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SEZNAM ZKRATEK
2-AG

2-arachidonoyl glycerol

7TM

sedm transmembránová doména

AA, AMK

aminokyselina

AC

adenylát cykláza

AD

aktivační doména

AM281

1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-iodophenyl)-4-methyl-N-4morpholinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide

AP2

název proteinu z angl. assembly polypeptide 2

APS

peroxodisíran amonný

BD

vazebná doména

BG

benzyl guanin

BG-K

BG nesoucí europium kryptát

BRET

bioluminiscenční resonanční energetický přenos

BSA

hovězí sérový albumin

cAMP

cyklický adenosinmonofosfát

CaSR

receptor senzitivní na vápník

CB1R

kanabinoidní receptor 1

CHO

buňky z vaječníků čínského křečka (z angl. chinese hamster ovary)

CNS

centrální nervová soustava

COPI

proteinový komplex endoplazmatického retikula (z anglického „coat
protein complex I“)

CRD

doména bohatá na cystein

DAG

diacylglycerol

DMEM

médium pro kultivaci buněk „Dulbecco´s Modified Eagle Medium“

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DSE

depolarizací indukované potlačení excitace

DSI

depolarizací indukované potlačení inhibice

DTT

dithiothreitol

eps15

epidermální růstový faktor 15

ERK

extracelulárním signálem řízená kináza

F-BAR

z angl. Fer/Cip4 homology domain only-Bin/amphiphysin/Rvs

FBS

fetální hovězí sérum

FCHO

z angl. Fer/Cip4 homology domain only

FRET

fluorescenční rezonanční přenos energie

GABA

kyselina γ-aminomáselná

GDP

guanosindifosfát

GFP

zelený fluorescenční protein

GPCR

receptory spřažené s G-proteiny

G-protein

protein vázající guanosin di(tri)fosfát

GRK

s G-proteiny spřažená kináza
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GTP

guanosintrifosfát

HA

hemaglutinin

HEK293

lidské embryonální ledvinové buňky 293

HBSS

název pufru (Hank´s balanced salt solution)

HRP

křenová peroxidasa

IgG

imunoglobulin G

IP

inositolfosfát

LB

název média (dle Luria-Bertani)

LTD

dlouhodobě přetrvávající potlačení (deprese)

M

molární (mol/l)

MAPK

mitogeny aktivovaná protein kináza

mGluR

metabotropní glutamátový receptor

mRNA

mediátorová RNA

MSE

metabotropní suprese excitace

MSI

metabotropní suprese inhibice

PBS

fosfátový pufr (z anglického „phosphate buffered saline“)

PCR

polymerázová řetězová reakce

PDZ

doména rozpoznávající specifickou sekvenci (z anglického „PSD95disc large-zona occludens“)

PKA

proteinkináza A

PKC

proteinkináza C

PLC

fosfolipáza C

PTX

Pertusis toxin

RLuc

Renilla Luciferase

RNA

ribonukleová kyselina

rpm

otáčky za minutu

RT

pokojová teplota

SD

synteticky definováno

SDS

dodecylsíran sodný

SDS-PAGE

elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS

TEMED

N,N,N´,N´-tetramethyl-ethan-1,2-diamin

THC

Δ9-tetrahydrocannabinol

TM

transmembránová doména

TR-FRET

časově rozlišený FRET

Tris

tris(hydroxymethyl)aminomethan

VFD

„Venus Flytrap“ doména

WIN

WIN 55,212-2;
(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo
[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalenylmethanone mesylate

Y2H

kvasinkový dvouhybridový systém

YFP

žlutý fluorescenční protein

YPDA

směs kvasnicového extraktu, peptonu, dextrózy a adenin hemisulfátu
(120 mg/l)
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ÚVOD
K přežití každého živého organismu je nezbytně nutná schopnost přijímat informace
z okolí, zpracovávat je a správně na ně reagovat. U vyšších organismů umožňuje
komunikace mezi buňkami také jejich zapojení v rámci tkání i celého systému. Pokud nejsou
buňky mezi sebou propojeny přímým kontaktem, předávají si informace uvolňováním
různorodých látek (ligandů) do svého okolí. Takto vyslané zprávy buňky přijímají díky
vazbě ligandů se specifickými bílkovinami (receptory), které předávají vyslaný signál dále
do buňky modulací nitrobuněčných signálních kaskád.
Receptory jsou buď na buněčném povrchu a prostupují buněčné membrány, nebo se
nacházejí uvnitř buněk. Všechny membránové receptory prostupují skrze fosfolipidovou
dvouvrstvu, což jim umožňuje na jedné straně vázat ligand a na druhé straně spouštět
buněčnou

odezvu.

Dle

způsobu

přenosu

rozlišujeme

tři

základní

skupiny

transmembránových receptorů. První skupinu tvoří receptory spřažené s iontovými kanály,
u kterých dochází po vazbě ligandu k otevření či zavření póru iontového kanálu. Výsledná
změna koncentračního spádu daného iontu buď změní membránový potenciál cílové buňky,
nebo, v případě vstupu vápenatých iontů, může docházet k jejich vazbě s nitrobuněčnými
receptory. Další skupinu tvoří transmembránové receptory s enzymatickou aktivitou.
Nitrobuněčná část těchto receptorů je buď přímo enzymově aktivní, nebo v úzkém kontaktu
s enzymem, který reguluje. Katalytická aktivita těchto dimerních receptorů je řízena relativní
změnou polohy jejich monomerních podjednotek při vazbě ligandu k receptoru. Třetí,
největší skupinu, tvoří receptory spřažené s G-proteiny (GPCR; z angl. G-protein coupled
receptors), které ovlivňují nitrobuněčnou signalizaci nepřímo, pomocí intermediální
transdukční molekuly souhrnně nazývané GTP vázající protein (G-protein). Protože
v poslední době došlo k popsání nových, na G-proteinech nezávislých signálních kaskád
spouštěných těmito receptory, označuje se tato skupina někdy také jako heptahelikální, neboli sedmi-transmembránové receptory. Tento název souvisí s jejich druhým společným
znakem, kterým je transmembránová doména formovaná sedmi alfa-helixy procházejícími
skrze plazmatickou membránu tam a zpět, kdy C-konec receptoru se vždy nachází vně buňky
a N-konec uvnitř.
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Objev nových, na G-proteinech nezávislých, signálních drah GPCR, jako je
například aktivace extracelulárním signálem regulovaných kináz 1 a 2 (ERK 1/2)
arrestinovou signální drahou, nebo Src (proto-onkogen aktivijící tyrosin kinázu)
zprostředkovaná signalizace, znamenal nový směr ve výzkumu GPCR. Tyto receptory jsou
hojně využívány v klinické farmakologii, udává se, že je proti nim cílena více než třetina
léků na trhu. Rozpoznání mnohočetné signalizace umožnilo vyhledávat a vyvíjet léky, které
aktivují receptor tak, aby patřičné signální dráhy byly aktivovány více než jiné. Ligandy
s těmito vlastnostmi se nazývají „biased agonists“. Mnohé z již používaných léků byly
podrobeny novému testování na jejich dráhově-specifické signální vlastnosti a v některých
případech již byly takto vybrány léky, které mají zvýrazněné léčebné účinky oproti
nežádoucím vedlejším účinkům.
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1 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Buněčná signalizace
Živočišné buňky mnohobuněčných organismů spolu komunikují několika způsoby:
(A) sekretují chemické látky, které jsou rozpoznávány dalšími buňkami (B) vystavují na
svém povrchu molekuly, které ovlivňují ostatní buňky přímým kontaktem s nimi (C) tvoří
skulinová spojení pomocí membránových kanálků (gap junctions), která přímo propojují
cytoplazmatické prostory interagujících buněk.
Signalizace prostřednictvím sekrece chemických látek se dělí na základě vzdálenosti,
na kterou produkované látky působí. Na největší vzdálenost působí feromony, látky které
jsou sekretovány pouze živočichy a některými řasami, a které mohou ovlivňovat jiné jedince
i na vzdálenost v řádu kilometrů. Další typy signalizace působí v rámci jednoho organismu
a dělí se na: (A) signalizaci endokrinní, která je zprostředkovávána hormony a může
ovlivňovat buňky v celém systému, (B) parakrinní signalizaci, kterou zprostředkovávají
lokální chemické mediátory, které jsou rychle vychytávány, imobilizovány či degradovány
a ovlivňují tak zejména buňky v okolí místa svého uvolňování a (C) synaptickou signalizaci,
specifickou pro nervový systém, která je zprostředkovávána neurotransmitery ve
specifických oblastech neuronů nazývaných synapse, které zde překonávají jen velmi
krátkou vzdálenost (přibližně 50 nm) a ovlivňují především sousedící postsynaptickou
buňku, popřípadě buňky v blízkém okolí. Ve všech případech buňky reagují na konkrétní
extracelulární signál prostřednictvím specifických proteinů nazývaných receptory, které po
interakci s danými chemickými látkami, souhrnně nazývanými jako ligandy, přenášejí signál
dále do buňky díky své interakci se signálními molekulami, jejichž prostřednictvím spouštějí
rozličné signální dráhy.
Účinnost komunikace je u membránových receptorů ovlivňována řadou faktorů, ke
kterým patří především množství přítomného ligandu, počet receptorů na povrchu buňky a
jejich funkční stav. Ten je ovlivňován zejména tím, zda a jakou rychlostí je receptor po
navázání ligandu desenzitizován a internalizován a také posttranslačními modifikacemi.
Z těch patří k nejvýznamnějším proteinová fosforylace při které dochází k navázání
- 13 -

fosfátové skupiny na receptor prostřednictvím specifických protein kináz. Dále pak
sumoylace, kdy dochází k napojení malého SUMO proteinu (z angl. small ubiquitin-like
modifier) na postranní řetězec vhodného lysinu. Obě modifikace jsou reverzibilní a slouží k
ovlivnění interakce mezi receptory a jejich intracelulárními interakčními partnery a působí
tak jako regulační faktory signalizace. Z dalších posttranslačních modifikací hraje
významnou roli ubiquitinilace, při které dochází k napojení malého proteinu ubiquitinu, opět
na postranní řetězec lysinu. Podle počtu a způsobu napojení jednotek ubiquitinu k receptoru
slouží ubiquitinylace nejen jako signál k proteazomální degradaci, ale může také ovlivňovat
jeho internalizaci, lysozomální degradaci, či spouštět některé signalizační kaskády.

Receptory spřažené s G-proteiny (GPCR)
Rodina receptorů spřažených s G-proteiny (GPCR) představuje velmi rozsáhlou a
rozmanitou skupinu transmembránových receptorů, které jsou kódovány více než 1 %
lidského genomu (Takeda et al., 2002) a představují nejpočetnější skupinu receptorů.
Všechny s G-proteiny spřažené receptory sdílejí přinejmenším dva společné znaky. Prvním
společným znakem všech GPCR je tzv. sedm transmembránová doména (7TM). Ta je
tvořena proteinovým řetězcem receptoru, který prochází ve formě alfa-helixů sedmkrát skrze
plazmatickou membránu a vytváří přitom tři intracelulární a tři extracelulární kličky,
přičemž N-konec recepotru je lokalizován vně buňky a C-konec uvnitř (Obr. 1). Díky tomu
znaku jsou tyto receptory označovány také jako sedm transmembránové receptory. Druhým
společným znakem všech GPCR je jejich schopnost aktivovat trimerní proteiny schopné
vázat guanosin trifosfát (GTP), souhrnně označované jako G-proteiny.
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Obr. 1: Schématické znázornění struktury receptoru spřaženého s G-proteiny.
Receptor spřažený s G-proteiny (černě) prochází sedmkrát skrze plazmatickou membránu
(znázorněna šedými čarami) ve formě alfa-helixů, přičemž vytváří tři intracelulární a tři
extracelulární smyčky. N-konec receptoru je lokalizován vně buňky a C-konec uvnitř. Znázorněna
je také typická vazba trimerního G-proteinu složeného z podjednotek α, β a γ.

GPCR se dělí do pěti základních skupin, které mezi sebou vykazují značné sekvenční
i funkčí odlišnosti. Nejedná se tedy o jednu, ale pět geneticky odlišných skupin. Největší
skupinu představuje třída A, kam patří receptory podobné rhodopsinu, prvnímu objevenému
GPCR receptoru (Kwong-Keung Fung and Stryer, 1980). Odtud také pochází alternativní
název celé skupiny, která bývá označována jako rhodopsinové receptory. Receptory této
skupiny jsou obvykle aktivovány malými molekulami, jako jsou biogenní aminy,
nukleotidy, opiáty, ale také lipidy, peptidy, cytokiny a hormony. Skupina A stále obsahuje
velké množství receptorů, jejichž přirozený ligand nebyl doposud objeven (tzv. orphan
receptory). Třída B obsahuje receptory příbuzné s receptorem pro peptidový hormon
secretin. Tyto receptory mají poměrně velkou N-terminální doménu vázající ligand a jejich
agonisté jsou obvykle peptidy a hormony. Třída C (receptory podobné metabotropním
glutamátovým receptorům) sdružuje receptory s velkou N-terminální doménou, která váže
malé molekuly, jako jsou aminokyseliny, ionty, peptidy nebo cukry. Patří sem receptory pro
hlavní aktivační i inhibiční neuropřenašeče glutamát (metabotropní glutamátové receptory)
a kyselinu γ-amino máselnou (GABAB receptor), receptor pro vápenaté ionty (Ca sensing
receptor) a chuťové receptoru (umami a receptory pro sladké). Další menší a méně známou
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skupinu tvoří adhezní receptory, které se vyznačují dlouhou N-koncovou multidoménovou
sekvencí. Většina z nich nemá doposud objevené ligandy. Poslední skupinu tvoří tzv.
frizzled/taste receptory vázající malé glykoproteiny (Wnt), které mají významnou roli
především při růstu a vývoji (Schiöth and Fredriksson, 2005, Bjarnadóttir et al., 2006,
Kochman, 2014).

1.2.1 Signalizace prostřednictvím G-proteinů
G-proteiny je souhrnný název pro cytosolární heterotrimerní proteinové komplexy
schopné vázat a hydrolyzovat guanosin trifosfát (GTP). Je pozoruhodné, že pro stovky
GPCR existuje pouze několik G-proteinů. G-proteiny se skládají ze tří podjednotek α, β a γ,
přičemž β a γ podjednotky jsou spolu pevně vázány. Jejich hlavní funkcí je přenos signálu
z aktivovaného GPCR na efektorové molekuly.
V neaktivním stavu váže alfa podjednotka G-proteinu guanosin difosfát (GDP), při
aktivaci dochází ke změně konformace podjednotky a výměně GDP za GTP. Takto
aktivovaná G-alfa podjednotka s navázaným GTP změní afinitu k dimeru Gβγ a Gproteinový komplex se tak rozvolní, či rozpadá, na aktivovanou alfa podjednotku a betagamma podjednotku. Některé podjednotky Gα i Gβγ obsahují fosfolipidovou kotvu, kterou
jsou vázány k membráně, a aktivují intracelulární efektory a iontové kanály pouze v malém
okruhu kolem aktivovaného receptoru.
Gα podjednotka aktivuje efektorové molekuly, přičemž dochází k hydrolýze GTP.
Deaktivovaná alfa podjednotka pak znovu asociuje s beta-gamma komplexem a vytvoří
neaktivovaný heterotrimerní G-protein.
Gα podjednotky se podle své intracelulární funkce dělí do čtyř rodin. GαS rodina
stimuluje adenylát cyklázu (AC), jejíž aktivací dochází ke zvýšení hladiny cyklického
adenosin monofosfátu (cAMP) a tím k aktivaci protein kinázy A (PKA). Naopak další rodina
Gαi/o adenylát cyklázu inhibuje a hladinu cAMP tak snižuje. Třetí rodina Gαq/11 interaguje
s beta izoformou fosfolipázy C (PLCβ), jejíž aktivace vede k odštěpení inositol-1,4,5trifosfátu (IP3) z membránových fosfolipidů a v důsledku toho k otevření kanálů
endoplazmatického retikula a zvýšení hladiny intracelulárního vápníku. Zároveň odštěpením
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IP3 z membránových fosfolipidů vzniká diacylglycerol (DAG), který také zastává úlohu
druhého posla a aktivuje protein kinázu C. Poslední skupinu tvoří proteiny rodiny Gα12/13
které aktivují Rho guanin nukleotid výměnné faktory (RhoGEF), které aktivují malou
GTPázu RhoA, čímž ovlivňují některé Na+/K+ kanály, fosfolipázu A2 a některé Ca2+ kanály
(obr. 2) (Oldham and Hamm, 2008).

