kaspázové kaskády. Efektorové
kaspázy poté štěpí různé substráty a tak probíhá apoptotický proces řízené degradace,
který je již nevratný (Nicholson, 1999).

5.1.2 Cesty apoptózy
Apoptóza probíhá několika různými cestami, podle původu podnětu, který ji indukuje,
můžeme cesty apoptózy rozdělit na vnitřní – intrinsic, pokud podnět pochází zevnitř
buňky, a vnější – extrinsic, pokud je apoptóza spuštěna v reakci na extracelulární stimul
(Alberts, 2017).

5.2 p53 závislá apoptóza
Protein p53 je schopen indukovat apoptózu. Transfekcí p53 deficientních buněk Saos-2
adenovirálním expresním vektorem s wt p53 lze u těchto buněk aktivovat kaspázovou
proteolytickou kaskádu a spustit apoptózu (Martin Schuler, Bossy-Wetzel, Goldstein,
Fitzgerald, & Green, 2000). V této p53 závislé dráze apoptózy hrají klíčovou roli mitochondrie. V reakci na stresový signál, kterým může být například poškození DNA či hypoxie, se
p53 velmi rychle lokalizuje na vnější mitochondriální membránu (Natalie D Marchenko et
al., 2000). Poté dojde ke kolapsu membránového potenciálu a tvorbě pórů ve vnější mitochondriální membráně, což má za následek její permeabilizaci a uvolnění cytochromu c,
Smac, Htra2 a dalších apoptogenních faktorů z mezimembránového prostoru do cytosolu
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(Green & Evan, 2002). Tam cytochrom c aktivuje iniciátorovou prokaspázu 9 skrze vazbu
na adaptorový protein Apaf1. Ten po navázání cytochromu c tvoří heptamer zvaný
apoptosom, který přitahuje a váže molekuly prokaspázy 9. Ty po přiblížení aktivují sebe a
poté i další, exekuční prokaspázy, jako je prokaspáza 3, čímž je spuštěna proteolytická
kaskáda (Green & Reed, 1998).
Mechanismus, jakým p53 apoptózu indukuje, je velmi komplexní, a probíhá na vícero
úrovních. Jako první byla známá transkripčně regulační role p53. V jádře indukuje expresi
proapoptotických genů Bax (Toshiyuki & Reed, 1995), NOXA (E. Oda et al., 2000), PUMA
(Nakano & Vousden, 2001) a p53AIP1 (K. Oda et al., 2000).

5.2.1 Transkripčně nezávislá indukce apoptózy
Aktivace transkripce těchto genů ale není jediný způsob, p53 indukuje apoptózu i u buněk
bez transkripční či translační aktivity (Gao & Tsuchida, 1999), (Caelles, Helmberg, & Karin,
1994). Delece či mutace v p53 transaktivační doméně není fatální pro schopnost p53 indukovat apoptózu (Haupt, Rowan, Shaulian, Vousden, & Oren, 1995). Navíc, po přidání
rekombinantního p53 do cytosolického extraktu bez přítomnosti buněčných jader dochází k uvolnění cytochromu c z mitochondrií a aktivaci kaspázové kaskády (Ding et al.,
2000). Všechny tyto poznatky ukazují, že paralelně s regulací transkripce existuje další,
rychlejší přímá cesta, kterou p53 indukuje apoptózu. Vzhledem ke klíčové roli mitochondrií bude tato přímá cesta podrobněji popsána.

