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Seznam zkratek
1,5-IAEDANS

5-((((2- iodoacetyl)amino)ethyl)amino)
naphthalen-1-sulfová kyselina

AA

aminokyselina

AEDANS

5-(((acetylamino)ethyl)amino) naphthalene-1sulfonic acid

Amp

antibiotikum – ampicilin

ATP

adenosintrifosfát

bp

páry bází

Da

jednotky hmotnosti, běžně používané v biomedicínských vědách, jeden Da představuje
molární hmotnost atomu vodíku.

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DBD

DNA vazebná doména

dNTP

směs nukleotidů dATP, dTTP, dCTP, dGTP

ds

dvojvláknová („double stranded“)

E. coli

Escherichia coli

EDTA

kyselina ethylendiamintetraoctová

EtBr

ethidiumbromid

FOXO

Forkhead box O

FRET

Försterův rezonanční přenos energie

IGFBP-1

z angl. Insulin-Like Growth Factor Binding
Protein 1

IPTG

isoprophyl-1-thio- -D-galaktopyranosid

LB

název média dle Luria-Bertaniho

MALDI-TOF

metoda hmotnostní spektrometrie (z angl. Matrix
Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of
Flight)

NES

nukleární exportní sekvence

NLS

nukleární lokalizační signál
6

NMR

nukleární magnetická rezonance

O.D.

optická denzita

O/N

přes noc (z angl. over night)

PAGE

elektroforéza na polyakrylamidovém gelu

PCR

polymerázová řetězová reakce

PKA

proteinkinasa A

PKB

proteinkinasa B

RMSD

z angl. root mean squere deviation

RNA

ribonukleová kyselina

RPM

otáčky za minutu

RT

pokojová teplota

SDS

dodecylsulfát sodný

SDS-PAGE

SDS - polyakrylamidová gelová elektroforéza

TEMED

N,N,N´,N´ - tetrametyletylendiamin

Tris

Tris-(hydroxymetyl)-aminometan
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1. ÚVOD
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Tato doktorská práce je součástí širšího projektu, jehož cílem je pochopit
molekulární mechanismus, kterým 14-3-3 proteiny regulují své vazebné partnery, za
použití fluorescenční spektroskopie a rentgenové krystalografie jako hlavních metod.
V rámci tohoto projektu studujeme molekulární mechanismy regulace proteinů v
závislosti na fosforylaci a vazbě 14-3-3 proteinů. Naše pozornost se soustředí zejména
na konformační (strukturní) změny při interakci s regulačním proteinem 14-3-3.
Hlavním úkolem této doktorské práce bylo studium interakcí lidského forkhead
transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a s 14-3-3 proteiny.
14-3-3 proteiny jsou důležité regulační molekuly, které se váží na proteiny a
peptidy obsahující specifickou fosforylovanou sekvenci. Díky této vazebné interakci
modulují strukturu anebo vnitrobuněčnou lokalizaci svých vazebných partnerů a tím je
řídí. Takto je regulována řada signálních drah, např. drah řídících buněčný cyklus nebo
apoptózu. Molekulární mechanismy těchto interakcí jsou však zatím stále nejasné.
Jedním z proteinů studovaných v naší laboratoři je forkhead transkripční faktor
FOXO4. Transkripční faktory podrodiny FOXO jsou klíčovými regulátory důležitých
biologických procesů jako je metabolizmus, rakovina, stárnutí a apoptóza. V roce 2001
byla publikována NMR struktura DNA vazebné domény proteinu FOXO4 (Weigelt et
al., 2001). Pro plné mechanistické pochopení funkce tohoto proteinu a jeho regulace je
však třeba znát strukturu komplexu s DNA. Struktura a funkce tohoto komplexu byla
zkoumána pomocí klasických biochemických metod a fluorescenční spektroskopie,
nakonec byla vyřešena i jeho krystalová struktura.
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED
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2.1 FOXO proteiny
2.1.1 Klasifikace a funkce FOXO proteinů

FOXO proteiny se nacházejí v celé eukaryotické říši a to od kvasinky po
člověka (Katoh, 2004; Van Der Heide et al., 2004; Weigelt et al., 2001). Patří do FOX
(forkhead box) rodiny transkripčních faktorů. FOXO4 (AFX) patří do "O" podrodiny
těchto transkripčních faktorů. Jsou známy čtyři savčí členy této rodiny a sice: FOXO1
(FKHR), FOXO3 (FKHR-L1), FOXO4 (AFX) a FOXO6. Transkripční faktory mohou
být aktivovány nebo deaktivovány jinými proteiny, často jako finální krok signální
transdukce. Transkripční aktivita FOXO faktorů je kontrolována skrze fosfatidylinositol
3-kinasu-proteinkinasu B (Biggs et al., 1999). Proteinkinasa B (PKB) fosforyluje
transkripční faktory FoxO rodiny na třech specifických místech a tím vytváří dvě
vazebná místa pro protein 14-3-3 (Bonni et al., 1999; Obsil et al., 2003; Rena et al.,
2001).
FOXO transkripční faktory se účastní řady důležitých molekulárně biologických
procesů jako je regulace buněčného cyklu, programované buněčné smrti (apoptózy) a
kontroly metabolické aktivity. FOXO4 je zapojen do regulace buněčného cyklu a
procesu iniciace a růstu nádoru (Brunet et al., 2002; Medema et al., 2000). Subcelulární
rozmístění FOXO transkripčních faktorů je kontrolováno prostřednictvím PKB
fosforylace. Fosforylace FOXO faktorů zprostředkovaná PKB vyvolá jejich vazbu na
regulační 14-3-3 proteiny (obr. 2.1). Následuje rychlý transport z jádra. V cytoplazmě
zůstávají FOXO proteiny fosforylovány a vázány na 14-3-3, čímž se zamezí jejich
návratu do jádra. Naše data podporují hypotézu, že toto je způsobeno maskováním
FOXO nukleární lokalizační sekvence (NLS) navázaným 14-3-3 (Obsilova et al.,
2005). Konečným výsledkem je posun v rovnováze rozmístění FOXO směrem
k cytoplazmě (Burgering & Kops, 2002).
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2.1.2 Struktura FOXO proteinů

Společným rysem FOX proteinů je přítomnost „forkhead box“ DNA vazebné
domény (DBD). DBD se skládá z přibližně asi 110 aminokyselin a jsou pro ni
charakteristické tři

-helixy složené jeden proti druhému a malý tří řetězcový -list

z kterého vyčnívají dvě tzv. křídla (Weigelt et al., 2001). 3D struktura je zobrazena na
obr. 2.2, na obr. 2.1 je schematicky znázorněna primární struktura včetně
fosforylačních míst a vazebných míst pro 14-3-3 protein.