Obr. 2: Schématické znázornění GPCR signalizace prostřednictvím G-proteinů.
Vazba agonisty do extracelulární nebo transmembránové části s G-proteiny spřaženého
receptoru (GPCR) vede ke konformační změně receptoru a ta je převedena na G-proteiny.
GPCR tak funguje jako guanin-nukleotid výměnný faktor katalyzující výměnu GDP za GTP
na alfa podjednotce G-proteinu. To vede ke změně G-proteinu a jeho disociaci na alfa a betagamma podjednotku. Alfa podjednotky pak v závislosti na svém subtypu v cytosolu vážou
a regulují aktivitu efektorových proteinů jako je adenylát cykláza, RhoGEF a fosfolipázu Cβ
(PLCβ). Ty pak regulují další efektory buď přímo, nebo generováním druhých poslů (jako
je cAMP, diacylglycerol (DAG) a Inositol-1,4,5-trifosfát (Ins(1,4,5)P3)), které pak regulují
následné efektory jako je protein kináza A (PKA) a protein kináza C (PKC). I beta-gamma
podjednotka aktivovaného G-proteinu váže a aktivuje některé efektorové molekuly, jako
iontové kanály a PLCβ. Upraveno dle (Ritter and Hall, 2009).
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1.2.2 Desenzitizace GPCR
U řady GPCR receptorů dochází po jejich aktivaci k procesu, který způsobuje snížení
odpovědi receptoru na stimulaci, k desenzitizaci. Efektu, při kterém receptor přestává
aktivovat některé signální dráhy navzdory přítomnosti agonisty a naopak jiné dráhy mohou
být spouštěny. Poprvé byla tato regulace signalizace GPCR popsána u β-adrenergního
receptoru (Kebabian et al., 1975).
Desenzitizace hraje velkou roli při vzniku tolerance na řadu klinicky používaných
léčiv, jako například opiátů (Zuo, 2005). Desenzitizaci receptoru způsobuje jak dlouhodobé
vystavení receptoru působení agonisty, tak i jeho opakované krátkodobé působení na
receptor (homologní desenzitizace). Dalším možností je desensitizace způsobená aktivací
nedalekých receptorů pro jiné působky, které aktivují potřebné kinázy (heterologní
desenzitizace).
Při desenzitizaci dochází u GPCR k fosforylaci intracelulárních oblastí receptoru. Na
fosforylovaný receptor se pak vážou proteiny z rodiny arestinů, které svým navázáním
fyzicky brání receptoru v kontaktu s G-proteinem a tlumí tak jeho signalizaci. Arestiny navíc
zprostředkovávají vazbu s řadou dalších molekul. Těmito interakcemi spouští další,
samostatné signalizační dráhy, a zároveň směřují receptor k internalizaci z buněčného
povrchu (Luttrell and Gesty-Palmer, 2010).
Fosforylace specifických reziduí intracelulárních částí receptoru (i1, i2, i3, C-konce)
na druhých poslech závislými proteinovými kinázami (PK), především pak protein kinázou
A a C, je prvním krokem k heterologní desenzitizaci, která je nezávislá na vazbě ligandu na
receptor. Naopak kinázy spřažené s G-proteinovými receptory (GRKs, z angl. G proteinreceptor coupled kinases) fosforylují pouze seriny a threoniny třetí intracelulární smyčky a
C-konce receptoru s navázaným ligandem (homologní desenzitizace) a jsou závislé také na
vazbě dalších proteinů. Fosforylace prostřednictvím GRKs vytváří vysoce afinitní místa pro
vazbu arrestinů (Premont et al., 1995).
Existuje sedm kináz spřažených s G-proteiny. GRKs -1 a -7 se vyskytují v retině a
regulují světelné receptory opsiny. GRK4 je ve větší míře exprimována pouze ve varlatech.
Ostatní GRKs (-2, -3, -5 a -6) mají širší zastoupení a většina receptorů je regulována právě
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jimi. GRKs -2 a -3 obsahují C-terminální vazebnou doménu pro βγ podjednotku G proteinu,
která zprostředkovává jejich přesun k vnitřní straně plazmatické membrány, kde pak
fosforylují přítomné GPCR. GRKs -4, -5, -6 nemají Gβγ vazebnou doménu, ale k transportu
využívají vazbu s fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátem (GRKs -4 a -6), nebo jsou přímo
ukotveny k plazmatické membráně kovalentní lipidovou modifikací (GRK5) (Gainetdinov
et al., 2000).
Výzkumy ukazují, že fosforylace receptorů prostřednictvím GRKs je specifický a
cílený proces, kdy v závislosti na konkrétní izoformě GRK, která receptor fosforyluje,
dochází k vyvolání odlišných efektů. Například fosforylace receptorů pro angiotensin II 1a
či vasopressin 2 prostřednictvím GRKs -2, -3 vede k jejich výrazné interakci s β-arrestiny a
následné endocytóze, zatímco při fosforylaci prostřednictvím GRKs -5, -6 dochází
především ke stimulaci signalizace prostřednictvím extracelulárním signálem řízených kináz
1 a 2 (ERK 1/2) závislé na β-arrestinech (Kim et al., 2005, Shukla et al., 2008). Zdá se tedy,
že jednotlivé GRKs fosforylují pouze specifická fosforylační místa jednotlivých GPCR a
podle toho s nimi poté reagují β-arrestiny v různých konformačních stavech. Různá
fosforylace receptoru tak vede k odlišnému „kódování“ pro interakci s β-arrestiny a jimi
zprostředkovaným procesům.

1.2.3 Interakce s β-arrestiny
Arrestiny představují čtyřčlennou rodinu intracelulárních proteinů. Arrestiny -1 a -4
se, podobně jako GRK -1 a -7, vyskytují pouze v oku a interagují s fotosenzitivními
receptory. Oproti tomu arrestin2 (označovaný jako β-arrestin1) a arrestin3 (β-arrestin2) jsou
dvě všudypřítomné izoformy, vykazující mezi sebou 76% homologii, které lze najít téměř
v každé eukaryotické buňce a právě s nimi většina GPCR interaguje (Ferguson, 2001).
Fosforylace GPCR prostřednictvím GRKs formuje vysokoafinitní místa pro vazbu
β-arrestinů. Interakce s nimi pak stericky brání další aktivaci G-proteinů, buď jejich
odpojením od receptoru, nebo změnou jejich konformace. β-arrestiny navíc aktivují enzymy,
které degradují G-proteinovou signalizací vznikající druhé posly (některé fosfodiesterázy a
diacylglycerol kinázy), což představuje další mechanismus k účinnému tlumení Gproteinové signalizace (Ferguson et al., 1996, Perry et al., 2002, Nelson et al., 2007).
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Kromě inhibice G-proteinové signalizace agonistou aktivovaných GPCR, jsou
β-arrestiny klíčové regulační proteiny klathrinové endocytózy. Mají schopnost vazby s
komplexem AP-2 a klathrinem a směřují tak receptor ke klathrinem zprostředkované
internalizaci z buněčného povrchu (Shenoy and Lefkowitz, 2011). Internalizace GPCR byla
dříve považována za způsob ukončení jejich signalizace. Současné poznatky ale ukazují, že
signální transdukce u řady receptorů přetrvává i po jejich stažení z buněčného povrchu. βarrestiny mohou interagovat s různými kinázami a regulačními proteiny a v řadě případů
fungují jako receptorem aktivované jednotky koordinující ostatní komponenty dalších
signalizačních

drah.

V roli

adaptorových

a

propojovacích

proteinů

zprostředkovávají aktivaci na G-proteinech nezávislých singálních drah jako např. aktivaci
MAP kináz, ERK 1/2, fosfatidylinsoitol kinázy 3, Akt nebo malých RhoA GTPáz a dalších
(Wei et al., 2003, DeWire et al., 2007, Luttrell and Miller, 2013). U některých receptorů
určují kinetiku recyklace v ranných endosomech (Mundell et al., 2000), u jiných hrají
významnou roli při ubiquitinylaci v pozdních endosomech, která zde funguje jako
degradační signál (Shenoy et al., 2001).
β-arrestiny jsou adaptory pro E3 ubiquitin ligázu, která ubiquitinyluje nejen GPCR,
ale také další proteiny, především pak samotný β-arrestin2. Ubiquitinylace je přísně
regulovaný proces při kterém dochází ke kovalentnímu navázání C-terminálního glycinu
ubiquitinu k ε-amino skupině lyzinu substrátu (Hershko and Ciechanover, 1998).
Ubiquitinylovaný β-arrestin2 vykazuje, v porovnání s neubiquitinylovanou variantou, vyšší
schopnost associace nejen s GPCR, ale také s klathrinem a MAP kinázami. V závislosti na
receptoru, který byl aktivován, mohou být ubiquitinylovány různé domény β-arrestinu2
(Shenoy and Lefkowitz, 2005). β-arrestin2 působí také jako adaptorový protein pro nejméně
dvě homologní deubiquitinázy (USP20 a USP33) a podílí se tak na určování dynamiky mezi
ubiquitinylací/deubiquitinylací řady endocytických proteinů (Berthouze et al., 2009, Shenoy
et al., 2009b).
Ačkoliv vazba β-arrestinů je obecnou vlastností GPCR, selektivita a stabilita této
vazby se mezi jednotlivými receptory liší. Aktivace GPCR agonistou indukuje translokaci
β-arrestinů k plazmatické membráně (DeWire et al., 2007). Stabilitu komplexu GPCR - βarrestin určují některé molekulární determinanty, především pak výskyt serin-threonin
motivu v C-konci receptoru (klastry serinů-threoninů, nejčastěji 9-19 reziduí za
palmitoylačním místem u rhodopsinové rodiny GPCR) a způsob agonistou indukované
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ubiquitinylace β-arrestinů (Oakley et al., 2000, Shenoy and Lefkowitz, 2003). 7
transmembránové receptory se sdruženými fosforylačními místy, jako např. receptory pro
angiotensin II 1a (AT1a) a vasopresin 2 (V2), indukují přetrvávající ubiquitinylaci βarrestinu2 a tvoří s ním pevné komplexy, které přetrvávají i v endocytovaných vezikulech a
jsou zodpovědné za dlouhodobou aktivaci mitogenem aktivované protein kinázy (MAPK).
Receptory vykazující tento typ interakce s β-arrestiny jsou označovány jako receptory
skupiny B. Oproti tomu receptory ze skupiny A, kam patří například β-adrenergní či
kanabinoidní receptor, obsahují ve svých cytoplazmatických doménách odlišné fosforylační
kódy, které indukují pouze tranzientní ubiquitinylaci β-arrestinu2 a dochází tak ke vzniku
pouze dočasných komplexů na plazmatické membráně (Oakley et al., 2001).
Odlišná ubiquitinylace β-arrestinu2 by mohla být důsledkem různých konformačních
změn indukovaných v β-arrestinu při jeho vazbě se specifickým GPRCs. A může také
představovat molekulární podstatu, díky které se mohou β-arrestiny vázat s celou řadou
proteinů v různých subceluluárních kompartmentech.
β-arrestiny jsou v cytosolární formě fosforylovány a při náboru agonistou
aktivovaným receptorem jsou velmi rychle defosforylovány, což jim následně umožňuje
vazbu s klathriny. Naopak fosforylace β-arrestinů se zdá být mechanismem jejich zpětné
regulace (Shenoy and Lefkowitz, 2011).
V některých buňkách může být β-arrestin2 také S-nitrosylován. Interaguje
s endotheliální NO syntázou, enzymem uvolňujícím NO v cévách. K S-nitrosylaci dochází
na cysteinu 410 a tato kovalentní modifikace zvyšuje interakci β-arrestinu2 s klathrinem a
β-adaptinem (Ozawa et al., 2008).
Ačkoliv je známa celá řada interakčních partnerů β-arrestinů, jejich simultánní vazba
s několika proteiny najednou není příliš pravděpodobná. Spíše se předpokládá, že β-arrestiny
jsou zapojeny do různých interakcí, které nastávají simultánně v různých buněčných
kompartmentech a v různých stádiích osudu aktivovaného receptoru v buňce. Řada těchto
interakcí může být velmi dynamická, přesně načasovaná a regulovaná řadou molekulárních
změn jak β-arrestinů samotných (Obr. 3), tak i proteinů se kterými interagují.
Někteří agonisté, označovaní jako „biased agonists“, upřednostňují interakci GPCR
buď s G-proteiny, nebo naopak aktivaci β-arrestin-dependentních signalizačních drah.
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Častou hypotézou je, že GPCR mohou nabývat několika konformačních stavů a díky tomu
selektivně aktivovat buď G-proteinovou, či β-arrestinovou signalizaci. Některé studie
naznačují, že vazba β-arrestinů může být vícekrokový proces, kdy dochází nejprve k volné
vazbě a až následně k vazbě pevnější, se zapojením dalších částí β-arrestinu, což opět
ukazuje na existenci několika konformačních stavů, z nichž každý může interagovat s jinými
partnery (Shukla et al., 2014). Nejnovější teorie zmiňují také možnost, že by daný efekt mohl
být determinován také konformačním rozdílem mezi komplexy GPCR - G-protein a
GPCR – GRK (Park et al., 2016).
Krystalové struktury všech čtyř β-arrestinů v jejich bazálním stavu ukázaly, že
molekula β-arrestinu je složená ze dvou hlavních -C a -N terminálních domén, které jsou
propojeny ohebnou doménou označovanou jako pant s polárním jádrem, které je zpevněné
solnými můstky. Pant spojující obě domény hraje důležitou roli při reorganizaci arrestinu při
přechodu do aktivovaného stavu. Extrémní karboxylový konec je v neaktivním stavu
zanořen mezi obě domény. Při vazbě β-arrestinu k GPCR dochází k rozsáhlé konformační
změně celé molekuly a uvolnění C-konce do prostoru. Tím dojde ke zpřístupnění míst na
extrémním C-terminu, který pak zprostředkovává vazbu s těžkým řetězecem klathrinu a β2
podjednotkou adaptinového komplexu AP2 (Vishnivetskiy et al., 2002, Park et al., 2016).
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Obr. 3: Schematické znázornění molekulárních změn β-arrestinu.
A) Seriny a threoniny C-terminální domény β-arrestinů jsou fosforylovány a po aktivaci GPCR
dochází k jejich defosforylaci. PP2A – proteinová fosfatáza 2A, ERK – extracelulárním signálem
řízená kináza, GRK – GPCR kináza, CKII – kasein kináza II. B) Aktivace GPCR vede
k ubiquitinylaci β-arrestinu2. Místo ubiquitinylace závisí na konkrétním GPCR se kterým se βarrestin2 váže a podle toho pak vzniká konkrétním způsobem ubiquitinylovaný β-arrestin2. DUB deubiquitinyláza C) C-terminální cystein β-arrestinu2 je nitrosylován, což vede k posílení vazby
s klathrinem. eNOS – endotheliální NO syntáza. D) Během vazby β-arrestinu k GPCR dochází k jeho
konformačním změnám, díky kterým se jeho C- a N- koncové domény k sobě značně přiblíží, nebo
se naopak od sebe oddálí. E) Pokud se β-arrestin2 váže k AT1a či V2 receptoru fosforlyovaného
prostřednictvím GRK2 a -3, funguje pak jako endocytický adaptor. Pokud jsou ale receptory
fosforylovány GRK5 nebo GRK6, funguje β-arrestin2 jako signální adaptor, který umožní masivní
aktivaci ERK1/2 prostřednictvím Map kináz. Předpokládá se, že odlišná fosforylace GPCR pomocí
GRKs představuje „kódování“, které určuje další signalizační aktivitu β-arrestinu. Upraveno dle
(Shenoy and Lefkowitz, 2011).