5.2.2 Translokace na vnější mitochondriální membránu a její permeabilizace
Při indukci p53 dependentní apoptózy dochází k rapidní translokaci části p53 na vnější
mitochondriální membránu, což bylo zjištěno srovnáním mitochondriálních frakcí buněk
s wt p53 před a po apoptotickém stimulu. Po poškození DNA u buněk myeloidní leukemie
(ML-1) a buněk kolorektálního karcinomu (RKO) přidáním camptothecinu, nebo po vyvolání hypoxického stresu ošetřením desferroxoaminem, byla část p53 lokalizována v mitochondriální frakci. Mitochondriální lokalizace byla specifická pouze pro p53, jiné jaderné
proteiny detekovány nebyly. Dochází k ní pouze v případě p53 cesty apoptózy. Po indukci
p53 nezávislé, TNF cesty apoptózy u ML-1 buněk nebyla lokalizace p53 do mitochondrií
pozorována, ačkoliv celková hladina p53 v buňce byla na stejné úrovni, jako po vyvolání
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p53 závislé cesty desferroxoaminem. Z toho lze vyvodit závěr, že mitochondriální lokalizace p53 během této cesty apoptózy není pouze důsledkem zvýšeného množství proteinu
v buňce či reakcí na poškození organel, ale je důležitou součástí její regulační dráhy
(Natalie D Marchenko et al., 2000).
Význam mitochondriální lokalizace p53 byl zkoumán přidáním mitochondriální targeting
sekvence k p53. Proteiny BclXL a Bcl2 jsou lokalizovány ve vnější mitochondriální membráně (González-García et al., 1994) (Akao, Otsuki, Kataoka, Ito, & Tsujimoto, 1994). Fúzí
C-konce p53 s jejich transmembránovými doménami byly získány fúzní proteiny p53CTB
(fúze s BclXL) a p53CTM (fúze s Bcl2). Po transdukci p53 deficientních buněk lymfomu
virovými vektory exprimujícími p53CTB nebo p53CTM byly tyto fúzní proteiny translokovány do vnější mitochondriální membrány. V jádře buněk jejich přítomnost detekována
nebyla, ani neprobíhala transkripce proapoptotických genů, přesto byla apoptotická aktivita těchto buněk srovnatelná jako u buněk exprimujících wt p53. Mitochondriální lokalizace p53 je tedy postačující k indukci apoptózy. (Mihara et al., 2003) (Talos, Petrenko,
Mena, & Moll, 2005).
Po translokaci na vnější mitochondriální membránu dochází k její permeabilizaci a uvolnění cytochromu c. Tento proces je regulován proteiny z Bcl2 rodiny, se kterými p53 fyzicky interaguje a tím reguluje jejich aktivitu (Mihara et al., 2003).

5.2.3 Proteiny Bcl2 rodiny
Proteiny Bcl2 rodiny sdílí alespoň jednu ze čtyř homologních domén s proteinem Bcl2,
tyto domény se nazývají BH – Bcl Homology, a proteiny podle nich můžeme rozdělit na tři
skupiny.
5.2.3.1 BH4
První skupina proteinů, BH4, má s Bcl2 homologní všechny 4 domény. Patří sem Bcl2,
BclXL a Mcl1, což jsou proteiny s antiapoptotickou funkcí, které aktivně stabilizují vnější
mitochondriální membránu a zabraňují její permeabilizaci (González-García et al., 1994)
(Akao et al., 1994). Mohou také interagovat s proapoptotickými Bcl2 a tím je udržovat
v inaktivním stavu.
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5.2.3.2 BH123
Ve druhé skupině BH123 jsou proteiny Bax a Bak s proapoptotickou funkcí, které mají homologní domény BH1, BH2 a BH3. Za normálního stavu jsou v buňce přítomny jako inaktivní monomery, Bax v cytosolu, Bak na OMM (Wolter et al., 1997). Po apoptotickém stimulu tvoří homoologomery a translokují se na OMM, což způsobí její permeabilizaci (Wei
et al., 2000).
5.2.3.3 BH3 only
Proteiny třetí skupiny BH3 jsou PUMA, NOXA, Bid a další, mají proapoptotickou funkci,
převádí death signál do mitochondrií. Za normálního stavu se nachází v cytosolu, po
apoptotickém stimulu proběhne translokace na OMM (Huang & Strasser, 2000), tam svou
BH3 doménou interagují s Bcl2 a BclXL, čímž inaktivují jejich stabilizační funkci, nebo
s BH123, čímž je aktivují a umožní jejich oligomerizaci (Emily et al., 2001).

5.3 Interakce Bcl2 proteinů s p53
Proteiny Bcl2 rodiny spolu mohou tvořit dimery (Oltval, Milliman, & Korsmeyer, 1993).
Po translokaci na OMM s nimi p53 fyzicky interaguje a tím reguluje jejich aktivitu (Natalie
D Marchenko et al., 2000). Jednotlivé interakce budou níže podrobněji popsány.