Obr. 2.1: Schéma primární struktury FOXO proteinů. Všechny FOXO proteiny mají DNAvazebnou doménu (DBD), nukleární lokalizační signál (NLS), nukleární exportní sekvenci (NES) a
transaktivační doménu (TA) ve stejném uspořádání. Dále jsou ukázána PKB fosforylační místa.
Převzato z Obsil & Obsilova, 2008.
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2.1.3 Struktura forkhead DNA vazebné domény (DBD)
Jedna z prvních vyřešených struktur byla krystalová struktura komplexu DNA
vazebné domény proteinu FoxA3 s DNA (Clark et al., 1993). FoxA3 je transkripční
faktor specifický pro jaterní tkáň. Tato struktura ukázala, že forkhead DBD je
kompaktní struktura složena z přibližně 110 AA uspořádaných do tří -helixů (H1, H2
a H3), tří

-listů (S1, S2 a S3) a dvou ohybů (tzv. křídel) (W1 a W2) obr 2.2. v

topologickém uspořádání H1-S1-H2-H3-S2-W1-S3-W2. Řětězec S1 interaguje s řetězci
S2 a S3 a tvoří trířetězcový antiparalelní stočený -list. N-koncová část je tvořena třemi
-helixy, C-koncová část je složena z -řetězců a dvou křídel W1 a W2, která vyčnívají
nad výše zmiňovaný -list.
Nedávno byly vyřešeny další krystalové struktury forkhead DNA vazebných
domén (samotné domény nebo jejich DNA komplexy – viz přehled v tab. 2.1). Tato
nová data ukazují, že mezi různými forkhead DBD jsou pouze malé rozdíly v obsahu
sekundární struktury a v topologickém uspořádání jak je patrné z obr 2.3. Podrobnosti
jsou uvedeny v přehledovém článku Obsil & Obsilova, (2008).

protein
FoxA3
FOXO4
FoxD3
FoxD3
FOXC2
FoxQ1
FOXP2
FOXO3
FOXO4

synonymum PDB kód
HNF-3
AFX
1E17
Genesis
2HFH
Genesis
2HDC
FREAC-11
1D5V
HFH-1
1KQ8
2AO7
2UZK
AFX
3BPY

DNA
+
+
+
+
+

metoda
Xray
NMR
NMR
NMR
NMR
NMR
Xray
Xray
Xray

autoři
Clark et al.
Weigelt et al.
Marsden et al.
Jin et al.
van Dongen et al.
Sheng et al.
Stroud et al.
Tsai et al.
Boura et al.

rok
1993
2000
1998
1999
2000
2002
2006
2008
2008

Tab. 2.1: Přehled vyřešených struktur DNA vazebných domén proteinů z rodiny forkhead
transkripčních faktorů případně i v komplexu s DNA. V tabulce je uveden název proteinu včetně
synonym, dále kód struktury v RCSB proteinové databázi (http://www.rcsb.org/), zda se jedná o
komplex s DNA (označeno jako "+"), metoda využitá k vyřešení struktury, autor struktury a rok
publikace struktury v RCSB proteinové databázi.
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Obr. 2.2: Struktura DNA vazebné
domény proteinu FOXO4. Převzato z
Weigelt et al., 2001.

Obr. 2.3: Strukturní srovnání (stereopohled) DNA vazebných domén několika členů rodiny
„forkhead box“. FOXO4 – modře; HNF3 (DNA komplex) – červeně; FOXC2 – fialově;
Genesis – žlutě; Genesis (ze struktury v DNA komplexu) – oranžově. Převzato a upraveno z
Weigelt et al., 2001.
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2.1.3 Rozpoznávání DNA FOXO proteiny

DNA vazebná doména (DBD) FOXO proteinů se váže jako monomer na
cílovou konsenzus sekvenci 5´-GTAAACAA-3´, která je známá jako vazebný element
DAF-16 rodiny (Furuyama et al., 2000). Tato sekvence obsahuje základní cílovou
sekvenci 5´-(A/C)AA(C/T)A-3´, kterou rozpoznávají všichni členové forkhead rodiny.
FOXO proteiny také rozpoznávají tzv. „insulin response sequence”, která se nachází v
promotoru

pro

IGFBP-1.

Tato

sekvence

je

definována

jako

5´-

(C/A)(A/C)AAA(C/T)AA-3´ a liší se od vazebného element DAF-16 rodiny v prvních
dvou bazích (O'Brien & Granner, 1996). Přestože se FOXO proteiny rozpoznávají obě
sekvence, váží se na vazebný element DAF-16 rodiny s vyšší afinitou (Furuyama et al.,
2000).
NMR struktura FOXO4 DBD (Weigelt et al., 2001), krystalová struktura
FOXO3-DNA (Tsai et al., 2007) i výsledky získané naší laboratoří, jak krystalová
struktura FOXO4-DNA (pdb kód 3BPY), tak data uvedená v Boura et al. (2007)
ukazují, že forkhead domény FOXO proteinů mají velmi podobnou strukturu. Při
interakci forkhead DBD s cílovou sekvencí DNA se vysoce konzervovaný helix H3
váže do velkého žlábku a funguje jako hlavní rozpoznávací místo, zatímco méně
konzervované oblasti jako N-koncová část před helixem H1, oblast mezi helixy H2 a
H3, křídlo W1 a C-koncová část zvyšují specifitu vazby a stabilitu komplexu.
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2.2 14-3-3 proteiny
2.2.1 Klasifikace 14-3-3 proteinů

14-3-3 proteiny byly objeveny v 60. letech minulého století při analýze proteinů
exprimovaných v mozkové tkáni. Časem se ukázalo, že se jedná o vysoce
konzervované proteiny o hmotnosti 28-33 kDa exprimované ve všech eukaryotických
organismech (Aitken et al., 1992; Ferl et al., 2002). Zatímco nižší eukaryota např.
kvasinky exprimují pouze dvě izoformy 14-3-3 proteinů, u vyšších eukaryot bylo
popsáno až patnáct izoforem. U savců bylo identifikováno sedm izoforem 14-3-3
proteinů ( , , , , , , ), které, kromě savčí izoformy , tvoří homo- i heterodimery.
Savčí izoforma

preferenčně tvoří homodimery (Wilker et al., 2005). Porovnání

primární sekvence lidských izoforem 14-3-3 proteinů je ukázáno na obr 2.4.