1.2.4 Internalizace GPCR
Internalizací receptoru se rozumí proces, při kterém jsou GPCR, nebo i jiné molekuly
představující náklad, který má být transportován do nitra buňky, staženy z buněčného
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povrchu do nitrobuněčných kompartmentů. Principem je vchlípení plazmatické membrány,
tvorba váčku a jeho oddělení od membrány a uvolnění do cytosolu. Nejtypičtějším způsobem
internalizace GPCR z plazmatické membrány je klathrinová endocytóza (Mills, 2007).

1.2.4.1 Klathrinová endocytóza
Klathrinen zprostředkovaná endocytóza (CME; z anglického clathrin-mediated
endocytosis) představuje asi nejvíce studovaný a pro internalizaci transmembránových
receptorů nejčastěji využívaný způsob endocytózy. Vznik klathrinem obalených váčků je
komplexní proces, který deformuje plazmatickou membránu do malého vezikulu
obsahujícího náklad (např. receptor), který je následně uvolněn do cytosolu, kde dojde
k rozpadu klathrinového obalu a následnému uvolnění nákladu (Obr. 4) (McMahon and
Boucrot, 2011). Jedná se o evolučně konzervovaný proces, váčky obalené klathrinem se
vyskytují již u kvasinek (Kirchhausen, 2000).
Základem klathrinových váčků je polymerní matrice tvořená z lehkých a těžkých
řetězců proteinu klathrinu, která tvoří nitrobuněčnou strukturu na způsob lešení. Samotný
klathrin se neváže ani na transportovaný náklad, ani na membránové fosfolipidy a k tvorbě
vezikulu tak musí přispívat celá řada dalších proteinů, souhrnně označovaných jako
adaptorové proteiny, které utvoří spojení mezi klathrinem, membránou a transportovaným
nákladem (Dannhauser and Ungewickell, 2012).
Mechanismus iniciace tvorby klathrinového vezikulu nebyl dosud zcela objasněn, ale
ačkoliv se jedná o velmi komplexní proces, k inicializaci jeho tvorby je nezbytný pouze
klathrin, heterotetramerní adaptorový protein AP2 (z angl. assembly polypeptide 2) a
membránový fosfolipid fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát [PtdIns(4,5)P2)] (Kelly et al., 2014).
Samotný tetramer AP2, skládající se ze čtyř řetězců adaptinů (α, β2, μ2 a σ2,), váže molekuly
nákladu které obsahují acidický dileucinový motiv ([DE]xxxL[LI]) nebo Yxxφ (kde x je
libovolná aminokyselina a φ objemná hydrofobní aminokyselina) (Kelly et al., 2008).
Navázání nákladu je možné pouze k aktivované formě AP2, do které přechází
z neaktivované cytosolární formy při svém kontaktu s PtdIns(4,5)P2), který se hojně
vyskytuje v plazmatické membráně (Boucrot et al., 2006, Zoncu et al., 2007).
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AP2 při aktivaci prochází výraznou konformační změnou z uzavřené cytosolické
formy na otevřenou formu aktivní (Jackson et al., 2010). S aktivovaným AP2 pak interaguje
celá řada dalších adaptorových proteinů především pak proteiny eps15 (epidermální růstový
faktor 15), intersectin, epsin, FCHO1 a 2 (z angl. Fer/Cip4 homology domain only), CALM
(z angl. clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia) (Taylor et al., 2011) a NECAP (z
angl. adaptin ear-binding coat-associated protein) (Ritter et al., 2013). Adaptorové proteiny
neinteragují pouze s AP2, klathrinem a internalizovaným nákladem ale i vzájemně mezi
sebou. Epsin je zapojen do ohýbání membrány a napomáhá spuštění polymerace klathrinu
(Ford et al., 2002).
Proteiny FCHO, nazývané také munisciny (Reider et al., 2009), obsahují F-BAR
doménu (z angl. Fer/Cip4 homology domain only-Bin/amphiphysin/Rvs), schopnou ohýbat
plazmatickou membránu, a účastní se ranných stádií tvorby vezikulu (Henne et al., 2010),
ačkoliv nejsou nezbytné přímo pro její iniciaci (Cocucci et al., 2012). FCHO1 a FCHO2
vykazují přibližně 50% identitu složení aminokyselin a mají i stejnou organizaci domén
(Katoh and Katoh, 2004). Na svém N-konci obsahují F-BAR doménu a na C-konci
terminální μ-homologní doménu (μHD), vzdáleně příbuznou μ2 podjednotce AP2.
Kombinace F-BAR domény s μHD je unikátní a orthology těchto paralogních proteinů
(FCHO1 a 2) můžeme najít i u strunatců, členovců, hlístic a jednobuněčných eukaryot.
Protein Syp1p kvasinek Saccharomyces cerevisae má obdobnou strukturu jako proteiny
FCHO1/2, ale jeho aminokyselinová identita s nimi je méně než 20 % (Umasankar et al.,
2014).
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Obr. 4: Schéma formování klathrinového váčku.
Formování klathrinového vezikulu začíná prvotním uspořádáním proteinů FCHO1 a FCHO2,
endocytického proteinu Eps15 a intersectinu. Takto označená oblast, určená k vchlípení a tvorbě
vezikulu následně laterálně expanduje díky interakci dalších adaptorových proteinů jako jsou AP-2,
Dab2 a klathrin. V rozmezí minut tak dojde k invaginaci membrány a zformování váčku, který je
následně oddělen od plazmatické membrány u svého základu. b) znázornění klíčových komponent
iniciačního proteinového komplexu a jejich vzájemných vazeb. Řada těchto proteinů účastnících se
prvotního stádia se váže k fosfatidylinnositol-4,5-bisfosfátu (PtdIns(4,5)P2). Tyto proteiny potřebují
AP-2 a Dab2 k propojení s klathrinem a internalizovaným nákladem. Upraveno dle (Traub and
Wendland, 2010).
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1.2.4.2 Další typy endocytózy
Z ostatních způsobů endocytózy se v internalizaci transmembránových receptorů
uplatňuje především internalizace prostřednictvím caveol, váčků plazmatické membrány o
velikosti 50-80 nm bohatých na cholesterol a sfingolipidy (Yamada, 1955), která probíhá
v lipidových raftech. Vznikající váčky obsahující náklad určený k internalizaci asociují
s cholesterol-vázajícím proteinem caveolinem 1, který je přítomen ve formě oligomerů
v plazmatické membráně (Monier et al., 1995). Oddělení váčku od plazmatické membrány
je zprostředkováno GTPázou dynamin II (Oh et al., 1998). Uvolněný caveolární váček
v cytoplazmě obvykle fúzuje s rannými endosomy a transportované molekuly jsou
degradovány (Di Guglielmo et al., 2003).

1.2.5 Konstitutivní aktivita GPCR
Za konstitutivní, nebo také bazální aktivitu je označována signalizace GPCR
v nepřítomnosti agonisty, nebo jiného externího stimulu. Poprvé byla konstitutivní aktivita
GPCR popsána u δ-opioidního receptoru (Costa and Herz, 1989). Koncept aktivace
v nepřítomnosti agonisty byl od té doby prokázán u celé řady GPCR a je dnes považován za
jednu ze základních vlastností jejich signalizace. U konstitutivně aktivních receptorů je
rovnováha mezi jejich aktivním a neaktivním konformačním stavem posunuta směrem
k aktivní formě i při absenci agonisty. Konstitutivně aktivní GPCR aktivují příslušné
signalizační kaskády (Milligan, 2003). Inverzní agonisté ovlivňují konstitutivní aktivitu tím,
že stabilizují receptory v jejich neaktivní konformaci a tím jejich bazální aktivitu snižují
(Milligan and Bond, 1997). Neutrální antagonisté neovlivňují rovnováhu těchto stavů, tedy
ani bazální konstitutivní aktivitu. Svou vazbou neutrální agonisté fyzicky blokují místo pro
navázání jak agonisty, tak inverzního agonisty, a mohou tak inhibovat účinky obou typů
ligandů (Milligan et al., 1995, Kenakin, 2004). Konstitutivně aktivní GPCR jsou
desensitizovány a internalizovány, což vede k jejich vyšší koncentraci uvnitř buněk.
Působení inverzního agonisty vede k inhibici konstitutivní internalizace a přesunu GPCR na
buněčný povrch (Miserey-Lenkei et al., 2002).

- 27 -

Míra konstitutivní aktivity GPCR může být zvýšena bodovou mutací jediné
aminokyseliny. Například výměna jediného alaninu za leucin (A293L) u α-adrenergního
receptoru vede k výraznému zvýšení jeho bazální aktivity v porovnání s nemutovaným
receptorem (Cotecchia et al., 1990). Spontánní mutace GPCR měnící jejich bazální aktivitu
stojí za celou řadou onemocnění (Miserey-Lenkei et al., 2002). K léčbě chorob způsobených
konstitutivně aktivními mutanty jsou vhodní inverzní agonisté (Fredholm et al., 2007).

Kanabinoidní signalizace
1.3.1 Kanabinoidy
Konopí seté (cannabis sativa) se pro rituální i medicínské účely využívá již po
tisíciletí. Jeho hlavní aktivní složka Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) byla v čisté formě
izolována až v roce 1964 z hašiše (Mechoulam and Gaoni, 1965). Ani identifikace a izolace
THC ale nevedla k rychlému rozklíčování molekulárního mechanismu jeho působení na
člověka. Díky hydrofobnímu charakteru se nejdříve předpokládalo, že by THC mohlo
nespecificky ovlivňovat fluiditu plazmatické membrány, spíše než interagovat se
specifickým receptorem. Trvalo více než dvě dekády, než byl díky farmakologickému
výzkumu, především chemické analýze a syntéze, a vývoji nových metod molekulární
biologie identifikován specifický receptor pro THC, pojmenovaný kanabinoidní receptor 1
(Devane et al., 1988). THC se v lidském těle běžně nevyskytuje a proto po objevení
kanabinoidního receptoru přišla snaha o nalezení také jeho přirozeného ligandu endokanabinoidu. Jako endokanabinoidy jsou přirození agonisté kanabinoidního receptoru
označovány díky tomu, že aktivují stejný receptor jako kanabinoidy – psychoaktivní látky
obsažené v konopí (Di Marzo and Fontana, 1995). Di Marzo stál později také u zrodu
označení endokanabinoidní systém, který souhrnně označuje endokanabinoidní receptory,
jejich přirozené ligandy a enzymy a proteiny, které ovlivňují jejich koncentraci (Di Marzo,
2006).
Endokanabinoidní systém je vyvinut u všech obratlovců (Elphick and Egertova,
2005). Endokanabinoidy jsou syntetizovány z membránových fosfolipidů a na rozdíl od
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jiných neurotransmiterů nejsou skladovány v synaptických váčcích, ale jsou odštěpovány
z membránových prekurzorů v momentě potřeby prostřednictvím specifických enzymů
(Pagotto et al., 2006). Díky své lipofilní povaze a mechanismu syntézy a degradace jsou
endokanabinoidy považovány za lokální neuromodulátory (Freund et al., 2003).
Prvním identifikovaným endokanabinoidem byl amid kyseliny arachidonové s
ethanolaminem (arachidonylethanolamid), pojmenovaný anandamid (AEA) podle slova
„ananda“, pocházejícího ze sanskrtu a překládaného jako vnitřní blaho. AEA se díky své
lipidové povaze nepodobal žádnému do té doby známému neurotransmiteru (Devane et al.,
1992). Následně se ukázalo, že všechny endokanabinoidy představují metabolity kyseliny
arachidonové (Di Marzo et al., 1994). Druhým identifikovaným endokanabinoidem byl 2arachidonoyl glycerol (2-AG), ester kyseliny arachidonové a glycerolu. Jeho koncentrace
v mozku je přibližně 170x větší než koncentrace anandamidu (Stella et al., 1997). 2-AG je,
stejně jako další monoacylglyceroly, sloučeninou která slouží v řadě cest lipidového
metabolismu, kde pro některé dráhy představuje meziprodukt a pro jiné produkt finální.
Zapojení do různorodých metabolických drah může vysvětlovat jeho relativně vysokou
koncentraci v mozkové tkáni a naznačuje, že s velkou pravděpodobností jeho značná část
neslouží k signalizaci. Postupně byly identifikovány i další endokanabinoidy jako například
noladin ether (2-arachidonyl glycerol ether), virodhamin (O-arachidonoyl ethanolamin)
nebo N-arachidonoyldopamin (Piomelli, 2003). Studie na myších s delecí genů pro
kanabinoidní receptory naznačují, že některé kanabinoidy interagují také s dalšími receptory.
Kromě iontového kanálu TRPV1, který je aktivován anandamidem a několika dalšími
kanabinoidy, byly jako potenciální receptory pro některé endokanabinoidy identifikovány
orphan receptory GPR55 a GPR119 (Brown, 2007).
Izolace THC a objev kanabinoidního receptoru 1 (CB1R) vedl kromě hledání
endogenních ligandů také ke snaze o objevení specifických syntetických agonistů a
antagonistů CB1R, s potenciálem nalézt vhodný ligand pro medicínské účely. Byla objevena
celá řada látek s afinitou k CB1R s různou vnitřní aktivitou. V současné době se agonisté
CB1R dělí do čtyř základních skupin (Obr. 5): 1) klasické kanabinoidy, zahrnující
fytokanabinoidy (např. THC) a jejich syntetické deriváty (např. HU-210) 2) ne-klasické
kanabinoidy, odvozené od klasických kanabinoidů, které neobsahují dihydropyranový
cyklus (např. CP 55,940) 3) eicosanoidy, deriváty kyseliny arachidonové, kam spadají i
endogenní kanabinoidy (např. AEA, 2-AG) a 4) syntetické, strukturně odlišné
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aminoalkylindoly zahrnující WIN 55,212-2 (WIN) a s ním příbuzné látky (Howlett et al.,
2002, Pertwee, 2006).

Obr. 5: Chemická struktura zástupců jednotlivých tříd agonistů CB1R.
Upraveno dle (Hudson et al., 2010).

Prvním lékem na bázi kanabinoidů uvedeným na trh byl v roce 1980 dronabinol –
synteticky vyráběné THC, které se využívá k léčbě nevolnosti a zvracení v průběhu
chemoterapie a k podpoře chuti k jídlu u pacientů s AIDS (Di Marzo, 2006).
Prvním objeveným selektivním antagonistou kanabinoidního receptoru 1 byla látka
SR141716, pojmenovaná Rimonabant, objevená při plošném hledání (high throughput
screening) potenciálních terapeutických sloučenin firmou Sanofi Recherche (RinaldiCarmona et al., 1994). Rimonabant se ukázal jako účinný lék proti obezitě, ale pro své
vedlejší účinky, především zvýšený výskyt depresí se suicidálními tendencemi, byla v roce
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2008 zrušena certifikace k lékařskému použití, a další antagonisté CB1R byli staženi
z klinických zkoušek.
O nalezení vhodné sloučeniny s terapeutickým potenciálem ale bez závažných
vedlejších psychoaktivních účinků se pokoušela celá řada firem (např. Sanofi, Pfizer,
Sterling research institute a další). Některé z objevených látek jsou dnes dobře
charakterizovány a našly využití jako cenný nástroj při studiu signalizace kanabinoidního
receptoru 1. Jedním z nejčastěji používaných je syntetický agonista ze třídy
aminoalkylindolů WIN55,212-2 (Compton et al., 1992). Aminoalkylindoly byly původně
syntetizovány jako nová protizánětlivá léčiva s cílem redukovat nežádoucí účinky na
gastrointestinální trakt. Při testování byl prokázán jejich účinek jakožto potentních
antinociceptivních látek, ale pouze se slabým protizánětlivým účinkem (Haubrich et al.,
1990). Později byla prokázána jejich vazba s kanabinoidními receptory (D'Ambra et al.,
1992).