5.3.1 BclXL
BclXL je asociován s vnější mitochondriální membránou, kterou stabilizuje a zabraňuje její
permeabilizaci. Tvorba komplexů s p53 byla detekována v p53 deficientních buňkách po
kotransfekci wt p53 s BclXL, stejně tak v HeLa buňkách exprimujících BclXL a to s mitochondriálně targetovaným i wild type p53. Této interakce se neúčastní protein Bax, po
trojité kotransfekci s ním vznikaly opět pouze p53/BclXL komplexy, a to ve stejném množství, jako v nepřítomnosti Bax. Komplexy byly detekovány také mezi proteiny čistě endogenního původu, v mitochondriálním izolátu buněk krátkodobě vystavených působení camptothecinu, tedy po apoptotickém stimulu (Mihara et al., 2003).
NMR metodou bylo zjištěno, že interakce probíhá skrz DNA vazebnou doménu p53.
(Petros, Olejniczak, & Fesik, 2004). BclXL během interakce neprodělá zásadní konformační změny, kontakt s p53 zajišťuje region na C-konci α1 helixu BH4 a další dvě loops
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mezi helixy α3-α4 a α5-α6. Tento region není totožný s tím, který interaguje s BH3 proteiny.
Formací komplexů s BclXL p53 inhibuje jeho stabilizační funkci a a tak přímo indukuje
permeabilizaci vnější mitochondriální membrány. Při overexpresi BclXL a Bcl2 dochází
k zastavení p53 závislé apoptózy, p53 nestačí tvořit inhibiční komplexy BclXL a OMM zůstává stabilizována (M Schuler & Green, 2001).

5.3.2 Bcl2
Protein Bcl2 je strukturně velmi podobný BclXL, a i on dle očekávání tvoří komplexy s p53,
i když s menší afinitou. Jejich formace byla detekována imunoafinitní chromatografií extrahovaných mitochondriálních proteinů ML-1 buněk, krátkodobě vystavených poškození
DNA camptothecinem. Kontakt probíhá skrz DNA vazebnou doménu, přičemž ani u jednoho z proteinů nedochází k zásadním konformačním změnám (Petros et al., 2004). Tuto
vazbu dokáže rozrušit BH3 protein Bid, který se k Bcl2 váže s vyšší afinitou.

5.3.3 Interakce v případě mutací v DNA vazebné doméně p53
Z interakcí s BH4 proteiny vyplývá, že DNA vazebná doména p53 má dvojí funkci, slouží
nejen při transkripční regulaci, ale také při přímé cestě p53 závislé apoptózy. Proto byly
provedeny experimenty zjišťující, jaký vliv má mutace v DBD p53 na schopnost proteinu
indukovat apoptózu.
Proteiny p53 exprimují buňky ML-1 a buňky nádorové linie MDA 231, MDA 468 a další,
exprimující mutantní p53 s běžnými mutacemi v DBD, byly vystaveny působení camptothecinu po dobu 3,5 hodin, takže došlo k indukci apoptózy. Imunoprecipitací bylo detekováno obdobné množství p53 ve všech buňkách. U buněk s mutantním p53 však nedocházelo k tvorbě komplexů s Bcl2.
Mutantní p53 s nefunkční DBD proto nejsou schopny vyvolat permeabilizaci OMM a uvolnění cytochromu c transkripčně nezávislým mechanismem, stejně tak nemohou indukovat apoptózu transkripční aktivací proapoptotických genů (Petros et al., 2004), (Tomita
et al., 2006).
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5.3.4 Bax
Bax je BH123 protein s proapoptotickou aktivitou, za normálního stavu se nachází v cytosolu jako neaktivní monomer, může být ve vazbě s antiapoptotickými Bcl2. Během
apoptózy je aktivován interakcí s BH3 doménou proteinů Bid nebo Bim, poté projde konformačními změnami, translokuje se do OMM, oligomerizuje a tvoří póry v OMM, čímž ji
permeabilizuje (Czabotar, Lessene, Strasser, & Adams, 2014).
Nepostradatelnost tohoto proteinu pro průběh transkripčně nezávislé p53 dependentní
apoptózy byla potvrzena experimenty s myšími embryonálními fibroblasty (MEF), u kterých byl inhibován nukleární import p53 pomocí WGA. U MEF exprimujících Bax byla po
UV ozáření spuštěna apoptóza, u Bax deficientních MEF k apoptóze nedošlo.
Po interakci Bax s p53 dojde k permeabilizaci OMM bez přítomnosti jakýchkoliv dalších
apoptotických proteinů. Nebyla zjištěna tvorba komplexů p53/Bax. p53 aktivuje Bax tzv.
Hit-and-Run mechanismem, stejně jako BH3 only proteiny Bid a Bim. Jeho aktivaci umožňuje také tím, že vazbou BclXL uvolní Bax z inhibičního komplexu s BclXL – k tomu dochází
již při ekvimolární koncentraci p53 a BclXL, zatímco k zpětnému rozrušení komplexu
BclXL/p53 a tvorbě BclXL/Bax je třeba 50krát vyšší koncentrace Bax (Chipuk et al., 2004).
Význam interakce p53 a Bax tedy spočívá jak v přímé aktivaci tohoto proteinu, tak v uvolnění Bax z inhibičních komplexů s jinými Bcl2 proteiny.