Obr. 2.4: Porovnání sekvencí izoforem lidských 14-3-3 proteinů. Aminokyselinové zbytky, které jsou
konzervovány nejméně v šesti ze sedmy isotypů jsou vybarveny šedě. Struktura 14-3-3 je naznačena
helixy nad porovnáním. Pět vysoce konzervovaných sekvenčních bloků je označeno tenkou linkou pod
porovnáním. Aminokyselinové zbytky nacházející se ve vazebném žlábku nebo interagující s
peptidovými ligandy či s molekulou N-acetyl transferasy jsou označeny černými kruhy. Kyselé
aminokyselinové zbytky nacházející se v C konci jsou v rámečku. Podle Yaffe, 2002.
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2.2.2 Funkce 14-3-3 proteinů
Funkce 14-3-3 proteinů byla objasněna až v devadesátých letech, kdy bylo
poprvé ukázáno, že 14-3-3 proteiny mohou vázat peptidy obsahující fosforylovaný
serin (Muslin et al., 1996). K identifikaci vazebných motivů pro 14-3-3 proteiny byly
použity peptidové knihovny. S jejich pomocí byly nalezeny dva ideální fosfoserinové
motivy s aminokyselinovými sekvencemi RSXpS/pTXP nyní označováno jako motiv 1
a RXXXpS/pTXP nyní označováno jako motiv 2 (Rittinger et al., 1999; Yaffe et al.,
1997), nedávno byla nalezena sekvence pS/pTX1-2COOH navržená jako motiv 3
(Ganguly et al., 2005). V současnosti už je známo více než 300 vazebných partnerů 143-3 proteinů, z nichž většina obsahuje jeden nebo více těchto motivů. Mezi nimi
najdeme mnoho enzymů jako jsou kinasy (Raf-1, PKC , Bcr) (Clokie et al., 2005; Van
Der Hoeven et al., 2000), ale i mnoho dalších např. tryptofanhydroxylasa,
tyrosinhydroxylasa (Ichimura et al., 1988), serotonin N-acetyltransferasa (Ganguly et
al., 2001) a mnoho dalších enzymů podílejících se na regulaci metabolických drah.
Také některé strukturní a cytoskeletární proteiny, receptory (GABA receptor) i proteiny
účastnící se regulace buněčného cyklu a apoptózy (protein Bad) (van Hemert et al.,
2001). V neposlední řadě také některé transkripční faktory, jako jsou právě příslušníci
FOXO rodiny nebo TATA box vazebné proteiny. Alespoň částečný přehled této
rozsáhlé a komplexní problematiky může být nalezen v přehledových článcích (Aitken,
2002; Comparot et al., 2003; Yaffe, 2002).
Funkce 14-3-3 proteinů bývá nejčastěji klasifikována do tří skupin podle toho,
jak regulují svého vazebného partnera (Bridges & Moorhead, 2004).
1) 14-3-3 proteiny mění konformaci svého vazebného partnera. Dimerní
molekula 14-3-3 proteinu je velmi rigidní, proto bylo navrženo, že po vazbě na 14-3-3
může dojít ke změně konformace jeho vazebného partnera, zatímco konformace 14-3-3
proteinu zůstane nezměněna (Yaffe, 2002). Jako příklad této regulace slouží 14-3-3
protein-závislá aktivace serotonin N-acetyl transferasy (AANAT) (Ganguly et al., 2001;
Obsil et al., 2001). Tento enzym je katalyticky inaktivní především proto, že má příliš
malou afinitu pro svůj substrát. Po jeho fosforylaci, ale dojde k navázání 14-3-3
proteinu, který stabilizuje oblast molekuly AANAT odpovědnou za vazbu substrátu.
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Tato strukturní stabilizace zvýší afinitu pro substrát přibližně desetkrát a tak aktivuje
tento enzym.
2) 14-3-3 proteiny stericky brání sekvenčně specifickým nebo strukturním
vlastnostem svých vazebných partnerů. Vazba 14-3-3 proteinů může také maskovat
důležité vlastnosti povrchu cílových proteinů. Někteří dobře popsaní vazební partneři
(např. FOXO transkripční faktory, proteinfosfatasa Cdc25C, histondeacetylasy) mají
nukleární lokalizační sekvenci (NLS) v těsné blízkosti 14-3-3 vazebného místa (Graves
et al., 2001; Kao et al., 2001; Muslin & Xing, 2000; Van Der Heide et al., 2004). Proto
byl navržen mechanismus, kde vazba 14-3-3 proteinu inhibuje interakci mezi NLS a
proteiny zajišťujícími nukleární import a tak 14-3-3 proteiny blokují nukleární
lokalizaci těchto svých vazebných partnerů.
3) 14-3-3 proteiny mohou fungovat jako adaptorové proteiny. Třetí možná
funkce 14-3-3 proteinů je jejich schopnost sloužit jako adaptorová molekula a tak
zajišťovat aby se jejich dva různí vazební partneři ocitli po dostatečnou dobu ve
vzájemné těsné blízkosti. Každý monomer dimerního 14-3-3 proteinu váže různého
vazebného partnera. Jako příklady je možné uvést 14-3-3 zprostředkované interakce
proteinů Tau a glykogensyntaskinasy 3

(Agarwal-Mawal et al., 2003) nebo Ron

receptor tyrosinkinasy a 6 4/3 1 integrinů (Santoro et al., 2003).

2.2.3 Struktura 14-3-3 proteinů

Izoformy 14-3-3 proteinů mají vysokou sekvenční homologii, a proto
nepřekvapí, že jsou si i strukturně velmi podobné (obr. 2.5). Až na krátké ohyby mezi
jednotlivými helixy a C-terminálním segmentem jsou všechny isoformy 14-3-3 čistě
helikální proteiny. 14-3-3 protein tvoří dimer, a to jak homo- tak heterodimer. Každý
z monomerů se skládá z devíti antiparalelních helixů a obsahuje po jednom vazebném
místě pro vazebný motiv. Molekula dimeru 14-3-3 proteinů je tvaru písmene U a
centrální dutina je tvořena dvěma vazebnými místy, viz. obr. 2.6. Spojení mezi
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Obr. 2.5: Porovnání struktur sedmi lidských izoforem 14-3-3 proteinů. Obarveno podle
vypočítaných desolvatačních energií pro každou monomerickou podjednotku. Převzato a
upraveno podle Yang et al., 2006.

Obr. 2.6: Struktura komplexu dimeru 14-3-3 proteinu s peptidem odvozeným od C-konce
enzymu AANAT nedávno vyřešená v naší laboratoři. (Nepublikovaná data).
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monomery je z velké části zprostředkováno hydrofobními interakcemi (Liu et al., 1995;
Xiao et al., 1995; Yaffe et al., 1997)
Bylo vyřešeno mnoho krystalových struktur 14-3-3 proteinů v komplexu s
peptidovými ligandy, které ukázaly charakter jednotlivých interakcí mezi proteinem 143-3 a jeho ligandem (http://www.rcsb.org/pdb). Bohužel byla ale vyřešena pouze jedna
struktura, kde je 14-3-3 dimer v komplexu s téměř celým svým ligandem (Obsil et al.,
2001). Jedná se o strukturu 14-3-3 proteinu v komplexu s AANAT (serotonin N-acetyl
transferasa), který je součástí tzv. biologických hodin. Mechanismus účinku 14-3-3
proteinů na AANAT je diskutován výše.
Ve všech krystalových strukturách se 14-3-3 proteiny jeví jako velmi rigidní
molekuly, proto porovnání krystalových struktur 14-3-3 proteinů ať samostatných nebo
v komplexu s ligandem vedlo k formulaci teorie molekulární "kovadliny", která byla
publikována v roce 2002 (Yaffe, 2002).