1.3.2 Kanabinoidní receptor 1 (CB1R)
Kanabinoidní receptory zprostředkovávají většinu psychotropních efektů aktivních
komponent konopí setého (Cannabis Sativa). Studie biologických aktivit těchto látek,
označovaných jako kanabinoidy, především pak hlavní aktivní komponenty Δ9tetrahydrocannabinolu (THC) a jeho syntetických analogů odhalila jejich striktní strukturní
selektivitu (Hollister, 1974) a také stereoselektivitu (Jones et al., 1974) naznačující možnou
ligand-receptorovou interakci. Následné objevení vysoce potentního kanabinoidního
analgetika CP-55,940 (Howlett et al., 1988) vedlo s využitím vazebných studií k popsání
kanabinoidních receptorů (Devane et al., 1988). Sekvence kanabinoidního receptoru 1
(CB1R) byla odhalena v roce 1990 klonováním z cDNA knihovny získané z mozkové kůry
potkana (Matsuda et al., 1990). O tři roky později byl klonován jeho ortholog, kanabinoidní
receptor 2 (CB2R) (Munro et al., 1993).
CB1R je hlavním kanabinoidním receptorem v mozku, zatímco CB2R je exprimován
především v buňkách imunitního systému a v hematopoetických buňkách, ale jeho
přítomnost byla za určitých okolností potvrzena i v mozku (Van Sickle et al., 2005, Gong et
al., 2006). Kanabinoidní receptor 1 ovlivňuje řadu biologických procesů jako je chuť k jídlu,
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nálada, motorické funkce, učení, paměť a vnímání bolesti. I proto patří mezi intenzivně
zkoumané receptory. Kanabinoidy mají velký potenciál v klinické praxi jako analgetika,
antiemetika, stimulanty chuti k jídlu, svalové relaxanty ale i například jako léky proti
zelenému zákalu. Naneštěstí jejich nežádoucí účinky na centrální nervový systém jsou
zásadní překážkou, která brání jejich širšímu medicínskému využití (Pertwee, 2001, Tomida
et al., 2004, Ben Amar, 2006).
Kanabinoidní receptor 1 je jedním z nejhojněji se vyskytujících G-proteinových
receptorů v centrální nervové soustavě savců. Lokalizace CB1R v mozku byla zkoumána
především autoradiograficky s využitím radioaktivně značených syntetických kanabinoidů,
ale také na úrovni distribuce mRNA pomocí hybridizace in situ a v neposlední řadě
imunohistochemicky s využitím specifických protilátek (Obr. 6). CB1R je v mozku
exprimován v hojné míře, ale jeho koncentrace se liší v závislosti na mozkové oblasti a typu
neuronů. Jeho distribuce koresponduje s očekávanou lokalizací receptoru v těch oblastech
mozku, které jsou vnímavé k účinkům kanabinoidů, tedy především tam, kde způsobují
ovlivnění kognitivních a motorických funkcí (Herkenham et al., 1990). CB1R se hojně
vyskytuje v bazálních gangliích, v hippokampu, mozečku, kortexu, amygdale a emetických
centrech mozkového kmene. Naopak relativně nízké zastoupení má CB1R v thalamu a
ostatních centrech mozkového kmene, která jsou spojována například s kontrolou
kardiovaskulárních a respiračních funkcí, což může vysvětlovat poměrně zajímavý jev, kdy
ani relativně vysoké dávky kanabinoidů nejsou letální, na rozdíl například od opiátů
(Mailleux and Vanderhaeghen, 1992).
Kromě neuronálních buněk byl CB1R nalezen také v astrocytech, mikrogliových
buňkách a oligodendrocytech. Mimo centrální nervovou soustavu je v menší míře
exprimován i v jiných částech těla jako například v srdci, plících, nadledvinkách a dalších
orgánech. Naopak se nevyskytuje v játrech, ledvinách a kosterních svalech (Galiegue et al.,
1995).
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Obr. 6: Distribuce kanabinoidního receptoru 1 v centrální nervové soustavě.
Parasagitální řez mozkem dospělé myši značený specifickou polyklonální protilátkou proti C-konci
CB1R. Měřítko 1 mm. M1 – primární motorický komplex; AON – přední čichové centrum; NAc –
nucleus accumbens; VP – ventral pallidum; SNR – substantia nigra pars reticularis; PO -varolův
most; MO –prodloužená mícha; Cb - mozeček; Mid – střední mozek; Th - thalamus; Cpu - caudate
putamen;

S1 - primární

somatosenzorický

komplex;

V1 – primární

vizuální

komplex;

Hi - hippokampus; DG - dentate gyrus. Upraveno dle (Kano et al., 2009).

V některých oblastech je díky expresi CB1R v hlavní neuronální populaci jeho
exprese uniformní. To platí např. ve striatu, thalamu, hypothalamu, cerebellu a spodní části
mozkového kmene. Jiné oblasti mozku naopak vykazují neuniformní expresi CB1R, která
je dána sice vysokou expresí CB1R, ale pouze ve specifických neuronálních populacích, to
je případ cerebrálního kortexu, hippokampu a amygdaly, kde je CB1R exprimován
v cholecystokinin pozitivních interneuronech, ale nikoliv v parvalbumin pozitivních
interneuronech a jen v nízké míře je exprimován v hlavních excitačních neuronech.
Většina CB1R je v neuronech lokalizována na plazmatických membránách axonů a
v axonálních zakončeních a to především v jejich presynpatické oblasti. V rámci
presynaptického prostoru se CB1R vyskytuje hojněji v perisynaptické části axonů, než
v synaptických a extrasynaptických částech (Nyiri et al., 2005). CB1R se vyskytuje jak
v excitačních, tak inhibičních synapsích, ovšem inhibiční synapse často vykazují vyšší
koncentraci CB1R v porovnání s excitačními v dané neurální oblasti (Kano et al., 2008).
Studium hipokampálních GABAergních interneuronů s využitím superrezoluční STORM
mikroskopie (Z angl. stochastic optical reconstruction microscopy) odhalilo odlišnosti
v koncentraci CB1R i mezi jednotlivými interneurony. Perisomaticky-projektující
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GABAergní interneurony mají větší počet CB1R, vyšší komplexitu aktivní zóny a poměr
receptor/efektor v porovnání s dendriticky-projektujícími interneurony (Dudok et al., 2015).
Tím že je CB1R exprimován ve dvou neuronálních populacích s opačným efektem
signalizace (GABAergní / inhibiční vs. glutamergní / aktivační), jeho aktivace v jedné
a / nebo druhé populaci vyvolává značně rozdílné efekty. S využitím myších modelů s delecí
CB1R selektivně v GABAergních nebo glutamergních neuronech se podařilo ukázat, že
klíčovou neuroprotektivní roli proti excitoxickému poškození mají CB1R především
v glutamergních neuronálních zakončeních (Chiarlone et al., 2014).

1.3.3 Princip endokanabinoidní signalizace
Na rozdíl od klasické synaptické transmise, kdy jsou neurotransmittery uvolňovány
do synaptické štěrbiny z presynpatické části synapse a vážou se k receptorům na
postsynaptické

membráně,

endokanabinoidní

systém

funguje

retrográdně

a

endokanabinoidy nejsou ukládány ve váčcích. Při zvýšeném synaptické aktivitě se
v postsynaptickém zakončení aktivují signální dráhy, které aktivují syntézu endokanabinoiů
z membránových prekurzorů. Ty pak putují zpět přes synaptickou štěrbinu a interagují
s presynapticky lokalizovaným CB1R.
Jedná

se

endokanabinoidů

tedy

o

zpětnovazebný

v postsynaptické

kontrolní

buňce

inhibuje

mechanismus,
uvolňování

kde

syntéza

neurotransmitterů

z presynaptické buňky a tím tlumí neurotransmisi. Vzhledem k velkému počtu druhů
neuronů exprimujících CB1R tento mechanismus slouží jak k neuronální inhibici (při
potlačení excitačního přenosu) tak k neuronální excitaci (při potlačení inhibiční signalizace).
Tento efekt se označuje jako endokanabinoidy zprostředkovaná synaptická plasticita.
Doposud bylo pozorováno několik typů ovlivňování synaptické plasticity prostřednictvím
endokanabinoidů, nejzákladnější jsou schématicky znázorněny na Obr. 8 a podrobněji
popsány v následujících kapitolách (1.3.3.1 - 1.3.3.4).
Inhibice neurotransmise prostřednictvím CB1R byla poprvé prokázána v kultuře
hipokampálních neuronů (Shen et al., 1996).

Výsledkem aktivace CB1R je spuštění

signalizačních drah, které vedou k negativní regulaci neurotransmise a to především
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prostřednictvím aktivace G-proteinů, které inhibují aktivovanou adenylát cyklázu a L-, N- a
P/Q- typ vápníkových kanálů a aktivují dovnitř směřující (inwardly rectifying) draselné
kanály a mitogenem-aktivované protein kinázy (MAPK) (Chevaleyre et al., 2006).

1.3.3.1 Depolarizací indukované potlačení neurotransmise
Depolarizací

indukované

potlačení

neurotransmise

je

jednou

z

forem

endokanabinoidy zprostředkované synaptické plasticity, kdy dochází ke krátkodobému
potlačení uvolňování neurotransmiterů do synaptické štěrbiny po depolarizaci postynaptické
membrány. V postsynaptickém dendritu dochází díky depolarizaci membrány ke zvýšení
hladiny intracelulárního vápníku a tím ke stimulaci produkce endokanabinoidů, které
retrográdně aktivují presynapticky lokalizovaný CB1R (Mackie, 2008). Poprvé byla
popsána jako depolarizací indukované potlačení inhibice (DSI) u Purkyňových buněk
cerebella,

kdy

zvýšená

postsynaptická

koncentrace

intracelulárního

vápníku

u

GABAergních neuronů vedla k redukci uvolňování endokanabinoidů (Llano et al., 1991).
Obdobná situace nastává také u glutamergních synapsí s presynapticky lokalizovaným
CB1R. V tomto případě se jedná o depolarizací indukované potlačení excitace (DSE)
(Kreitzer et al., 2002). Původně byl za mediátor DSI považován glutamát jakožto retrográdní
posel, ale antagonisté metabotropních glutamátových receptorů blokovaly DSI jen částečně
(Morishita et al., 1998). V roce 2001 Wilson a Nicoll ukázali, že za hipokampálním DSI stojí
uvolňování endokanabinoidů (Wilson and Nicoll, 2001) a také u Purkyňových buněk bylo
prokázáno DSE zprostředkované endokanabinoidy aktivovaným CB1R (Kreitzer et al.,
2002).

1.3.3.2 Metabotropně indukované potlačení neurotransmise
Syntéza endokanabinoidů může být stimulována také pomocí postsynaptických
GPCR

signalizujících

prostřednictvím

Gq/11.

Především

pak

metabotropních

glutamátových receptorů skupiny I (mGluR-I) a M1 a M3 muskarinových receptorů (Varma
et al., 2001, Ohno-Shosaku et al., 2003). Metabotropní glutamátové i muskarinové
acetylcholinové receptory interagují s fosfolipázou Cβ, jejíž aktivace vede ke zvýšení
hladiny IP3 a DAG, který je přímým prekurzorem 2-AG (Hashimotodani et al., 2005). Stejně
- 35 -

jako v případě DSI/DSE putuje generovaný endokanabinoid (v tomto případě 2-AG) přes
synaptickou štěrbinu a interaguje s CB1R na presynaptické membráně. Tento mechanismus
nastává jak v inhibičních tak excitačních neuronech a označuje se jako metabotropní suprese
inhibice (MSI) nebo excitace (MSE). Na rozdíl od DSI/DSE není v tomto případě nutné
zvýšení postsynaptické hladiny intracelulárního vápníku (Ohno-Shosaku et al., 2005).
Nicméně zvýšení jeho hladiny vede k zesílení produkce endokanabinoidů. Zdá se, že
MSI/MSE díky zapojení fosfolipázy Cβ pravděpodobně slouží jako propojující komunikační
a regulační prvek mezi aktivací metabotropních receptorů (např. prostřednictvím glutamátu
nebo acetylcholinu) a depolarizací indukovaným uvolněním intracelulárního vápníku
(Hashimotodani et al., 2005).

1.3.3.2.1 Metabotropní glutamátové receptory
Část mé práce se týká metabotropního glutamátového receptoru 1 (mGluR1), proto
zde věnuji těmto receptorům samostatnou kapitolu.
Metabotropní glutamátové receptory patří do rodiny C GPCR, podrodiny
metabotropních glutamátových receptorů, které se dále dělí do tří skupin (I-III) na základě
své sekvenčí podobnosti, mechanismu signální transdukce a selektivity vůči agonistům.
V rámci skupiny mezi sebou receptory sdílí přibližně 70% homologii, ale mezi jednotlivými
skupinami je podobnost jen okolo 45 %. Jak již název napovídá, metabotropní glutamátové
receptory jsou primárně aktivovány hlavním aktivačním neurotransmiterem L-glutamátem.
Oproti ostatním skupinám mají GPCR rodiny C větší extracelulární N-terminální
doménu, která svým tvarem a pohyblivostí připomíná masožravou rostlinu mucholapku
podivnou a proto je často označována anglickou zkratkou názvu této rostliny VFT (Venus
Flytrap) doména (Beqollari and Kammermeier, 2010). Každá VFT doména je tvořena dvěma
globulárními laloky, které mezi sebou tvoří štěrbinu pro vazbu agonisty (Kunishima et al.,
2000a). V klidovém stavu se doména nachází v otevřené konformaci, po vazbě agonisty
dochází k přechodu do uzavřené (aktivní) konformace. VFT je následována doménou
bohatou na cysteiny (CRD, cystein-rich domain), sedmi transmembránovou doménou
(7TM) a intracelulárním C-koncem. N-terminální domény metabotropních glutamátových
receptorů vykazují vysoký stupeň homologie, zatímco jejich C-konce se vzájemně značně
liší jak svou délkou, tak aminokyselinovou sekvencí. Všechny metabotropní glutamátové
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receptory tvoří konstitutivní dimery spojené disulfidovým můstkem v oblasti VFT domény
(Tsuji et al., 2000, Muto et al., 2007).
Do skupiny mGluR-I patří metabotropní glutamátové receptory 1 a 5 (mGluR1,
mGluR5) a jejich sestřihové varianty (Pin and Duvoisin, 1995). Tyto receptory jsou obvykle
lokalizovány postsynapticky a jejich aktivace vede k depolarizaci membrán a zvýšení
neuronální vzrušivosti. Interagují přednostně s proteiny Gq/11, které aktivují fosfolipázu C,
což vede ke stimulaci produkce inositolfosfátů a endokanabinoidu 2-AG. Do skupiny
mGluR-II patří další dva zástupci a to mGluR2 a mGluR3, do třetí skupiny (mGluR-III) pak
zbylí čtyři členové: mGluR4, mGluR6, mGluR7 a mGluR8. Tyto receptory se vyskytují
presynpaticky i postsynapticky a signalizují především prostřednictvím inhibičních Gproteinů (Gi/Go), jejichž aktivace vede k inhibici adenylát cyklázy a snížení hladiny cAMP,
čímž nejčastěji participují na inhibici uvolňování presynaptických neurotransmiterů do
synaptické štěrbiny (Niswender and Conn, 2010). Obě skupiny mají klíčovou roli v indukci
dlouhododobého utlumování uvolňování neurotransmiterů (Bellone et al., 2008). Mezi další
orthosterické ligandy skupiny I patří kyselina kviskalová (Sladeczek et al., 1985), kyselina
ibotenová (Nicoletti et al., 1986) a 3,5-dihydroxyfenylglycin (Schoepp et al., 1994). Skupiny
mGluR-I a mGluR-II jsou dále aktivovány také kyselinou 1-amino-cyklopentan-trans-1,3dikarboxylovou (trans-ACPD), zatímco zástupci III. skupiny jsou aktivováni kyselinou
L(+)-2-amino-4-fosfobutyrovou (L-AP4) (Conn and Pin, 1997). Skupina II je selektivně
aktivována kyselinou 2R,4R-aminopiperidindikarboxylovou, skupina III 2-amino-4fosfonobutyrátem (Ferraguti et al., 2008).
1.3.3.2.1.1 Metabotropní glutamátový receptor 1
mGluR1 patří společně s mGluR5 do podskupiny I metabotropních glutamátových
receptorů. Receptory této podskupiny jsou lokalizovány postsynapticky a to především
extrasynapticky nebo perisynapticky a jejich hlavní funkcí je dlouhotrvající modulace
synaptické plasticity. Díky aktivaci Gq/11 vedoucí ke stimulaci produkce IP a
endokanabinoidu 2-AG tvoří propojující prvek mezi glutamátovou a endokanabinoidní
signalizací (Obr. 7).
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Obr. 7: Schématické znázornění endokanabinoidní signalizace a její souvislost s mGluR-I.
Excitační (glutamátová) a inhibiční (GABAergní) neuronální synapse na dendritickém vlákně
kortikálního neuronu. AA – kyselina arachidonová, ABHD6 – alfa/beta obsahující hydroláza 6,
CCK – cholecystokinin, COX-2 – cyklooxygenáza 2, DAG – diacylglycerol, DAGLα – diacylglycerol lipáza α, GABA – kyselina γ-aminomáselná, M1/M3 – muskarinové receptory M1 a M3,
MAGL – monoacylglycerol lipáza, FAAH – aminohydroláza mastných kyselin, NAPEPLD – fosfolipáza D preferující N-arachidonoyl fosfatidyl ethanolamin, PGE2-GE – prostaglandin
E2 glycerol ester, PIP2 – fosfatidyl inositol bisfosfát, PLCβ – fosfolipáza C β. Upraveno dle (Lu and
Mackie, 2016).

