
Abstrakt 

Proteinkinasa ASK1 (z anglického „apoptosis signal-regulating kinase 1“) je apikální 

kinasa mitogeny aktivované proteinkinasové kaskády (tzv. MAPK kaskády). Její aktivita je 

spouštěna např. reaktivními formami kyslíku, cytokiny, stresem endoplasmatického retikula či 

osmotickým stresem. Aktivace ASK1 má za následek spuštění metabolických drah, na jejichž 

počátcích stojí mitogeny aktivované proteinkinasy (MAPK) p38 a c-Jun N-koncová kinasa 

(JNK). Aktivace těchto kinas vede k zánětu nebo smrti buňky. Dysregulace ASK1 je asociována 

s rozvojem patologických stavů, jakými jsou neurodegenerativní, kardiovaskulární či nádorová 

onemocnění, což z tohoto proteinu činí potenciální cíl terapeutických zásahů. Aktivita 

proteinkinasy ASK1 je regulována prostřednictvím protein-proteinových interakcí, mezi hlavní 

negativní regulátory ASK1 řadíme rodinu dimerních proteinů 14-3-3 a redoxní protein 

thioredoxin 1. Příkladem pozitivních regulátorů jsou faktory asociované s TNF receptorem. 

Kromě toho je aktivita ASK1 přísně regulována prostřednictvím oligomerizace. Navzdory 

neustálému pokroku, kterého je dosahováno v rámci studia tohoto proteinu, je přesný 

molekulární mechanismus regulace ASK1 a vliv oligomerizace na tento proces nejasný, 

částečně z důvodu nedostatku strukturních dat. Interakce N-koncových částí dvou protomerů v 

rámci dimeru ASK1 je jedním z klíčových kroků aktivace ASK1. Bylo ukázáno, že izolovaná 

katalytická doména ASK1 (ASK1-CD) tvoří stabilní dimery. Nedávná studie však naznačila, 

že delší varianta tohoto proteinu obsahující kromě ASK1-CD také doménu vázající thioredoxin 

(ASK1-TBD) a centrální regulační doménu (ASK1-CRR) je v roztoku monomer. Pro objasnění 

tohoto rozporu jsme se rozhodli provést biofyzikální charakterizaci N-koncové části ASK1 a 

zejména prostudovat oligomerní chování tohoto proteinu. 

Cílem této práce byla biofyzikální analýza proteinu ASK1 složeného z ASK1-CRR 

a ASK1-CD. Analýza pomocí analytické ultracentrifugace naznačila koncentračně závislou 

dimerizaci, což bylo následně potvrzeno maloúhlovým rozptylem rentgenového záření. Pro 

stavbu modelů monomeru ASK1-CRR-CD založených na rozptylových křivkách byl využit 

software CORAL. Chemické zesítění spojené s hmotnostní spektrometrií bylo následně využito 

pro získání vzdálenostních omezení užitečných pro posouzení plauzibility strukturních modelů. 

Data získaná za využití biofyzikálních metod ukazují, že nejen samotná katalytická doména 

proteinkinasy ASK1, ale i protein ASK1-CRR-CD v roztoku dimerizuje. 
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