2.3 Úloha 14-3-3 proteinů v regulaci FOXO transkripčních faktorů

Transkripční aktivita FOXO proteinů je regulována insulin-fosfatidylinositol 3kinas - proteinkinas B (PI3K-AKT/PKB) signální drahou. Po aktivaci receptoru
růstovým faktorem PI3K aktivuje AKT/PKB a také SGK (serum and glucocorticoid
inducible kinase), následně dojde k fosforylaci FOXO proteinů na třech místech (Biggs
et al., 1999; Brownawell et al., 2001; Kops et al., 1999). Fosforylace proteinkinasou B
(PKB) indukuje fosforylaci na dalších místech kinasou CK1 (casein kinase 1) a DIRK1
(dualspecificity tyrosin-regulated kinase 1A). Kinasa PKB fosforyluje substráty
obsahující motiv RXRXX(S/T), který se podobá 14-3-3 vazebnému motivu (Alessi et
al., 1996; Rittinger et al., 1999; Yaffe et al., 1997). Po fosforylaci proteinkinasou B
(PKB) vzniknou dvě vazebné místa pro 14-3-3 proteiny, jedno na N-konci FOXO a
druhé na C-konci forkhead DNA vazebné domény. Následně dojde k vytvoření
komplexu FOXO/14-3-3 viz obr. 2.7. Výsledky naší i dalších laboratoří dokazují, že k
vytvoření FOXO/14-3-3 komplexu postačuje fosforylace jednoho motivu, ale při
současné fosforylaci obou motivů je vzniklý komplex výrazně stabilnější (Obsil et al.,

23

2003; Boura et al., 2007; Brunet et al., 1999). Protože se jedno 14-3-3 vazebné místo
nachází přímo v DNA vazebné doméně nastoluje se otázka, zda vazba 14-3-3 ovlivňuje
DNA vazebné vlastnosti FOXO proteinů. A skutečně bylo pozorováno, že 14-3-3
protein inhibuje vazbu na DNA u proteinů DAF-16 a FOXO4 (Boura et al., 2007;
Cahill et al., 2001; Obsil et al., 2003). Mechanismus této inhibice však dosud vysvětlen
není. 14-3-3 protein může buď stericky bránit interakci s DNA nebo může změnit
konformaci forkhead DNA vazebné domény.
Vznik FOXO/14-3-3 komplexu je in vivo důležitý ještě z jednoho důvodu,
ovlivňuje totiž subcelulární lokalizaci FOXO transkripčních faktorů. Po navázání 14-33 na FOXO je vzniklý komplex FOXO/14-3-3 rychle transportován ven z buněčného
jádra a zůstává v cytoplazmě (Biggs et al., 1999; Bonni et al., 1999; Brunet et al., 2002;
Nakae et al., 1999). Přesný mechanismus znám není, ale je pravděpodobné, že po
navázání 14-3-3 na FOXO dojde ke konformační změně u FOXO proteinu, která
vystaví jeho NES (nuclear export sequence) a ta je rozeznána mašinerií zajišťující
nukleární export (Brunet et al., 2002). K opětovnému jadernému importu FOXO
proteinů nedochází pravděpodobně proto, že 14-3-3 maskují jejich NLS (nuclear
localization signal) (Brownawell et al., 2001; Brunet et al., 1999; Rena et al., 2001),
který se u FOXO proteinů nachází na C-konci forkhead DNA vazebné domény v
blízkosti 14-3-3 vazebného místa. Tuto hypotézu podporují i data získaná v naší
laboratoři u proteinu FOXO4, kdy jsme pomocí fluorescenční spektroskopie ukázali, že
vazba 14-3-3 proteinu výrazně ovlivňuje okolí AEDANS označené NLS a zmenšuje
jeho flexibilitu. Krystalové struktury komplexů 14-3-3 proteinu s polypeptidem ukazují,
že do vazebného žlábku se vejde polypeptid z asi devíti aminokyselin s pS nebo pT
uprostřed (Obsil et al., 2001; Rittinger et al., 1999; Yaffe et al., 1997). Proto
předpokládáme, že část NLS je přímo pohřbena v ligand vazebném žlábku 14-3-3
proteinu. Ale druhá část NLS (K199 – K211) je příliš vzdálena od vazebného motivu
pro 14-3-3 protein (S193) než, aby také mohla být lokalizována ve vazebném žlábku.
Data získaná v naší laboratoři za využití fluorescenční spektroskopie ukazují, že se tato
část buď váže na 14-3-3 protein nebo vazba 14-3-3 proteinu výrazně mění její
konformaci. Proto předpokládáme, že vazba 14-3-3 proteinu ovlivňuje celou NLS
FOXO4 proteinu (Obsilova et al., 2005).
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3. CÍLE PRÁCE
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Hlavním cílem této doktorské práce bylo objasnit strukturu komplexu forkhead
transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a molekulární mechanismus regulace jeho vazby
na DNA, zejména úlohu fosforylace proteinkinasou B a regulační funkci 14-3-3
proteinu.

Konkrétní cíle práce:

1. Které části DNA vazebné domény forkhead transkripčního faktoru FOXO4 jsou
esenciální pro vazbu na DNA?

2. Jak fosforylace ovlivňuje vlastnosti DNA vazebné domény FOXO4?

3. Jak 14-3-3 protein ovlivňuje vazbu DNA vazebné domény FOXO4 na DNA?

4. Jaká je struktura komplexu FOXO4 DNA vazebné domény s DNA?
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4. MATERIÁL A METODY
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4.1 Konstrukce expresních plazmidů

Všechny proteiny byly exprimovány z plasmidu pET-15b (Novagen). Kódující
sekvence byly do tohoto plazmidu vloženy standartními metodami molekulární
biologie. Všechny konstrukty byly před použitím sekvenovány.

4.2 Místně specifická mutageneze

Místně specifická mutageneze z anglického „site directed mutagenesis” je metoda
založená na bázi PCR sloužící k zavedení místně specifických jedno až několika
bázových mutací do cílové DNA.
Byl použit QuikChangeTM Site-Directed Mutagenesis kit (Stratagene, USA) podle
instrukcí výrobce. Stručně shrnuto, byla namíchána reakční směs a spuštěn PCR
program podle:
Reakční směs: 5,0 l Pfu ultra pufru
1,5 l 10 mM dNTP
1,0 l templátové DNA (10 ng/ l)
1,0 l „upstream“ primeru (0,3 nM/ l)
1,0 l „downstream“ primeru (0,3 nM/ l)
1 l polymerasy Pfu ultra
39,5 l demineralizované vody

PCR program: a) denaturace DNA 94 C/ 1 min
vazba primerů 45-55 C/ 1 min
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polymerace DNA 68 C/ 12 min
b) opakování bodu a) 20
c) polymerace DNA 68 C/ 10 min

Po

proběhnutí

reakce

byla

templátová

DNA

odstraněna

restrikční

endonukleázou DpnI, což je enzym, který štěpí pouze methylovanou DNA (právě
methylovaná plazmidová DNA byla použita jako templát). Následně byla DNA
transformována do bakterií a po amplifikaci bylo zanesení mutace ověřeno sekvenací.

4.3 Exprese a purifikace 14-3-3 proteinů

14-3-3ζ protein byl exprimován jako fúzní protein s N-koncovou kotvou
obsahující šest histidinových zbytků v bakteriích E. coli kmen BL21(DE3). Dostatečný
objem bakterií byl indukován přidáním 0,5 mM IPTG a aerobně kultivován přes noc.
Bakterie byly centrifugovány a resuspendovány v 2x lysis pufru (1xPBS, 1M NaCl, 4
mM