MGluR1 byl prvním klonovaným zástupcem metabotropních glutamátových
receptorů (Houamed et al., 1991, Masu et al., 1991). Existuje několik sestřihových variant
tohoto receptoru. Jako první byla sekvenována varianta s dlouhou C-terminální doménou
(313 AA), která je označována jako mGluR1a. U kratší varianty, označované mGluR1b,
tvoří C-terminální doménu pouze 20 aminokyselinových zbytků (Tanabe et al., 1992). V
sestřihové variantě mGluR1d tvoří C-konec 26 aminokyselinových zbytků. Další dvě
varianty, mGluR1e a mGluR1E55, jsou tvořeny pouze extracelulární doménou (Zhu et al.,
1999) a nejspíše fungují jako negativní regulátory signalizace mGluR1 (Beqollari and
Kammermeier, 2010).
MGluR1 tvoří konstitutivní dimery spojené disulfidovým můstkem mezi cysteiny
v pozici 140 (Kunishima et al., 2000b). Kromě této kovalentní vazby se na tvorbě dimerů
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podílí i řada nekovalentních interakcí. Při mutaci Cys140 za Ala zůstává u mGluR1 zachována
jak schopnost dimerizace, tak i vazebná kapacita k ligandům (Tsuji et al., 2000). Narozdíl
od jiných členů rodiny C GPCR (např. GABAB receptor) netvoří mGlu receptory vyšší
oligomery, ale pouze dimery (Doumazane et al., 2011). VFD mGluR1 interaguje s mGluR5
a naopak VFD mGluR5 interaguje s celým mGluR1. Interakce mGluR1 s mGlu receptory
z ostatních skupin nebyla prokázána (Beqollari and Kammermeier, 2010, Doumazane et al.,
2011).
Přenos signálu skrze aktivovaný dimer mGluR1 je poměrně dobře prostudován. A to
především s využitím systému kontroly kvality od GABAB receptoru, řízené mutageneze
umožňující kontrolu senzitivity jedné z podjednotek k alosterickým modulátorům a aktivaci
G-proteinů, ale také studiem dynamiky s využitím metody fluorescenčního resonančního
přenosu energie (FRET). Aktivace pouze jedné VFT domény je dostačující pro přenos
signálu, ale k plné aktivaci receptoru je třeba uzavřené/aktivní konformace obou VFT. Při
přenosu signálu skrze 7TM dochází k přechodu pouze jedné 7TM dimeru do aktivní
konformace. Přenos signálu je zprostředkován nejprve vzájemným přiblížením obou 7TM
k sobě a následnou změnou konformace jen jedné z nich (Kniazeff et al., 2004, Goudet et
al., 2005, Hlavackova et al., 2005, Brock et al., 2007, Hlavackova et al., 2012). V roce 2014
byla publikována krystalografická struktura homodimeru 7TM mGluR1 v přítomnosti
negativního alosterického modulátoru, která napomohla k detailnějšímu pochopení
uspořádání 7TM. MGluR1 tvoří v oblasti svých transmembránových domén paralelní dimer,
vznikající především interakcí helixů I a nejméně šesti molekul cholesterolu vnořených mezi
hydrofobními rezidui obou helixů. Ačkoliv metabotropní glutamátové receptory tvoří
konstitutivní dimery v oblasti svých extracelulárních domén, nově objevené kontakty
v oblasti jejich 7TM potvrzují dřívějšími výzkumy předpokládanou existenci dalších
komunikačních bodů mezi oběma protomerami, tvořených jak přímou protein-proteinovou
interakcí obou domén, tak molekulami cholesterolu (Wu et al., 2014).
V přenosu signálu aktivovaného mGluR1 dále do buňky prostřednictvím G-proteinů
mají největší roli intracelulární i2 a i3 kličky a C-konec receptoru (Gomeza et al., 1996,
Selkirk et al., 2001). Za aktivaci G-proteinů je zodpovědná především třetí intracelulární
klička, která je u mGlu receptorů krátká a vysoce konzervovaná. Druhá intracelulární klička
je naopak delší, variabilnější a účastní se především rozpoznávání konkrétního subtypu Gproteinu. K zabránění interakce s Gq-proteiny postačuje jediná bodová mutace (F781P) ve
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třetí intracelulární smyčce mGluR1 (Francesconi and Duvoisin, 1998, Havlickova et al.,
2003).
Proteiny interagující s intracelulárními částmi receptoru ovlivňují účinnost na Gproteinech závislých i nezávislých procesů jako je signalizace, cílení, lokalizace,
desenzitizace, internalizace a recyklace receptoru. Existence několika sestřihových variant
může být jedním z mechanismů k dosažení širšího spektra interakčních partnerů jediného
receptoru, stejně jako představovat další stupeň v přesné regulaci jeho fyziologické funkce
(Enz, 2012). Pro obě hlavní sestřihové varianty mGluR1 (mGluR1a; mGluR1b) byla
identifikována řada interakčních partnerů, především z rodiny cytoskletetálních a
adaptorových proteinů, které se pravděpodobně účastní transportu mGluR1 v buňce. Některé
z nich jsou pro obě sestřihové varianty společné, zatímco jiné se liší (Francesconi et al.,
2009).
S C-koncem mGluR1a interaguje GRK2 a β-arrestin1, které regulují desenzitizaci a
internalizaci receptoru (Dale et al., 2001, Dhami et al., 2005). Pro jejich interakci je klíčová
oblast Ser869 - Val893 proximálního konce mGluR1a. Pro regulaci desenzitizace a
internalizace mGluR1a prostřednictvím PKC je klíčová sekvence distálního C-terminu
(Ser894 - Leu1199) (Mundell et al., 2003).
Ze všech sestřihových variant pouze mGluR1a svým dlouhým C-koncem interaguje
s N-terminální doménou Homer proteinů (Xiao et al., 1998), které slouží jako propojovací
článek pro interakci s řadou dalších proteinů a to jak receptorů (např. IP3 a ryanodinový
receptor), tak dalších adaptorových a cytoskletetálním proteinů jako je tamalin či protein
shank (Kitano et al., 2002, Bockaert et al., 2003).
Metabotropní glutamátový receptor 1 se v různé míře vyskytuje téměř ve všech
oddílech mozku. Ve vysoké míře byl detekován především v hipokampu, mozečku,
čichovém kyji, thalamu a cerebrálním kortexu. Obě hlavní sestřihové varianty (mGluR1a a
mGluR1b) se hojně nacházejí v hipokampu a mozečku, zatímco v ostatních částech se jejich
expresní profily liší (Petralia et al., 1997, Ferraguti et al., 1998, Mateos et al., 2000, Ohtani
et al., 2014).
Všechny transmembránové varianty mGluR1 obsahují ve svém proximálním Ckonci bazický motiv RRKK, který je lokalizován těsně před místem alternativního sestřihu.
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Pro uvolnění mGluR1 z endoplazmatického retikula musí být tento motiv maskován. Pro
mGluR1a je k tomuto účelu dostačující jeho vlastní dlouhý C-konec, zatímco mGluR1b,
pokud je exprimován samostatně, zůstává zachycen uvnitř buněk. Metabotropní glutamátové
receptory

byly

původně

považovány

za

čistě

homodimerní

receptory.

Jejich

heterodimerizace mezi různými sestřihovými variantami, ale i mezi odlišnými mGlu
receptory, byla prokázána relativně nedávno. V buňkách HEK293 byla poprvé prokázána
heterodimerizace mGluR1a s mGluR1b, která zajistí transport celého dimeru na buněčný
povrch.

Heterodimer

1a + 1b

vykazuje jiné

signalizační

vlastnosti

v porovnání

s homodimery 1a + 1a a 1b + 1b (Kumpost et al., 2008). Ačkoliv se distribuční profil obou
sestřihových variant v CNS překrývá, specifická distribuce v rámci neuronálních
kompartmentů se u homodimerů 1a a 1b liší. Zatímco homodimery 1a jsou cíleny do
distálních dendritů, které jsou místem jejich signalizace, homodimery mGluR1b jsou
lokalizovány spíše mimo dendrity v presynaptických axonálních zakončeních (Francesconi
and Duvoisin, 2002). Distribuční profil heterodimeru 1a + 1b doposud publikován nebyl.
Nedávná studie na myších exprimujících pouze mGluR1b ukázala, že v Purkyňových
buňkách Cerebella plní mGluR1b významnou funkci při koordinaci motorických pohybů a
v celé řadě dalších procesů, zatímco pro některé jiné procesy, jako např. LTD, je nutná
přítomnost mGluR1a. Tato studie naznačila možnou úlohu heterodimerizace mGluR1a
s mGluR1b in vivo, ale přímý důkaz o jejich vzájemné interakci in vivo chyběl (Ohtani et
al., 2014). Proto jsme se zaměřili na prokázání jejich heterodimerizace in vivo v potkaním
mozku. Výsledky těchto experimentů jsou součástí této práce.
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1.3.3.3 Dlouhodobé ovlivnění synaptické plasticity
V případě dlouhodobého ovlivňování synaptické plasticity prostřednictvím
endokanabinoidů dochází k dlouhodobému útlumu uvolňování neurotransmiterů, tzv.
dlouhodobě trvající depresi (LTD, z angl. long-term depression). Obvykle ji vyvolává
stimulace s nízkou frekvencí opakovaná po delší dobu. Existují dvě hlavní formy LTD:
homosynaptická a heterosynaptická. K homosynspatické LTD dochází při aktivaci
metabotropních glutamátových receptorů skupiny I (mGluR1 a 5) a tím ke zvýšení hladiny
intracelulárního vápníku. Byla popsána na glutamergních synapsích v nucleus accumbens a
v dorzálním striatu. V obou případech se po delší stimulaci (minuty) projevuje potlačením
uvolňování glutamátu, které trvá dlouho po ukončení stimulace (Gerdeman et al., 2002,
Robbe et al., 2002).
Heterosynaptickou LTD také vyvolává uvolnění glutamátu a aktivace mGluR-I, ale
projevuje se na inhibičních GABAergních synapsích. Nastává na synapsích přilehlých ke
glutamergním vláknům, která jsou stimulována. Na rozdíl od DSI v tomto případě není nutné
zvýšení hladiny intracelulárního vápníku (Chevaleyre and Castillo, 2003). Původně byla
endokanabinoidní heterosynaptická LTD popsána v amygdale (Marsicano et al., 2002), kde
pro uvolňování anandamidu je třeba aktivace protein-kinázy A - cAMP signální dráhy (Azad
et al., 2003). V hippokampu dochází při heterosynaptické LTD k produkci 2-AG po aktivaci
fosfolipázy C – diacylglycerol lipázové dráhy (Chevaleyre and Castillo, 2003). Všechny
formy endokanabinoidní LTD jsou nezávislé na aktivaci NMDA receptorů, která je
spojována s účinky glutamátu (Chevaleyre et al., 2006).
Odlišným mechanismem probíhá LTD v cerebellu. Na rozdíl od ostatních částí
mozku zde nedochází k potlačení uvolňování neurotransmiterů z presynaptické části
synapse, ale díky aktivaci presynaptické CB1R ve šplhavých a mechových vláknech,
dochází k utlumení signalizace postsynapticky napojených Purkyňových buněk. Za přenos
signálu zpět do Purkyňových buněk by zde mohl být zodpovědný oxid dusný (Safo and
Regehr, 2005, Safo et al., 2006).
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1.3.3.4 Inhibice neurální aktivity
V některých případech je CB1R lokalizován také na postsynaptických membránách.
Endokanabinoidy

produkované

na

základě

depolarizace

membrány

interagují

s postsynaptickým CB1R a jejich působením dochází k otevření dovnitř směřujících
draslíkových kanálů a tím k hyperpolarizaci neuronu a inhibici jeho excitovatelnosti díky
změně membránového akčního potenciálu. Tento způsob inhibice neuronální aktivity
zprostředkované endokanabinoidy byl popsán například pro košíkovité buňky cerebella
(Kreitzer et al., 2002). U všech předchozích forem modulace synaptické plasticity je místo
působení endokanabinoidů na opačné straně synaptické štěrbiny než místo jejich syntézy a
efekt jejich působení je omezen na relativně malou oblast (obvykle asi 1 - 20 μm) (Wilson
et al., 2001). V tomto případě ovlivňují syntetizované endokanabinoidy CB1R v té samé
buňce, kde jsou sami produkovány. Utlumení polarizovatelnosti neuronální membrány
prostřednictvím draslíkových kanálů má výrazně dalekosáhlejší efekt díky ovlivnění
výstupního signálu celé synapse.
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Obr. 8: Schematické znázornění základních typů endokanabinoidy zprostředkované modulace
synaptické plasticity.
(A) Depolarizací indukované krátkodobé potlačení neurotransmise, (B) metabotropně indukované
krátkodobé potlačení neurotransmise, (C) dlouhodobě ovlivňovaná synaptická plasticita, (D)
inhibice neurální aktivity. ACh – acetylcholin; eCB – endokanabinoidy; Glu – glutamát; PLC –
fosfolipáza C. Upraveno dle (Lu and Mackie, 2016).

1.3.4 Struktura kanabinoidního receptoru 1
Kanabinoidní receptor 1 je členem rodiny receptorů spřažených s G-proteiny a jeho
struktura tedy odpovídá typické struktuře GPCR. Lidský CB1R tvoří 472 aminokyselin s Nterminálním koncem situovaným vně buňky, následovaným sedmi transmembránovými alfa
helixy propojenými třemi intracelulárními a třemi extracelulárními kličkami a zakončený
karboxylovým koncem směrovaným do nitra buňky (Obr. 9). Jeho přesná konformační
struktura nebyla doposud vyřešena. Vztah mezi aminokyselinovou strukturou a jejími
funkčními důsledky je tak prozatím znám především díky matematickému modelování s
jinými GPCR, jejichž struktura již byla vyřešena a pomocí cílených mutací vytipovaných
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aminokyselin, které odhalují jejich roli ve vztahu k chování a působení CB1R v buňce. Za
transdukci signálu dále do buňky jsou zodpovědné zejména intracelulární kličky a C-konec.
To jsou také oblasti, na které se většina výzkumu zaměřuje a o kterých je nejvíce známo.