5.3.5 Bak
Protein Bak je strukturně a funkčně podobný Bax, na rozdíl od něj se ale nachází v OMM.
Za normálních podmínek tvoří komplexy s BclXl a Mcl-1, čímž je udržován v inaktivním
stavu. Pro aktivaci je nutné rozrušení těchto komplexů a nahrazení Bak v nich BH3 only
proteiny (Willis et al., 2005). Poté může aktivovaný Bak formovat homooligomery a permeabilizovat OMM. Aktivace probíhá i interakcí s p53, který s Bak tvoří komplexy, přičemž spolu interagují DNA-vazebná doména p53 a N-terminální alfa helix BH3 domény
BAK. Protein p53 také dokáže rozrušit inhibiční komplexy Bak/Mcl-1. (Leu, Dumont,
Hafey, Murphy, & George, 2004), (Pietsch et al., 2008).
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5.4 Interakce s prokaspázou 3
Prokaspáza 3 je v buňce asociována zejména s vnější mitochondriální membránou, v komplexu s Hsp60 a Hsp10 (Leu et al., 2004) (Mihara et al., 2003). Po indukci apoptózy je aktivována, disociuje z Hsp komplexu a putuje do cytosolu, malá část však zůstává v mitochondriích (Natalie D Marchenko et al., 2000) (Mihara et al., 2003). Během apoptózy tato
prokaspáza interaguje s p53, komplexy s p53 byly detekovány v mitochondriích Wm115
buňkách melanomu exprimujících wt p53 po ošetření camptothecinem. Imunoprecipitací
kaspázy 3 nebo p53 z lyzátu H1299 buněk bylo zjištěno, že komplexy s kaspázou 3 za
apoptotických podmínek tvoří asi 1-3 % celkového buněčného p53. Zajímavé je, že na rozdíl od Bcl2 a BclXL, mutantní p53 proteiny jako R175H a R273H jsou schopny interagovat
s kaspázou 3 na podobné úrovni jako wtp53, nicméně má takováto interakce vliv na
schopnost kaspázy být aktivována iniciátorovou kaspázou 9. Po přidání kaspázy 9 k mitochondriím buněk transfekovaných R175H, exprimujících mutantní p53, docházelo k výrazně nižšímu štěpení prokaspázy 3 a tvorbě aktivní kaspázy 3, než u kontrolních mitochondrií s wtp53 (Frank, Pietsch, Dumont, Tao, & Murphy, 2011). V úvahu přichází několik
možných mechanismů, jakým tato interakce ovlivňuje průběh apoptózy. Interakce p53 s
prokaspázou 3 může usnadňovat její štěpení a aktivaci kaspázou 9. Kaspáza 3 může protein p53 štěpit, a to na dvou specifických místech, konkrétně na Asp21 a Asp186, takže
vznikají čtyři fragmenty p53(22-393), p53(1-186), p53(22-186) a p53(187-393). Dva z
těchto fragmentů obsahují nukleárně lokalizační signální sekvenci, další dva, konkrétně
p53(1-186) a p53(22-186) se lokalizují do mitochondrií, což vyvolá změnu membránového potenciálu (Sayan, Sayan, Knight, Melino, & Cohen, 2006). Interakce p53 s kaspázou
3 může tedy také přímo urychlit permeabilizaci vnější mitochondriální membrány.
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6 Závěr
Je zřejmé, že aktivity proteinu p53 v mitochondriích nejsou pro funkci buňky jako celku
zanedbatelné. Ze dvou mitochondriálních aktivit p53, které zde byly popsány, je lépe prozkoumaná permeabilizace vnější mitochondriální membrány a následná indukce
apoptózy. Zajímavým poznatkem je, že proteiny s mutací v DNA vazebné doméně, což jsou
u p53 jedny z častých mutací, nejsou schopny indukovat nejen transkripčně-závislou, ale
ani mitochondriální cestu apoptózy, což má jistě význam pro budoucí vý-zkum v oblasti
nádorových onemocnění.
Už méně je popsána funkce p53 v údržbě mitochondriálního genomu, a to i přesto, že má
tato jeho role pro organismus nemalý význam. Funkční p53 v mitochondriích je totiž podstatný pro efektivní opravy mutací mtDNA, které mohou vést k mitochondriálním poruchám. Tato oblast by si jistě zasloužila další výzkum.
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