ME, 2 mM Imidazol). V tomto kroku je možné zmražení bakterií pomocí

tekutého dusíku a skladování v – 80 °C. Jinak bylo přidáno 1x PBS (20 ml na 40 ml 2x
lysis pufru) a bakterie byly lyzovány sonikací na ledu. Sonikát byl centrifugován při 19
krpm po 45 minut při 4 °C. Protein 14-3-3ζ byl ze supernatantu purifikován za použití
chelatující sepharosy podle instrukcí výrobce (Amersham Biosciences). Kotva byla
odštěpena O/N inkubací s 5 jednotkami trombinu na 1 mg rekombinantního proteinu.
Po ověření odštěpení kotvy metodou SDS PAGE byl 14-3-3ζ protein dialyzován O/N
proti pufru 50 mM Tris (pH = 8), 1 mM DTT a dále purifikován pomocí aniontové
výměny na koloně HiTrap Q (Amersham Biosciences). 14-3-3ζ protein byl eluován
gradientem NaCl v 50 mM Tris (pH = 8), 1 mM DTT, frakce obsahující čistý 14-3-3ζ
protein byly spojeny a O/N dialyzovány proti pufru 50 mM Tris pH = 8, 1 mM DTT,
10% glycerol. 14-3-3ζ protein byl v tomto pufru skladován v - 80 °C.
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4.4 Exprese, purifikace a fosforylace DNA vazebné domény

FOXO482-207 i všechny ostatní délkové varianty a mutanty FOXO4 proteinu
byly exprimovány jako fúzní proteiny s N-koncovou kotvou obsahující šest
histidinových zbytků v bakteriích E. coli kmen BL21(DE3). Dostatečný objem bakterií
byl indukován přidáním 0,5 mM IPTG a aerobně kultivován přes noc. Bakterie byly
centrifugovány a resuspendovány v 2x lysis pufru (1xPBS, 1M NaCl, 4 mM ME, 2
mM Imidazol). V tomto kroku je možné zmražení bakterií pomocí tekutého dusíku a
skladování v -80 °C. Jinak bylo přidáno 1x PBS (20 ml na 40 ml 2x lysis pufru) a
bakterie byly lyzovány sonikací na ledu. Sonikát byl centrifugován při 19 krpm po 45
minut při 4 °C. Protein FOXO4 byl ze supernatantu purifikován za použití chelatující
sepharosy podle instrukcí výrobce (Amersham Biosciences). Kotva byla odštěpena O/N
inkubací s 5 jednotkami trombinu na 1 mg rekombinantního proteinu. Po ověření
odštěpení kotvy metodou SDS PAGE byl FOXO4 protein O/N dialyzován proti pufru E
(50 mM Na-citrát, 1 mM EDTA, 2 mM DTT) a dále purifikován pomocí kationtové
výměny na SP-sefarózové koloně (Amersham Biosciences). FOXO4 protein byl
eluován gradientem NaCl v pufru E, frakce obsahující čistý FOXO4 protein byly
spojeny a O/N dialyzovány proti pufru 20 mM Tris (pH = 7,5), 100 mM NaCl, 1 mM
DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol. FOXO4 protein byl v tomto pufru buď skladován v
-80 °C nebo pro krystalizační pokusy ještě jednou přečištěn gelovou permeační
chromatografií na koloně Superdex 75 (Amersham Biosciences) v pufru 20 mM
HEPES (pH = 7,2), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA. Frakce obsahující čistý
FOXO4 protein byly spojeny a zakoncentrovány na přibližně 20 mg/ml a skladovány v
-80 °C.
FOXO4 byl fosforylován inkubací s 10 U aktivní PKBα (Upstate
Biotechnology) / 1 mg proteinu dvě hodiny při 30 °C v pufru obsahujícím 10 mM
acetát hořečnatý a 0,2 mM ATP. Po ukončení fosforylace byl protein přečištěn pomocí
gelové permeační chromatografie.
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4.5 Značení sondou 1,5-IAEDANS

1,5-IAEDANS (5-((((2-iodoacetyl)amino)ethyl)amino) naphthalene-1-sulfonic
acid) je thiol reaktivní sonda, při jejíž reakci s proteinem vzniká kovalentní vazba mezi
atomem síry z cysteinového zbytku a 1,5-IADEANS.
Forkhead doména proteinu FOXO4 ale neobsahuje žádný cysteinový zbytek.
Aby bylo možné připravit FOXO4-DBD specificky značenou fluorescenční značkou na
dvou různých místech v oblasti křídla W2, vložili jsme cysteinové zbytky na pozice
183 (mutace S183C) a 193 (mutace S193C). Značení bylo provedeno podle Obsilova et
al., 2004. Stručně, značený protein musí být nejdříve dialyzován proti pufru, který
neobsahuje redukční činidla jako jsou např. DDT. Samotné značení probíhá ve tmě za
čtyřiceti násobného molárního přebytku sondy nejprve jednu hodinu při 37 °C a
následně při 4 °C O/N. Dále je protein dialyzován proti vhodnému pufru, přečištěn
pomocí gelové permeační chromatografie a porovnáním absorbance při 280 nm
(absorpční maximum tryptofanu) a 336 nm (absorpční maximum 1,5-IAEDANS) je
spočteno procentuální označení proteinu.

4.6 Měření stacionární fluorescence

Všechna fluorescenční spektra byla změřena na spektrofotometru Perlkin-Elmer
LS50B při 22 °C. Koncentrace proteinu i dsDNA byla 0,6 μM v pufru 50 mM Tris (pH
= 7.5), 100 mM a 1 mM EDTA. Vzorky byly excitovány při 336 nm, šířka excitačních i
emisních štěrbin byla 5 nm. Pro přípravu dsDNA byly použity tyto oligonukleotidy: 5´GCGTTGTTTACGC-3´

(S1);

5´-GCGTAAACAACGC-3´(S2);5´-FLC-

GCGTTGTTTACGC-3´ (S1FLC); 5´-FLC-GCGTAAACAACGC-3´(S2FLC). DsDNA
pojmenovaná S1FLC/S2 byla připravena smícháním oligonukleotidů S1FLC a S2,
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obdobně dsDNA pojmenovaná S1/S2FLC byla připravena smícháním oligonukleotidů
S1 a S2FLC.

4.7 Měření vazby DNA pomocí stacionární anisotropie fluorescence

Všechna měření stacionární fluorescence byla provedena na spektrofotometru
Perlkin-Elmer LS50B při 22 °C v pufru 50 mM Tris (pH = 7.5), 100 mM a 1 mM
EDTA. Koncentrace dsDNA byla 100 nM, DNA byla označena fluoresceinem na 5´
konci obou řetězců a do kyvety bylo titrováno zvyšující se množství FOXO4-DBD. Při
každé

koncentraci

FOXO4-DBD

byla

zaznamenána

stacionární

anisotropie

fluorescence (excitace při 494 nm a emise při 520 nm). Anisotropie byla spočítána
podle vztahu r = (III – I┴)/(III + 2I┴). Frakce navázané DNA (FB) byla spočítána podle
rovnice:

FB = (robs-rmin)/[(rmax – robs)Q + (robs - rmin)]

(1)

kde Q značí poměr kvantových výtěžků navázané a volné formy, rmax značí anisotropii
v saturaci, rmin značí minimální pozorovanou anisotropii pro samotnou DNA a robs značí
pozorovanou anisotropii pro určitou koncentraci FOXO4-DBD.