Obr. 9: Schematické znázornění předpokládané struktury lidského CB1R.
V souladu s obecnou strukturou GPCR je N-konec (N-ter.) receptoru lokalizován v extracelulárním
prostoru. Sedm alfa-helikálních šroubovic prochází skrze plazmatickou membránu a vytváří tak tři
extracelulární (E1 – 3) a tři intracelulární (I1 – 3) kličky. C-konec receptoru je lokalizován uvnitř
buňky. Upraveno dle (Anavi-Goffer et al., 2007)

Pro aktivaci Gi/o-proteinů prostřednictvím agonistou stimulovaného CB1R jsou
důležité oblasti třetí intracelulární kličky a C-konec (Howlett et al., 1998). Mutace leucinu
222 v druhé intracelulární smyčce CB1R za prolin (L222P), nebo alanin (L222A), vede ke
změně aktivace WIN stimulovaného CB1R z Gαs na Gαi, zatímco jeho výměna za izoleucin
(L222I), nebo valin (L222V), vede k vyrovnané aktivaci jak Gαs tak Gαi (Chen et al., 2010).
Mutace tyrosinu 210 za alanin (T210A) výrazně potlačuje konstitutivní aktivitu CB1R a
naopak při jeho mutaci za izoleucin (T210I) dochází ke zvýšení konstitutivní aktivity
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mutovaného CB1R. Tento tyrosinový zbytek (T210) je pravděpodobně důležitý pro vznik
solných můstků mezi TM2 + TM6 a TM3 + TM6 a proto jeho mutace dokáže způsobit tak
dramatické změny v konstitutivní aktivitě CB1R (D'Antona et al., 2006, Scott et al., 2013)
Pomocí strukturního modelování byly identifikovány aminokyselinové zbytky ve
druhé a třetí intracelulární smyčce CB1R, které mohou hrát klíčovou roli ve vazbě
inhibičních G-proteinů (Ile-218, Tyr-224, Asp-338, Arg-340, Leu-341, Thr-344). Mutace
těchto reziduí za alaniny u buněk HEK293 tranzientně transfekovaných jednotlivými
mutantními CB1R výrazně snižuje jejich G-proteinovou aktivitu (Shim et al., 2013).
Serin 317 je u CB1R fosforylován protein-kinázou C. Tato fosforylace ukončuje
CB1R zprostředkovanou aktivaci dovnitř směřujících K+ kanálů a depresi P/Q-typu
vápníkových kanálů, která je zprostředkována přímou interakcí s βγ podjednotkou
aktivovaného G-proteinu (Wilson and Nicoll, 2002). Jeho mutace za alanin (S317A) vede u
buněk AtT-20 ke zrušení protein kinázou C zprostředkovaného ukončení aktivace iontových
kanálů. Tato senzitivita CB1R k fosforylaci serinu 317 představuje mechanismus pro
neuromodulátory aktivující protein kinázu C (PKC) (jako např. glutamát aktivující
metabotropní glutamátové receptory), kterým může být tlumen efekt endokanabinoidů na
neuronální excitabilitu (Garcia et al., 1998).

1.3.4.1 Struktura intracelulárního karboxylového konce CB1R
Protože se tato práce zabývá funkčními důsledky interakce C-konce CB1R
s proteinem SGIP, věnuji této části receptoru zvláštní kapitolu.
Intracelulární karboxylový konec CB1R hraje důležitou roli v řadě procesů jako jsou
signalizace, desenzitizace a internalizace receptoru a zprostředkovává interakce i s dalšími
intracelulárními proteiny, které tak mohou CB1R ovlivňovat (Obr. 10). C-konec lidského
CB1R tvoří 73 aminokyselin a obsahuje řadu aminokyselinových zbytků, které mohou být
posttranslačně modifikovány. Sekvence obsahuje tři cysteiny, které mohou být
palmitoylovány a sloužit tak jako lipidové kotvy, dále 11 serinů a 5 threoninů, které
představují potenciální fosforylační místa a mohou tak být zapojeny v regulaci asociace se
signálními, regulačními a scaffold molekulami (Bramblett et al., 1995). Které aminokyseliny
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jsou skutečně modifikovány, či plní zásadní roli v procesech ovlivňujících osud CB1R
v buňce, je dlouhodobě předmětem zkoumání.
V potkaních neuronech je C-konec CB1R kovalentně modifikován palmitoylací na
cysteinu 415. Tento cystein je evolučně konzervovaný v řadě GPCR skupiny A. Mutace Cys
415 za alanin, který nemůže být kovalentně modifikován, brání palmitoylaci a
v transfekovaných buňkách HEK293 je u mutovaného CB1R snížen jeho transport na
membránu a inkorporace do lipidových raftů a současně je také zvýšena míra jeho difuzní
mobility. Kromě toho mutace redukuje interakci CB1R s podjednotkami Gαi3 a Gαo,
zatímco interakce s podjednotkami Gαi1 a Gαi2 ovlivněna není (Oddi et al., 2012).
Kromě sedmi transmembránových alfa-helixů, se u CB1R v intracelulární oblasti
předpokládá existence ještě krátké osmé alfa-helikální struktury (H8) v blízkosti sedmého
transmembránového helixu (v oblasti aminokyselin 403 - 413). Peptid odpovídající sekvenci
tohoto helixu zaujímá v amfipatickém membránovém prostředí alfa-helikální strukturu se
třemi otáčkami s paralelní orientací vůči povrchu fosfolipidových membrán a kolmo vůči
sedmému transmembránovému helixu (TM7) (Choi et al., 2005). V buňkách chinese hamster
ovary (CHO), které přirozeně CB1R neexprimují, je tento peptid sám o sobě schopný
aktivovat Gαi. Další mutace aminokyselin v sekvenci tohoto peptidu vedou ke snížení jeho
efektivity aktivace G-proteinů (Mukhopadhyay et al., 1999).
Například rhodopsin, vzorový zástupce třídy A, jehož krystalická struktura je známa,
(Palczewski et al., 2000) také obsahuje osmou intracelulární alfa-helikální strukturu
(Lys311-Cys323), která během fotoaktivace rhodopsinu mění své postavení (Altenbach et
al., 2001). TM7 je s H8 u rhodopsinu spojen vysoce konzervovaným motivem
NPXXY(X)5,6F, který má důležitou roli při aktivaci receptoru, kde představuje určité
strukturní omezení, které se během aktivace mění (Fritze et al., 2003). Stejná interakce byla
popsána také např. u receptoru 5HT-C2 (Prioleau et al., 2002).
U kanabinoidního receptoru 1 je v motivu NPXXY(X)5,6F nahrazen fenylalanin 404
(7.60) leucinem (NPXXY(X)5,6L) a v případě CB2R je v této pozici isoleucin
(NPXXY(X)5,6I). Záměna tohoto leucinu u CB1R za fenylalanin (L404F mimikující
rhodopsinový motiv) i isoleucin (L404I mimikující CB2 receptor) signifikantně mění jeho
signální transdukci. Oba mutantní receptory rychleji internalizují a jejich G-proteinová
signalizace je v transfekovaných buňkách HEK293 utlumena. Takto mutované receptory
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ztrácí schopnost asociace s Gαi3, zatímco asociace s Gαi1 a Gαi2 zůstává nezměněna.
Mutant CB1R L404I ztrácí schopnost odpovídat na stimulaci inverzním agonistou
Rimonabantem. U obou mutantů je také v superior cervical ganglion (SCG) neuronech
utlumena inhibice N-typu vápníkových kanálů (Anavi-Goffer et al., 2007).
Některé NMR studie peptidu odpovídajícího celému C-konci CB1R naznačují
možnou existenci ještě další α-helikální struktury v distálním oblasti (A440-M461). Tento
potenciální amfipatický helix H9 obsahuje řadu polárních aminokyselinových zbytků a je
vysoká pravděpodobnost jeho interakce s membránovými fosfolipidy (Ahn et al., 2009, Ahn
et al., 2010).
Odstranění distálního C-konce kanabinoidního receptoru 1 (CB1RΔ417), u kterého
chybí posledních 55 aminokyselin, vede ke zvýšení konstitutivní aktivity CB1RΔ417 a
zvýšení sekvestrace Gαi/o podjednotek. Naopak mutace aspartátu v druhé intracelulární
kličce za asparagin (D164N) potlačuje schopnost sekvestrace G-proteinů a konstitutivní
aktivitu, ale bez ovlivnění agonistou stimulované signalizace. Lewis a kol. předpokládají, že
C-konec receptoru brání aktivaci G-proteinů, zatímco aspartát v druhé intracelulární kličce
stabilizuje receptor ve formě s navázanou Gi/o podjednotkou (Nie and Lewis, 2001).
Experimenty se odstraněným, případně zkráceným C-koncem CB1R odhalily také
jeho roli v desenzitizaci a internalizaci receptoru. Odstranění C-konce CB1R od rezidua 418
(Δ418) výrazně potlačuje GRK3 a β-arrestin2 dependentní desenzitizaci receptoru, ale nemá
vliv na agonistou aktivovanou signalizaci ovlivňující dovnitř směřující K + kanály. Oproti
tomu odstranění aminokyselin 439-460 (Δ439 – 460) desenzitizaci neovlivní, ale deleční
mutant (Δ418 - 439) nepodléhá desenzitizaci, což naznačuje že rezidua přítomná v této
oblasti jsou klíčová pro desenzitizaci prostřednictvím GRK3 a β-arrestinu2. Mutace
kteréhokoliv ze dvou potenciálních fosforylačních míst v této oblasti výměnou přítomných
serinů za alaniny (S426A nebo S430A) výrazně snižuje míru desenzitizace receptoru. To
naznačuje, že jejich fosforylace hraje důležitou roli v desenzitizaci CB1R. V buňkách AtT20
není fosforlyace S426 ani S430 nezbytná pro internalizaci receptoru, protože i stabilně
exprimovaný CB1R mutant S426A/S430A internalizuje (Jin et al., 1999). Vliv serinů 426 a
430 na desenzitizaci receptoru byl potvrzen i v myším modelu exprimujícím CB1R s oběma
domnělými GRK fosforylačními místy mutovanými za alaniny (S426A/S430A). Tento
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model vykazuje oproti myši s přirozeným CB1R vyšší odpověď na akutní stimulaci THC a
také zpožděný vývoj tolerance při chronickém podání (Morgan et al., 2014).
Pro internalizaci CB1R z buněčného povrchu jsou klíčové aminokyseliny na
extrémním C-konci receptoru (V460-V464). V buňkách AtT20 jsou tyto aminokyseliny
esenciální pro internalizaci CB1R. U buněk HEK293 internalizuje i receptor zkrácený o
posledních 14 aminokyselin (ΔV460), ale i zde v případě celého nezkráceného receptoru
hraje fosforylace serinů a threoninů v této sekvenci v internalizaci aktivovaného receptoru
důležitou roli (Hsieh et al., 1999, Daigle et al., 2008b).
Posledních 14 reziduí je zapojeno také do interakce s G-proteiny asociovaným
sortovacím proteinem GASP1 (z angl. G-protein-associated sorting protein 1), který směřuje
internalizované GPCR k lysozomální degradaci (Martini et al., 2007), nicméně jiná studie
naznačila že těchto 14 reziduí pravděpodobně není jediným místem jeho interakce s CB1R
(Tappe-Theodor et al., 2007). Dalším interakčním partnerem CB1R, který interaguje
s extrémním C-koncem receptoru je s kanabinoidním receptorem interagující protein 1
(CRIP1, z angl. cananbinoid receptor-interacting protein 1). Tento protein ovlivňuje
doposud nepříliš objasněným mechanismem signalizaci CB1R a pro jeho interakci je
klíčových posledních devět aminokyselin CB1R (S464 – L472) (Niehaus et al., 2007).
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Obr. 10: Schématický diagram karboxylového konce lidského CB1R
Znázorněny a označeny jsou předpokládanéi strukturní a funkční domény. Fialově jsou vyznačeny
aminokyselinové zbytky tvořící helix 8, zeleně pak aminokyseliny připadající helixu 9. Palmitoylace
Cys 415 je vyznačena. Červeně jsou označeny threoniny a seriny u kterých byla prokázána jejich
potenciální fosforylace. Růžovou čarou je vyznačena oblast důležitá pro desenzitizaci CB1R a vazbu
β-arrestinu2. Šedou čarou je vyznačena oblast důležitá pro internalizaci a vazbu s G-proteiny
asociovaného sortovacího proteinu 1 (GASP1). Modře je vyznačena sekvence rozeznávaná
s kanabinoidním receptorem interagujícím proteinem 1 (CRIP1). Upraveno dle (Stadel et al., 2011)
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1.3.5 Signální trandukce kanabinoidního receptoru 1
1.3.5.1 Aktivace G-proteinů
Primární mechanismus, který u CB1R iniciuje selektivitu signální transdukce je
agonistou řízená interakce s G-proteiny. Prvotně byla jako důsledek aktivace CB1R
prostřednictvím THC pozorována inhibice produkce cAMP v neuroblastomálních buňkách
N18TG2 (Howlett and Fleming, 1984). Tento efekt byl blokován Pertussis toxinem (PTX),
což naznačilo, že signalizace CB1R probíhá prostřednictvím inhibičních G-proteinů
(Howlett et al., 1986). PTX přenáší část ADP-ribózy z NAD+ na cysteinový zbytek na čtvrté
pozici od C-konce proteinů Gi/Go. Změna konformace po přidání ADP-ribózového zbytku
k Gαi/o podjednotce ruší vzájemnou interakci mezi receptorem a G-proteinem a přítomnost
PTX tak inhibuje signalizaci zprostředkovanou těmito G-proteiny (Seifert and WenzelSeifert, 2002).
Aktivaci inhibičních G-proteinů potvrdily i následné studie, kde bylo pozorováno
výrazné, tranzientní, PTX-senzitivní zvýšení hladiny intracelulárního vápníku po stimulaci
CB1R 2-acylglycerolem v neuroblastomálních buňkách NG108-15 a NG18TG2 (Sugiura et
al., 1996, Sugiura et al., 1997). V řadě systémů byla pozorována také inhibice aktivity
adenylát cyklázy, měřená jako snížení tvorby intracelulárního cAMP. PTX senzitivní
odpověď stimulovaného CB1R byla pozorována jak v tranzientně transfekovaných buňkách
chinese hamster ovary (CHO) (Felder et al., 1993) tak i v řezech potkaního mozku (BidautRussell et al., 1990). Stejný efekt anandamidu i WIN byl pozorován také na membránách
izolovaných z potkaního mozku, kde WIN vykazoval vyšší efektivitu stimulace než
anandamid (Childers et al., 1994). Inhibice adenylát cyklázy po stimulaci CB1R pomocí
WIN byla potvrzena také in vivo (Wade et al., 2004).
Řada studií poukázala na schopnost CB1R stimulovat produkci cAMP skrze aktivaci
Gαs proteinů. Kanabinoidy zprostředkované zvýšení hladiny cAMP bylo v přítomnosti
forskolinu demonstrováno jak v buňkách CHO (Felder et al., 1998), tak i v kultuře potkaních
striatálních neuronů (Glass and Felder, 1997). Byla prokázána i stimulace tvorby bazálního
cAMP po stimulaci WIN v řezech z globus pallidus potkaního mozku (Maneuf and Brotchie,
1997). Porovnámí míry aktivace Gαs proteinů po stimulaci CB1R různými agonisty ve třech
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odlišných savčích buněčných systémech ukázalo, že účinnost aktivace proteinů Gαs
prostřednictvím CB1R je výrazně nižší, v porovnáním s aktivací proteinů Gαi/o (Eldeeb et
al., 2016).
V membránách Spodoptera frugiperda (Sf9) Glass a Northup ukázali, že různí
agonisté stimulují v různé míře aktivaci Gi a Go podjednotek, což naznačilo, že různí
agonsité mohou svou vazbou indukovat různé konformace CB1R, které pak aktivují odlišné
G-proteiny (Glass and Northup, 1999). Obdobný efekt byl dokumentován také
v membránách potkaního cerebella, kde WIN stimuloval aktivaci G-proteinových
podjednotek Gαi1 a Gαo3 s daleko větší efektivitou, než např. Gαo2, což potvrdilo
agonistou-řízenou selektivitu G-proteinové aktivace (Prather et al., 2000). Interakce mezi
CB1R a G-proteinovou podjednotkou Gαi3 může být v N18TG2 neuroblastomových
buňkách kompetitivně specificky potlačena peptidem odpovídajícím juxtamembránovému
helixu H8 (401-417), zatímco interakce s podjednotkami Gαi1 a Gαi2 je kompetitivně rušena
peptidem odpovídajícím sekvenci třetí intracelulární smyčky CB1R. V obou případech je
asociace CB1R-Gαi potlačena přítomností PTX. Tato interakce je specifická pro CB1R,
protože peptid korespondující se sekvencí H8 od CB2R nekompetuje s žádným subtypem
Gαi a nevyvolává inhibici adenylát cyklázy (Mukhopadhyay and Howlett, 2001).
Po stimulaci WIN byla dokumentována také signalizace CB1R prostřednictvím
podjednotek Gαq/11, projevující se zvýšením hladiny intracelulárního vápníku i
v přítomnosti PTX a to jak v buňkách HEK293 stabilně exprimujících CB1R, tak i
v hipokampálních neuronech (Lauckner et al., 2005). Stejný efekt stimulace WIN byl
pozorován také v lidských trabecular meshwork cells, běžně se vyskytujících v oku, které
přirozeně exprimují CB1R (McIntosh et al., 2007).
Je zřejmé, že CB1R má schopnost aktivovat v závislosti na navázaném agonistovi
různé G-proteiny (Obr. 11). Laprairie a kol. doposud nejkomplexněji porovnali funkční
selektivitu 6-ti agonistů CB1R (2-AG, WIN, cannabidiol, THC, AEA a CP55,940) a jasně
ukázali na na myším STHdhQ7/Q7 buněčném modelu striatal medium spiny neuronů, které
endogenně exprimují CB1R, rozdílnou schopnost jednotlivých agonistů aktivovat Gαi/o,
Gαs, Gαq a Gβγ podjednotky. Srovnání ukazuje výraznou funkční selektivitu signalizace
CB1R v závislosti na navázaném ligandu, která vede k aktivaci odlišných signálních drah
(Laprairie et al., 2014).
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Obr. 11: Schématické znázornění hlavních drah signální transdukce aktivované CB1R
prostřednictvím G-proteinů.
Pravděpodobně díky schopnosti zaujmout různé konformační stavy v závislosti na navázaném
ligandu může CB1R aktivovat různé G-proteiny. Nejčastěji vede jeho aktivace k signalizaci skrze
inhibiční Gαi/o-proteiny (Gi/o), což vede k uzavření iontových kanálů pro vápník a otevření kanálů
pro draslík, inhibici adenylát cyklázy (AC) a snížení hladiny cAMP. Signalizace prostřednictvím
Gαs-proteinů (Gs) se naopak projevuje stimulací adenylát cyklázy a nárůstem hladiny
intracelulárního cAMP. V případě aktivace Gαq/11-proteinů (Gq) dochází ke zvýšení hladiny
intracelulárního vápníku díky aktivaci fosfolipázy C a následnému otevření iontových kanálů pro
vápník v membránách plazmatického retikula. Upraveno dle (Turu and Hunyady, 2010).