4.8 Časově rozlišené měření dohasínání intenzity fluorescence

FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) byl měřen mezi fluoroforem
AEDANS, kovalentně vázaným na C183 nebo C193 FOXO4-DBD, a fluoresceinem
(FLC) kovalentně navázaným na 5´ konci jednoho vlákna dsDNA. Měření bylo
provedeno na aparatuře umístěné na Fyzikálním ústavu MFF UK v Praze. Zdroj záření
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je barvivový laser (Spectra Physics, model 375), detektor je založen na sčítání
jednotlivých fotonů (single photon counting detector) a obsahuje rovněž fotonásobič
(Hamamatsu, R3809U-50). Šířka vstupních a výstupních štěrbin je nastavena na 15 nm
a před první se nachází barevný filtr (Zeiss, UG1) pro odstranění rozptýleného světla.
Dohasínání intenzity fluorescence bylo získáváno pod „magickým“ úhlem, kde měřené
hodnoty intenzity dohasínání fluorescence I(t) nezávisí na rotační difúzi fluoroforu a
poskytuje nezkreslenou informaci o středních dobách života. Vzorky byly umístěny do
termostatického držáku a všechna měření byla provedena v 15 °C v pufru obsahujícím
50 mM Tris-HCl (pH 7.5), 100 mM NaCl, and 1 mM EDTA. Bylo předpokládáno
multiexponenciální dohasínání fluorescence podle následující rovnice,

It

i

t

exp

i

kde

i

(2)

i

jsou střední doby života a

i

jsou korespondující amplitudy. Naměřené intenzity

byly analyzovány metodou maximální entropie (SVD-MEM) podle. Tímto způsobem
obdržíme sadu amplitud

I (t )

e

i

t/

i,

jež reprezentují distribuci doby života

i

v i-tém dohasínání.

(3)

i

i

Střední doby života byly spočítány podle následujícího vzorce:

mean

i

i

2
i

/

i

i

(4)

i

Průměrná účinnost přenosu energie E byla spočítána ze střední doby života donoru v
přítomnosti akceptoru (τDA) a v jeho nepřítomnosti (τD) podle rovnice:
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E 1

(5)

DA
D

Průměrná vzdálenost R páru donor-akceptor byly spočítána podle rovnice:

E

1
1 (R

R0

(6)

)6

4.9 Proteinová krystalizace, sběr dat a řešení struktury

Koplementární

oligonukleotidy

5’-CTATGTAAACAAC-3’

and

5’-

GTTGTTTACATAG-3’, které obsahují společnou FOXO vazebnou sekvenci 5´GTAAACA – 3, byly objednány od VBC-Biotech Services GmbH. DNA byla
rozpuštěna v pufru 25 mM HEPES (pH = 7,2), 150 mM NaCl, 2 mM DTT a následně
inkubována 5 minut při teplotě 100 C a poté nechána pomalu chladnout na teplotu
místnosti. Protein FOXO482-183 byl smíchán s duplexem DNA v molárním poměru 1:1 a
zředěn na 4 mg/ml. Krystaly byly pěstovány pomocí metody visící kapky. Kapky byly
připravovány smícháním roztoku proteinového komplexu s krystalizačním roztokem o
složení 100 mM HEPES (pH = 7,3), 37-39% PEGMME, 50 mM MgCl2 v objemovém
poměru 1:1. Krystaly rostly přibližně jeden týden při teplotě 18 °C. Před sběrem dat
byly krystaly zamrazeny v tekutém dusíku.
Data byla sbírána při teplotě 150 K na generátoru paprsků X FR591 s rotační
anodou (Nonius, Nizozemsko) při pracovním napětí 50 kV a proudu 80 mA vybaveném
generátorem proudu studeného dusíku (Oxford Cryosystems, UK) a detektorem
MAR345 (X-ray Research, Německo).
Data

byla

integrována

lmb.cam.ac.uk/harry/mosflm/)

a

pomocí

softwaru

byla

škálována
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MOSFLM
pomocí

(http://www.mrcsoftwaru

SCALA

(http://www.ccp4. ac.uk/html/scala.html). Krystal náležel do prostorové grupy C2221 s
rozměry buňky a = 40.81 Å, b = 71.70 Å, c = 131.86 Å,

= 90.00 °,

= 90.00 °,

=

90.00 °. Krystalová struktura byla vyřešena molekulárním nahrazením pomocí softwaru
MolRep (http://www.ccp4.ac.uk/dist/html/molrep.html) s použitím struktury FOXO3aDBD v komplexu s DNA (PDB kód 2UZK) jako modelu. Upřesnění struktury bylo
provedeno pomocí softwaru REFMAC 5.2 (http://structure.usc.edu/ccp4/refmac.html).
Struktura byla depozitována v PDB databázi pod přístupovým kódem 3BPY
(http://www.rcsb.org/pdb/results/results.do).
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE
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5.1 14-3-3 protein interaguje s nukleární lokalizační sekvencí forkhead
transkripčního faktoru FOXO4 (Článek I)

Jeden z důležitých mechanismů regulace FOXO transkripčních faktorů spočívá
v jejich subcelulární lokalizaci. Transkripční aktivita FOXO proteinů je regulována
insulin-fosfatidylinositol 3-kinas - proteinkinas B (PI3K-PKB) signální drahou. Po
aktivaci receptoru růstovým faktorem PI3K se aktivuje PKB a také SGK (serum and
glucocorticoid inducible kinase), následně dojde k fosforylaci FOXO proteinů na třech
místech, což vede k vytvoření dvou vazebných míst pro 14-3-3 protein. Bylo ukázáno,
že vazba 14-3-3 proteinu inhibuje vazbu FOXO proteinů na DNA. Dále byla vyslovena
hypotéza, že 14-3-3 protein interferuje s funkcí nukleární lokalizační sekvence (NLS)
FOXO proteinů, která se nalézá v těsné blízkosti druhého 14-3-3 vazebného místa. Tím
by byla znemožněna interakce FOXO faktorů s mašinérií nukleárního importu a
rovnováha subcelulární lokalizace FOXO faktorů by se posunula směrem k cytoplazmě.
Dosud ale nebyl publikován žádný experimentální důkaz, který by potvrzoval přímou
interakci mezi nukleární lokalizační sekvencí (NLS) FOXO transkripčních faktorů a
14-3-3 proteiny.
Hlavním cílem práce bylo objasnit jak fosforylace, vazba 14-3-3 proteinu a
vazba DNA mění konformaci NLS proteinu FOXO4 (Figure 1A). Aminokyselinová
sekvence FOXO411-213 obsahuje jeden cysteinový zbytek na pozici 27. Abychom
připravili specificky fluorescenčně označenou NLS FOXO411-213, zmutovali jsme Cys27
na Ala a na pozici 213 jsme umístili cysteinový zbytek. Tento cysteinový zbytek byl
následně specificky označen fluorescenční sondou 1,5-IAEDANS. Modifikace FOXO4
touto sondou neovlivňuje vazbu na DNA (Figure 1B). Konformační změny FOXO4
NLS byly studovány in vitro za využití metod stacionární i časově rozlišené
fluorescence. Protein FOXO4 byl fosforylován in vitro kinasou PKB na Thr28 a Ser193.
14-3-3 protein výrazně inhibuje vazbu značeného FOXO4 na DNA; z toho vyplývá, že
označení FOXO4 proteinu fluorescenční sondou 1,5-IAEDANS neovlivňuje interakci
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FOXO4 se 14-3-3 proteinem. Po navázání 14-3-3 proteinu k fosforylovanému FOXO4
se zvýšila intenzita fluorescence AEDANS-Cys213 o přibližně 25% a také došlo k
posunu emisního maxima směrem ke kratším vlnovým délkám. Tyto údaje naznačují,
že došlo ke snížení polarity prostředí v okolí AEDANS-Cys213 po vazbě 14-3-3 (Figure
2B). Změny flexibility NLS jsme studovali pomocí časově rozlišené anisotropie
fluorescence AEDANS-Cys213 v přítomnosti a nepřítomnosti 14-3-3 a DNA (Figure
4B). Po vazbě 14-3-3 na fosforylovaný FOXO4 anisotropie fluorescence AEDANS
dohasíná k vyšším limitním hodnotám než u samotného FOXO4. To ukazuje omezení
segmentálního pohybu AEDANS-Cys213 po vazbě 14-3-3 proteinu na fosforylovaný
FOXO4. Nejvyšší flexibilita AEDANS-Cys213 byla pozorována pro samotný FOXO4.
Tyto výsledky ukazují, že vazba 14-3-3 proteinu velmi ovlivňuje mikrookolí
fluorescenčně označeného NLS a snižuje jeho flexibilitu. Vliv fosforylace a vazby
DNA na strukturu této oblasti je nepříliš výrazný. Získaná data dále ukazují, že DNA
vazebná doména proteinu FOXO4 zůstává po vazbě 14-3-3 proteinu poměrně mobilní
(Table I and II).

Můj podíl na tomto článku: Zabýval jsem se měřením DNA vazebné afinity FOXO4
(fosforylovaného

a

nefosforylovaného)

fluorescence AEDANS.
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pomocí

změn

stacionární

anisotropie
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5.2 Jak N-koncová smyčka, tak křídlo W2 forkhead DNA vazebné domény
proteinu FOXO4 jsou důležité pro vazbu na DNA (Článek II)

Protein FOXO4 je jeden z členů O podrodiny FOX transkripčních faktorů, které
se účastní řady vnitrobuněčných procesů. Forkhead DNA vazebná doména (DBD) se
skládá z přibližně 100 aminokyselin a jsou pro ni charakteristické tři -helixy složené
jeden proti druhému a malý tří řetězcový -list, ze kterého vyčnívají dvě křídla. Nejvíce
konzervované oblasti mezi forkhead DBD se nacházejí v helixech H1, H2 a H3. Hlavní
DNA rozpoznávací místo je α-helix H3, který interaguje s velkým žlábkem DNA. Další
oblasti forkhead DBD, které interagují s DNA, jsou obě křídla W1 i W2 a N-koncová
část před helixem H1. Na křídle W2 FOXO faktorů se také nachází fosforylační místo
pro proteinkinasu B (PKB). PKB je aktivována po vazbě inzulínu nebo jiného
růstového faktoru na receptor a fosforyluje protein FOXO4 na třech různých místech.
Tím vzniknou dvě vazebná místa pro 14-3-3 protein, z nichž jedno se nachází přímo ve
forkhead DBD, a to v oblasti křídla W2.
Tento článek je zaměřen na vliv dvou oblastí forkhead DBD na vazbu na DNA.
Jedná se o N-koncovou smyčku (část forkhead DBD, která se nachází před helixem H1)
a C-koncovou oblast forkhead DBD proteinu FOXO4, která je známá jako křídlo W2
(Figure 1A). Bylo zjištěno, že odstranění jedné z těchto částí, slabě snižuje DNA
vazebný potenciál FOXO4-DBD, zatímco současné odstranění obou těchto oblastí
výrazně inhibuje vazbu na DNA (Figure 2). Byl zkonstruován homologní model
komplexu FOXO4-DBD a DNA za použití struktur komplexů HNF3/DNA a
Genesis/DNA. Abychom měli realistický model a také abychom prozkoumali
konformační chování N- a C-koncových částí forkhead DBD, provedli jsme
molekulárně dynamické simulace jak samotné FOXO4-DBD (20 ns) tak komplexu
FOXO4-DBD/DNA (40 ns; Figure 4). Model byl ověřen pomocí měření vzdáleností
mezi zbytky na pozici 183 a 193 a oběma 5´ konci DNA. Měření bylo provedeno
pomocí Försterova rezonančního přenosu energie (Figure 7) a získané hodnoty byly v
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dobré shodě s modelem. MD simulace ukázaly, že oba zkoumané regiony N- a Ckoncová část FOXO4-DBD pravděpodobně přímo interagují s DNA (Figure 5). V
přítomnosti N-koncové smyčky má fosforylace křídla W2 proteinkinasou B pouze malý
efekt na vazbu DNA. Na druhé straně v nepřítomnosti této smyčky fosforylace křídla
W2 silně inhibuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD. Vazba 14-3-3 proteinu
efektivně snižuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD, ať už je N-koncová smyčka
přítomna, nebo ne (Figure 3). Naše výsledky ukazují, že jak N-koncová, tak C-koncová
část FOXO4-DBD jsou důležité pro stabilitu FOXO4-DBD/DNA.
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5.3 14-3-3 proteiny ovlivňují konformaci regulační domény lidské
tyrosinhydroxylasy (Článek III)

Bylo postulováno několik různých mechanismů působení 14-3-3 proteinu na
molekuly jeho vazebných partnerů. V případě FOXO proteinů jsou uvažovány dva
mechanismy, jednak a) 14-3-3 proteinem indukovaná konformační změna, po které by
došlo k výraznému snížení FOXO DNA vazebné afinity, a jednak- b) 14-3-3 proteiny
po navázání na fosforylované FOXO stericky brání jejich interakci s cílovou DNA. Vyřešení tohoto mechanismu je předmětem intenzivního studia naší laboratoře i řady
dalších skupin. Abychom získali více informací o mechanismech změn konformace
vazebného partnera, prováděli jsme tento výzkum nejenom u transkripčního faktoru
FOXO4, ale také u regulační domény enzymu tyrozinhydroxylasy.
Tyrozinhydroxylasa (TH) katalyzuje první krok biosyntézy katecholaminů. Její
enzymová aktivita je regulována skrz posttranslační modifikace její regulační domény.
Regulační doména může být fosforylována na čtyřech serinových zbytcích (8, 19, 31 a
40). Fosforylace Ser19, která sama o sobě nemá vliv na její aktivitu, indukuje vazbu
tyrozinhydroxylasy ke 14-3-3 proteinu. To vede ke zvýšení aktivity TH. Hlavním cílem
tohoto článku bylo zjistit, zda 14-3-3 protein ovlivňuje konformaci regulační domény
isoformy 1 lidské tyrozinhydroxylasy (TH1R). Pomocí místně specifické cílové
mutageneze jsme umístili na různá místa (14, 34, 73, 103 a 131) TH1R tryptofanový
zbytek. Časově rozlišená měření tryptofanové fluorescence ukázala, že samotná
fosforylace Ser19 a Ser40 neindukuje žádnou výraznou konformační změnu. Na druhé
straně interakce fosforylované TH1R se 14-3-3 proteiny snižuje přístupnost Trp14 a
Trp34 vůči rozpouštědlu a také indukuje strukturní změny v blízkosti Trp73. Vazba 14-33 proteinu také snižuje náchylnost TH1R k proteolytické degradaci tím, že chrání její
N-koncovou část (prvních 33 aminokyselin). Měření cirkulárního dichroismu (CD)
ukázalo, že TH1R je nestrukturovaný protein s nízkým obsahem sekundární struktury a
že ani fosforylace ani vazba 14-3-3 proteinu nemění jeho sekundární strukturu. Tato
studie tedy ukázala, že vazba 14-3-3 proteinu může přímo ovlivnit konformaci
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vazebného partnera. Podobný mechanismus by se mohl potenciálně vyskytovat i
v procesu regulace funkce FOXO faktorů. Na těchto experimentech však stále
pracujeme a jejich výsledky nejsou součástí této doktorské práce.