1.3.5.2 Interakce kanabinoidního receptoru 1 s β-arrestiny
U CB1R je, stejně jako u řady dalších GPCR, pro vazbu β-arrestinu důležitý C-konec
receptoru (viz kap. 1.3.4.1). Na desenzitizaci CB1R se podílí s G-proteiny spřažená kináza
3 (GRK3) a β-arrestin2. V jejich nepřítomnosti CB1R v oocytech Xenopus laevis
desenzitizuje jen minimálně a naopak jejich následná ko-transfekce se projeví výraznou
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homologní desenzitizací CB1R (Jin et al., 1999). S využitím dominantních negativních
mutantů GRK2 a β-arrestinů Kouznetsová a kol. potvrdili, že procesu desenzitizace a
internalizace CB1R se v hipokampálních neuronech účastní jak GRK tak β-arrestiny
(Kouznetsova et al., 2002). Mutace serinů 426 a 430 za alaniny v C-konci CB1R inhibuje
v buňkách HEK293 internalizaci receptoru a pozdní fázi endocytózy, ale nikoliv vazbu βarrestinů (Daigle et al., 2008b).
Nedávná studie naznačuje, že proces desenzitizace a internalizace CB1R spojený
s vazbou β-arrestinů je odlišný pro konstitutivně internalizovaný CB1R a CB1R
internalizovaný po stimulaci agonistou (Gyombolai et al., 2013). V buňkách HeLa a Neuro2a váže aktivovaný CB1R β-arrestin2, ale nikoliv β-arrestin1. Agonistou indukovaná
internalizace je v těchto systémech inhibována v nepřítomnosti β-arrestinu2, ale jeho
nepřítomnost neovlivňuje konstitutivní internalizaci CB1R. Jak konstitutivní, tak agonistou
stimulovaná internalizace je blokována deplecí těžkého řetězce klathrinu. Tato data ukazují
závislost procesu endocytózy CB1R na klathrinu, ale pouze pro agonistou indukovanou
internalizaci je nutný také β-arrestin2, což ukazuje na rozdílný molekulární mechanismus
jakým u CB1R probíhá konstitutivní a agonistou vyvolaná internalizace.
Delece β-arrestinu2 u myší vede ke zvýšení agonistou-stimulované odpovědi u
kanabinoidních i opioidních receptorů stimulovaných parciálními agonisty (např. THC,
morfin) (Breivogel et al., 2008, Nguyen et al., 2012). Myší CB1R knock-in model, u kterého
byly mutovány residua, jež jsou fosforylovány prostřednictvím GRK (S426A/S430A),
vykazuje fenotypovou podobnost s myším modelem s delecí genu pro β-arrestin2. Zvýšená
odpověď myši s delecí genu pro β-arrestin2 na THC je velmi podobná zvýšení odpovědi u
myši s mutovaným CB1R S426A/S430A. To naznačuje, že inhibice desenzitizace CB1R
zprostředkované GRK a β-arrestinem2, vyvolaná jak delecí β-arrestinu2, nebo mutací dvou
fosforlyačních míst pro GRK na C-konci CB1R, vyvolává v obou případech obdobnou
odpověď. Stejně tak je v obou případech oddálen nástup tolerance při opakovaném podání
THC. Zdá se tedy, že jak delece β-arrestinu2, tak mutace S426A/S430A v C-konci CB1R
vyvolávají stejný výsledný efekt (Morgan et al., 2014).
Některé strukturní studie ukazují také na možnou interakci CB1R s β-arrestinen1.
S využitím nukleární magnetické rezonance (NMR) byla prokázána přímá asociace βarrestinu1 se syntetickým fosforylovaným peptidem (fosforylovace serinů 425 a 429)
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odpovídajícím proximálnímu C - konci CB1R (T418 - N437) (Bakshi et al., 2007). Obdobná
interakce byla pomocí NMR prokázána také u pentafosforylovaného peptidu odpovídajícího
distálnímu C-konci CB1R (T454-L473) (Singh et al., 2011). Tato interakce ale nebyla
doposud prokázána pro celý intaktní agonistou stimulovaný protein CB1R a to ani
v heterologních expresních systémech savčích buněk (Gyombolai et al., 2013).
Ahn a kol. ale ukázali možnou roli β-arrestinu1 v signalizaci CB1R při ovlivňování
jeho signalizace za použití syntetického alosterického modulátoru Org27569. Tento
alosterický ligand ovlivňuje CB1R neobvyklým způsobem, kdy současně zvyšuje afinitu
vazby k orthosterickému ligandu, ale snižuje G-proteinovou signalizaci a indukuje funkční
selektivitu tím, že stimuluje fosforylaci ERK1/2 (Ahn et al., 2012). Ukázali, že Org27569
indukuje u CB1R interakci jak s β-arrestinem1, tak s β-arrestinem2, přičemž β-arrestin1
umožňuje signalizaci agonistou aktivovaného CB1R prostřednictvím extracelulárním
signálem řízených kináz 1/2 (ERK 1/2), zatímco β-arrestin2 je klíčový pro jeho internalizaci
(Ahn et al., 2013). Fay a kol. později ukázali, že tento allosterický ligand stabilizuje CB1R
v konformaci, která je odlišná jak od konformace CB1R v přítomnosti agonisty, tak
antagonisty. Konkrétně pohyb transmembránového helixu 6, který je u řady GPCR spojen
s aktivací G-proteinů, je blokován a současně je zvýšena mobilita mezi transmembránovým
helixem 7 a intracelulárním helixem 8 (Fay and Farrens, 2015).

1.3.5.3 Regulace kanabinoidního receptoru 1 MAPK a ERK 1/2
Mitogenem aktivované protein kinázy (MAPK, z angl. mitogen-activated protein
kinases) jsou často aktivovány prostřednictvím stimulace GPCR, které mohou skrze MAP
kinázy regulovat řadu procesů jako například expresi genů, mitózu, buněčnou diferenciaci
ale i programovanou buněčnou smrt. MAPK signální kaskády mají hierarchické uspořádání.
MAP kináza je aktivována několikastupňovou fosforylační kaskádou, kdy MAPK jsou
aktivovány MAPK kinázami (MAPKKs, někdy označovány také jako MEK), které jsou
aktivovány MAPKK kinázami (MAPKKK, někdy označované také jako Raf). MAPKKKs
jsou aktivovány malými GTPázami (např. Ras) nebo jinými kinázami. MAPK signalizační
kaskády zahrnují dráhy vedoucí k aktivaci extracelulárním signálem řízených kináz 1 a 2
(ERK 1/2), c-Jun N-terminální kinázy (JNK), p38 MAPK nebo ERK5 proteinů (Pearson et
al., 2001, Demuth and Molleman, 2006).
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Extracelulárním signálem řízené kinázy 1 a 2 (ERK 1/2) jsou serin/threonin kinázy,
které tvoří finální komponenty MAPK kaskády [Raf/MAPK-ERK kináza (MEK)/ERK],
která je považována za klíčový spojovací bod, který zprostředkovává propojení a zpracování
informací mezi signál transdukujícími kaskádami v buňce (Kyosseva, 2004). Dvojnásobná
fosforylace tyrosinových a threoninových zbytků lokalizovaných v aktivační smyčce ERK
1/2 je nezbytná pro jejich plnou aktivitu (Chen et al., 2001).
Bouaboula a kol. poprvé ukázali, že agonistou (HU-210 a CP 55,940) stimulovaný
CB1R v CHO buňkách aktivuje ERK 1/2. Tento efekt byl blokován PTX i antagonistou
CB1R ST 142716A (Bouaboula et al., 1995). Tento in vitro experiment byl potvrzen
studiemi in vivo, které potvrdily zvýšení aktivity ERK 1/2 po akutním podání THC v
oblastech dorsal striatum a nucleus accumbens u potkana (Valjent et al., 2001) a v myším
hippokampu (Derkinderen et al., 2003), zatímco při chronickém podání THC dochází
v prefrontálním kortexu a v cerebellu ke snížení aktivace ERK 1/2 (Rubino et al., 2004).
CB1R ovlivňuje fosforylaci ERK 1/2 několika způsoby, které jsou zobrazeny na
Obr. 12 a zahrnují aktivaci Gi/Go-proteinů (Galve-Roperh et al., 2002), inhibici adenylát
cyklázy a protein kinázy A (Davis et al., 2003), transkativaci tyrosin kinázových receptorů
(Bouaboula et al., 1997, Korzh et al., 2008, Dalton and Howlett, 2012), aktivaci
fosfatidylinositol kinázy 3 (PI-3K) (Galve-Roperh et al., 2002) a aktivaci Fyn kinázy
z rodiny Src tyrosin kináz (Derkinderen et al., 2003). Navíc CB1R díky lipofilní povaze
svých ligandů může aktivovat ERK 1/2 i po své internalizaci z buněčného povrchu
(Rozenfeld and Devi, 2008).
Časový průběh aktivace ERK 1/2 prostřednictvím CB1R stimulované agonistou
WIN je v buňkách HEK293 relativně rychlý, nejvyšších hodnot dosahuje přibližně 5min od
stimulace a pak rychle klesá. Kinetika fosforylace je výrazně ovlivněna desenzitizací
receptoru. U nedesenzitizujícího mutantu CB1R (S426A/S430A) nedochází k rychlému
poklesu a stimulace ERK 1/2 přetrvává (Daigle et al., 2008a). Také v neuronálních buňkách
N18TG2 je CB1R zprostředkovaná aktivace ERK 1/2 nejvyšší po 5-ti minutách a pak
rapidně klesá. Dalton a kol. ukázali, že v buňkách N18TG2 probíhá aktivace ERK 1/2 ve
třech fázích, které jsou regulovány odlišnými mechanismy. Fáze I (0 – 5 min) odpovídá
maximální fosforylaci ERK 1/2 a vyžaduje aktivaci fosfatidylinositol 3-kinázy
prostřednictvím βγ podjednotky inhibičních G-proteinů a je modulována hladinou cAMP-
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aktivované protein kinázy A (PKA). Aktivace Src kináz je regulována tyrosin fosfatázami
1B a Shp1. Fáze II (5 – 10 min) odpovídá rapidnímu poklesu hladiny fosforylace ERK 1/2 a
zahrnuje inhibici PKA a aktivaci serin/threonin fosfatázy PP1/PP2A. Fáze III (> 10 min)
odpovídá nízké ustálené hladině aktivace ERK 1/2 a je zprostředkována na ligandu
nezávislým mechanismem (Dalton and Howlett, 2012).

Obr. 12: Hlavní dráhy signální transdukce aktivovaného CB1R prostřednictvím MAP kináz.
CB1R aktivuje různé molekuly MAP kinázových kaskád. Aktivace inhibičních G-proteinů (Gi/o),
fosfatidylinositol-3- kinázy (PI3K), a Src tyrosin kinázy Fyn (FYN) a transaktivace VEGF (z angl.
vascular endothelial growth factor) receptorů (VEGFR) vede k aktivaci extracelulárním signálem
řízených kináz 1 a 2 (ERK 1/2). V některých případech může vést aktivace CB1R ke stimulaci MAP
kinázy p38 (p38 MAPK) nebo c-Jun N-termínální kinázy (JNK). Upraveno dle (Turu and Hunyady,
2010).