Můj podíl na tomto článku: Zabýval jsem měřením a vyhodnocováním CD spekter
nefosforylované i fosforylované TH1R a také jejích komplexů se 14-3-3 proteiny.
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5.4 Krystalová struktura komplexu lidského FOXO4-DBD/DNA při rozlišení
1.9 Å ukazuje nové detaily při vazbě FOXO k DNA (Článek IV)

FOXO4 protein stejně jako další členové FOX rodiny transkripčních faktorů
obsahuje asi 110 aminokyselin velkou DNA vazebnou doménu. Ta bývá také
označována jako tzv. forkhead doména. FOXO4 spolu s FOXO1, FOXO3 a FOXO6
tvoří O podrodinu forkhead transkripčních faktorů, která je klíčovou složkou několika
vysoce konzervovaných signálních drah, jež zprostředkovávají zahájení transkripce na
příslušných promotorech po růstových a stresových signálech.
V tomto článku popisujeme krystalovou strukturu komplexu DNA vazebné
(forkhead) domény FOXO4 s 13 bází dlouhým duplexem DNA, který obsahuje FOXO
vazebnou konsenzus sekvenci 5´ -GTAAACAA- 3´. Tato sekvence je také známa jako
vazebný element DAF-16 rodiny, který obsahuje základní sekvenci 5´ (A/C)AA(C/T)A- 3´ rozpoznávanou všemi členy FOX rodiny. FOXO proteiny také
rozpoznávají tzv. insulin responsive sequence 5’-(C/A)(A/C)AAA(C/T)AA-3’,
nacházející se v promotoru IGFBP-1.
Sekvenční specifita je určována především helixem H3, který se při interakci
forkhead DBD s cílovou sekvencí DNA váže do velkého žlábku a funguje jako hlavní
rozpoznávací místo. N-koncová oblast forkhead domény, smyčka mezi helixy H2 a H3
a oblast známá jako křídlo W1 polárně interagují s fosfátovou kostrou a tím přispívají
ke stabilitě FOXO4-DBD/DNA komplexu (Figure 1). Relativně vysoké rozlišení této
struktury (1,9 Å) nám umožnilo pozorovat, že řada polárních interakcí mezi FOXO4 a
DNA je zprostředkována molekulami vody, které tak významně přispívají ke stabilitě
komplexu a velmi pravděpodobně i rozpoznání sekvence (Figure 2a, 2b, 3a, 3b, 4).
Srovnání s NMR strukturou FOXO4-DBD ukázalo, že tyto dvě struktury mohou
být na sebe fitovány s RMSD 2,48 Å přes 85 C atomů. Nejvýraznější rozdíly jsou v
konformaci smyčky mezi helixy H2 a H3, N-koncové smyčky a flexibilního křídla W1
(Figure 5a). Srovnání struktury komplexu FOXO4-DBD s DNA a nedávno vyřešené
struktury FOXO3-DBD s DNA ukazuje největší rozdíly v konformaci flexibilní
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smyčky mezi helixy H2 a H3 a křídla W1. V případě komplexu FOXO3-DBD s DNA
smyčka mezi helixy H2 a H3 neinteraguje s DNA, zatímco v případě komplexu
FOXO4-DBD s DNA Ser142 z této smyčky interaguje s fosfátovou skupinou kostry
DNA (Figure 2a). Srovnání struktur FOXO4-DBD se strukturami FoxA3-DBD,
FOKK1a-DBD a FOXP2-DBD je ukázáno na Figure 5b.
Dále ukazujeme, že zbytek Ser149 z rozpoznávacího helixu H3, který je cílem
MST1 kinasy, se účastní vazby na DNA a jeho mutace na aspartátový nebo
glutamátový zbytek (mimetující fosforylaci) výrazně inhibuje vazbu FOXO4 na DNA
(Figure 6).
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6. ZÁVĚR
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Hlavním cílem předkládané práce bylo studium molekulárních mechanismů
interakce forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a mechanismus regulace jeho
vazby na DNA, zejména úloha fosforylace proteinkinasou B a regulační funkce 14-3-3
proteinu.
Naše výsledky ukazují, že pro vazbu na DNA jsou u forkhead transkripčního
faktoru FOXO4 důležité obě hraniční oblasti forkhead domény – jak N-koncová
smyčka, která se nachází před helixem H1, tak C-koncová část známá jako křídlo W2.
Bylo zjištěno, že odstranění jedné z těchto částí slabě snižuje DNA vazebný potenciál
FOXO4-DBD, zatímco současné odstranění obou těchto oblastí výrazně inhibuje vazbu
na DNA.
Dále jsme se zaměřili na úlohu fosforylace C-koncové části forkhead domény.
FOXO4 má tři fosforylační místa pro proteinkinasu B, z nichž jedno se nachází přímo
ve forkhead DNA vazebné doméně a to na jejím C-konci v oblasti křídla W2. Zjistili
jsme, že v přítomnosti N-koncové smyčky má fosforylace křídla W2 proteinkinasou B
pouze malý vliv na vazbu DNA. Na druhé straně v nepřítomnosti této smyčky
fosforylace křídla W2 silně inhibuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD. Vazba 143-3 proteinu efektivně snižuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD, ať už je Nkoncová smyčka přítomna nebo ne. Naše výsledky ukazují, že jak N-koncová, tak Ckoncová část FOXO4-DBD jsou důležité pro stabilitu FOXO4-DBD/DNA komplexu.
Byla vyřešena krystalová struktura komplexu DNA vazebné (forkhead) domény
s 13 bází dlouhým duplexem DNA, který obsahuje FOXO vazebnou konsenzus
sekvenci 5´ -GTAAACAA- 3´. Sekvenční specifita je určována především helixem H3,
který se při interakci forkhead DBD s cílovou sekvencí DNA váže do velkého žlábku.
N-koncová oblast forkhead domény, smyčka mezi helixy H2 a H3 a oblast známá jako
křídlo W1 polárně interagují s fosfátovou kostrou, čímž přispívají ke stabilitě FOXO4DBD/DNA komplexu. Největší strukturální rozdíly oproti dříve vyřešeným strukturám
FOX transkripčních faktorů jsou v konformaci flexibilní smyčky mezi helixy H2 a H3 a
křídla W1. Díky vysokému rozlišení této struktury (1,9 Å) jsme pozorovali také
vodíkové vazby mezi DNA a forkhead doménou zprostředkované molekulami vody,
které přispívají sekvenčně specificky ke stabilitě tohoto komplexu.
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Nyní můžeme konstatovat, že struktura FOXO4-DBD/DNA je v celkovém
pohledu podobná dříve vyřešeným strukturám FOX faktorů, ale existují zde také
důležité rozdíly. Vysoké rozlišení této struktury nám umožnilo pozorovat dříve
neznámé detaily, jako např. unikátní síť vodou zprostředkovaných interakcí.
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