1.3.6 Funkční selektivita kanabinoidního receptoru 1
Původně byly GPCR považovány za molekuly, které se mohou nacházet pouze ve
dvou stavech – ve stavu neaktivním a stavu aktivním, kdy signalizují prostřednictvím Gproteinů. Později se ukázalo, že kromě G-proteinové signalizce spouští i další signální dráhy,
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často právě skrze interakci s β-arrestiny. V posledních letech se ukazuje, že signalizace
prostřednictvím GPCR je daleko složitější, předpokládá se, že každý receptor může zaujímat
několik konformačních stavů, z nichž každý může aktivovat různé signální dráhy s různým
potenciálem a signalizace GPCR se tak stává pluridimensionální.
Odlišní agonisté působící na stejný receptor aktivují různé, někdy dokonce
protichůdné, signální kaskády. Tento fenomén je někdy označován jako funkční selektivita,
ale častěji se označuje anglickým termínem „bias signaling“ (Rajagopal et al., 2010).
Kanabinoidní receptor 1 není v tomto případě výjimkou a i u něj byla pozorována schopnost
signalizovat prostřednictvím různých signálních drah v závislosti na navázaném ligandu
(Obr. 13). Tento fenomén byl u CB1R popsán jak v heterologních expresních systémech, tak
i v neuronálních kulturách (Mukhopadhyay and Howlett, 2005, Georgieva et al., 2008,
Hudson et al., 2010, Laprairie et al., 2014).
Schopnost modulovat aktivitu CB1R dráhově specifickým způsobem vykazují nejen
orthosterické ligandy, ale i allosterické modulátory, z nichž první byl objeven v roce 2005
(Price et al., 2005) a ostatní jsou od něj strukturně odvozeny. Allosterické ligandy vykazují
často protikladné farmakologické profily – zvyšují afinitu orthosterického ligandu
k receptoru, ale zároveň snižují jeho účinek. Nejvíce studovaný allosterický ligand
Org27569 působí současně jako allosterický agonista, který indukuje internalizaci CB1R a
aktivaci na inhibičních proteinech nezávislé ERK 1/2, ale zároveň působí také jako negativní
allosterický modulátor, který snižuje vazbu guanosin [35S]GTPγS (Ahn et al., 2012). Baillie
a kol. ukázali, že allosterické ligandy Org25769 a PSNCBAM-1 modulují rozdílně
signalizaci CB1R stimulovaného agonisty CP55940 a WIN (Baillie et al., 2013).
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Obr. 13: Příklad "bias signaling" CB1R.
Porovnání signalizace CB1R při stimulaci pěti různými kanabinoidy (2-AG, AEA, CP, THC, WIN)
v kultuře striatálních neuronů. U každé signalizační dráhy jsou uvedeny ligandy, které mají
schopnost ji aktivovat a zároveň je porovnána jejich vzájemná schopnost aktivovat přístušnou dráhu.
Endokanabinoidy AEA a 2-AG podporují na Gαi/o závislou aktivaci ERK 1/2 a aktivaci Akt
efektivněji než ostatní testované kanabinoidy. CP a THC jsou nejefektivnější ligandy z hlediska
interakce CB1R s β-arrestinem2, kterou v menší míře podporují i všechny ostatní zde srovnávané
kanabinoidy (2-AG, AEA, WIN). CP prostřednictvím CB1R spouští také na Gαs závislou fosforylaci
CREB. Všechny testované kanabinoidy také vykazují schopnost tranzientně aktivovat PLCβ3.
AEA – anandamid;

2-AG – 2-arachidonylglycerol;

CP – CP 55,940;

THC - Δ9-

tetrahydrocannabinol; WIN – WIN 55,212-2. Akt – serin/threonin kináza Akt; Arr2 – β-arrestin2;
CREB – transkripční faktor regulovaný hladinou cAMP (z angl. cAMP response element-binding
protein). Převzato a upraveno dle (Laprairie et al., 2014)
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1.3.7 Internalizace kanabinoidního receptoru 1
Mechanismus internalizace CB1R v neuronech není doposud zcela objasněn.
Studium znesnadňuje také konstitutivní aktivita CB1R, díky které CB1R zároveň
konstitutivně internalizuje a část receptoru je tak lokalizována uvnitř buňky i bez stimulace
agonistou. V buňkách HEK293 je i bez stimulace značná část CB1R lokalizována
v endosomálních kompartmentech, pravděpodobně právě díky konstitutivní aktivitě
receptoru. Po stimulaci agonistou dochází ke stažení valné většiny receptorů z buněčného
povrchu prostřednictvím klathrinové endocytózy (Leterrier et al., 2004, Rozenfeld and Devi,
2008, Ahn et al., 2009). Stejný trend byl pozorován také u buněk CHO (Felder et al., 1998),
u epitheliálních buněk LLC-PK1 nebo u neuroblastomálních buněk SHSY-5Y (Leterrier et
al., 2004).
Stimulovaný CB1R je internalizován prostřednictvím klathrinové endocytózy.
V případě krátkodobého působení agonisty (15min) je internalizace reverzibilní a pro návrat
CB1R na buněčný povrch je nutná jeho defosforylace pomocí fosfatázy 1 nebo fosfatázy 2A.
V případě dlouhodobého působení agonisty je pro navrácení receptorů na buněčný povrch
nutná syntéza nového proteinu, což naznačuje, že v tomto případě dochází k degradaci
receptorů v lysozomech (Hsieh et al., 1999).
V případě neuronálních buněk je situace komplikovanější. Neurony mají dvě
segregované části oddělené difusní bariérou: část somatodendritickou a axonální (Winckler
et al., 1999). Endocytický systém se v těchto částech liší. Dendrity a tělo neuronu mají
rozsáhlou síť ranných endosomů, která může přijímat proteiny ze somatodendritických
kompartmentů. Oproti tomu v axonální části neuronů jsou ranné endosomy pouze
v presynaptických zakončeních a ve varixech (oblast axonu bez synaptického kontaktu, kt.
obsahuje synaptické vezikuly) (Parton et al., 1992, Mundigl et al., 1993). Většina CB1R se
nachází v axonech a to především na membráně preterminálních axonů, dále v axon shafts a
v menší míře také na membráně synaptických varixů a v synaptických zakončeních. V malé
míře se CB1R vyskytuje také na somatodendritické membráně.
Po stimulaci agonistou dochází k internalizaci CB1R, která se projeví větší mírou
lokalizace v somatodendritických endosomech, ale tento efekt není ani zdaleka tak
markantní jako v případě heterologních systémů. I po 2h stimulaci agonistou stále zůstává
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značné množství CB1R přítomno na membráně (Mikasova et al., 2008, Straiker et al., 2012,
Thibault et al., 2013). Při chronickém působení THC je míra ovlivnění internalizace výrazně
závislá na dávce. Vyšší dávky snižují množství CB1R na membráně výrazně více a také
doba plného zotavení je výrazně delší, než při nízkých dávkách THC, kdy dochází jen
k mírnému ovlivnění hladiny CB1R na membráně (Dudok et al., 2015). Roli v internalizaci
aktivovaného CB1R má i jeho interakce s β-arrestinem2, což bylo prokázáno u myší in vivo
(Nguyen et al., 2012). Některé studie ukazují, že konstitutivní internalizace části CB1R
v neuronech nastává i v nepřítomnosti agonisty a to odlišným, na β-arrestinu2 nezávislým
mechanismem (McDonald et al., 2007).

Src homology 3-domain growth factor receptorbound 2-like (endophilin) interacting protein 1
(SGIP1)
O proteinu “Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like
(endophilin) interacting protein 1” (SGIP1) existuje dosud jen o něco málo více než deset
publikací, které ovšem popisují velmi zajímavé vlastnosti této molekuly. SGIP1 byl poprvé
zmíněn v roce 2005 jako neuronální protein, který se účastní

regulace energetické

homeostázy. Studie vycházela z porovnávání hladiny hypothalamické mRNA hubeného a
obézního pískomila tlustého (Psammomys obesus). Účelem studie bylo nalezení genů, které
mohou hrát důležitou roli v regulaci energetické rovnováhy. Hypothalamus je hlavním
centrem regulace energetické rovnováhy a pískomil tlustý, také nazývaný izraelská pouštní
myš, je zvířecím modelem pro studium obesity a diabetu 2. typu. Stejný efekt SGIP1 byl
potvrzen také v myším modelu obezity lethal yelow agouti. Obézní jedinci mají v obou
případech více než čtyřnásobnou hladinu hypothalamické mRNA pro SGIP1. Naopak cílená
redukce hladiny SGIP1 pomocí siRNA vede ke snížení příjmu potravy doprovázeného
ztrátou hmotnosti (Trevaskis et al., 2005).
Autoři v pozdější, návazné studii na lidech, také poukázali na možnou souvislost
mezi jednonukleotidovýmvým polymorfismem (SNPs; z angl. single nucleotide
polymorphisms) genu SGIP1 a množstvím tukové tkáně (Cummings et al., 2012). V retině
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myší koreluje hladina mRNA pro SGIP1 se závažností diabetu mellitu II typu (Kandpal et
al., 2012). Jiná studie poukázala na možnou souvislost mezi osmi SNPs v genu pro SGIP1 a
alkoholismem, ale další studie na větším, ale rozdílném, vzorku populace tuto souvislost
nepotvrdila a k prokázání nebo vyvrácení této souvislosti je třeba dalšího výzkumu
(Hodgkinson et al., 2010, Derringer et al., 2011).
Lidský protein SGIP1 má 828 aminokyselin a se svým orthologem z pískomila
tlustého je homologní z 94 % (Trevaskis et al., 2005). Byla nalezena také delší sestřihová
varianta, čítající 854 aminokyselin, která je označována jako SGIP1α (Uezu et al., 2007).
Rozsáhlá fosfoproteomická studie myších synaptosomů potvrdila předpokládanou
fosforylaci SGIP1 v neuronech a identifikovala dvě jeho fosforylační místa - serin v pozici
265 a threonin v pozici 409 (Munton et al., 2007). Pozdější studie rozšířila počet
fosforylačních míst na sedm a ukázala in vivo, že SGIP1 je v nervových zakončeních
dynamicky fosforylován v závislosti na depolarizaci presynaptického zakončení (Craft et al.,
2008).
SGIP1 je exprimován téměř výhradně v mozku, převážně v neuronech, kde je hojně
zastoupen. V malé míře byl detekován také v tukové tkáni a ve slezině. Mechanismus jeho
působení nebyl doposud objasněn, ale dosavadní poznatky naznačují jeho roli v procesu
klathrinové endocytózy neuronálních buněk. Bylo prokázáno, že hladina exprese SGIP1
vede k ovlivnění míry klathrinové endocytózy transferinu a epidermálního růstového faktoru
(EGF) (Uezu et al., 2007).
Postupně byla nalezena řada interakčních partnerů SGIP1, které v klathrinové
endocytóze plní funkci adaptorových proteinů. Patří mězi ně endofilin-1 a 3, Eps15 (z angl.
epidermal growth factor pathway substrate 15), α-adaptin komplexu AP-2, intersectin1 a
amphiphysin1 (Trevaskis et al., 2005, Uezu et al., 2007, Dergai et al., 2010). Svým Ckoncem SGIP1 interaguje také s cytoplazmatickou doménou integrálního membránového
proteinu endoplazmatického retikula calnexinem, který dosud neznámým mechanismem
také dokáže modulovat proces endocytózy (Li et al., 2011).
Kvasinkový předchůdce SGIP1, protein Syp1p, vykazuje aminokyselinovou
podobnost nejen se SGIP1, ale i s ním příbuznými proteiny FCHO1 a FCHO2 (z angl.
Fer/Cip4 homology domain only). Celá tato skupina proteinů, typických a unikátních svým
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doménovým uspořádáním, je souhrnně označována jako munisciny. Sekvenční identita mezi
savčími proteiny a Syp1p je relativně nízká (17 – 20 %), ale všechny čtyři proteiny sdílí
kromě sekvenční homologie také právě již zmíněné obdobné doménové uspořádání
(Obr. 14). N-koncová doména Syp1p je podobnější lipidy vázající F-BAR doméně proteinů
FCHO1/2, než MP doméně SGIP1. Všechny čtyři proteiny obsahují centrální na proliny
bohatou doménu a i v C-terminální oblasti jsou si značně podobné. SGIP1 navíc interaguje
s adaptorovým proteinem Eps15, homologem kvasinkového proteinu Ede1p, se kterým
interaguje Syp1p. V kombinaci se zapojením obou proteinů do klathrinové endocytózy lze
usuzovat na konzervovanou funkci proteinových kompelxů Syp1p/Ede1p a SGIP1/Eps15
(Stimpson et al., 2009).
Proteiny FCHO1/2, které se účastní ranných fází klathrinové endocytózy (viz kap.
1.2.4.1), mají na svém N-konci F-BAR doménu (z angl. Fes/CIP4 homologyBin/Amphiphisin/Rvs), kterou se odlišují od SGIP1. Proteiny s F-BAR doménou se dělí do
devíti podskupin, přičemž FCHO1 a FCHO2 tvoří vlastní podskupinu proteinů (FCHO),
které kromě F-BAR domény obsahují zároveň µ homologní doménu (µHD) (Liu et al.,
2015). F-BAR doména asociuje s negativně nabitými membránovými fosfolipidy ve formě
oligomerů a je zodpovědná za vlastní zakřivování plazmatické membrány a formuje tak
vznikající klathrinový váček (Owen et al., 2004).
N-terminální oblast SGIP1 (AA 1-97) má schopnost vázat membránové fosfolipidy
a je proto označována jako membránové fosfolipidy vázající doména (MP; z angl. membrane
phospholipid-binding). Tato doména nevykazuje signifikantní homologii s žádnou jinou
doposud známou proteinovou doménou. MP doména SGIP1 váže především fosfatidylserin
a inositol fosfáty a má schopnost deformovat plazmatickou membránu do tubulárních
struktur, což ukazuje na možnou roli SGIP1 ve formování vesikulů během endocytózy (Uezu
et al., 2007).
Interakci SGIP1 s AP2-komplexem zprostředkovává 90-ti aminokyselinový motiv,
který následuje po MP doméně. SGIP1 tento úsek, který je označován jako AP2 aktivační
doména (APA; z angl. AP2 activator motif), sdílí se svými příbuznými proteiny FCHO1/2.
APA doména je konzervována napříč orthology FCHO-1 u metozoat, ale společný
kvasinkový ortholog proteinů SGIP1 a FCHO1/2, protein Syp1p, tuto doménu postrádá.
Vazba SGIP1 i FCHO k AP2-komplexu napomáhá k přechodu AP2 do aktivovaného stavu,
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ale tyto proteiny nejsou k přechodu AP2 do aktivního stavu esenciálně nezbytné a slouží
pravděpodobně spíše jako allosterické modulátory tvorby klathrinových vezikulů
(Hollopeter et al., 2014, Umasankar et al., 2014).
Centrální část proteinu je označována jako „prolin-rich region“. Tato na proliny
bohatá oblast je významná pro protein-proteinové interakce, protože ji rozeznávají proteiny
obsahující SH3 (z angl. src homology region 3) a WW domény (pojmenované podle
přítomnosti dvou konzervovaných tryptofanů).
N-terminálně lokalizovaná µ homologní doména (µHD), která je částečně homologní
s µ2 podjednotkou AP-2 komplexu, je dalším společným znakem muniscinů. Jak FCHO1/2,
tak i SGIP1 rozeznávají prostřednictvím svých µHD motivy krátkých repetitivních sekvencí
Asp-Pro-Phe (DPF) spojených 2-3 rezidui v adaptorovém proteinu klathrinové endocytózy
Eps15. Jediným dalším proteinem lidského genomu, který obsahuje minimálně jeden set
dvou konsekutivních DPF motivů, je další endocytický protein Dab2 (z angl. Disabled-2). I
u něj byla prokázána vazba k µHD FCHO2 (Mulkearns and Cooper, 2012). Vysoce afinitní
vazebné místo pro µHD SGIP1 i FCHO1/2 je u Eps15 tvořeno šesti konsekutivními DPF
motivy. Byla také vyřešena krystalová struktura komplexu µHD SGIP1 s fragmentem Eps15
obsahujícím dva po sobě jdoucí DPF motivy, které tvoří tzv. minimální µHD vazebnou
jednotku. Autoři předpokládají, že v buňkách exprimujících všechny tři proteiny
(SGIP1/FCHO1/FCHO2) dochází k jejich kompetici o vazbu k DPF motivům Eps15,
Eps15R a Dab2, přičemž důležitou roli hraje řada faktorů jako je afinita k jednotlivým µHD,
míra exprese, lokalizace u membrány a další. V závislosti na podmínkách se jeden protein
predominantně váže k Eps15/Eps15R/Dab2 a plní hlavní úlohu v uspořádání klathrinového
vezikulu. Zbylé dva proteiny jsou pravděpodobně spíše minoritními komponentami
vznikajícího CCP, nebo jeho vznik svou kompeticí negativně regulují (Shimada et al., 2016).
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Obr. 14: Schématické znázornění doménové organizace savčích proteinů SGIP1, FCHO1/2 a
jejich kvasinkového orthologu Syp1p.
MP – membránové fosfolipidy vázající doména; APA –AP2 aktivační doména; F-BAR- Fer/Cip4
homologní (bin-amphyphisin-rvs) doména; PRD –doména bohatá na proliny; μ-HD – μ homologní
doména;
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2 CÍLE PRÁCE

Cílem této práce je charakterizace molekulárních komponent endokanabinoidní
signalizace. Hlavním cílem je nalezení nového potenciálně významného interakčního
partnera CB1R v oblasti intracelulárního karboxylového konce, kde jsme z několika
kandidátních molekul vybrali jako nejzajímavější protein SGIP1. Dále bylo naším cílem
charakterizovat vliv proteinu SGIP1 na signalizaci CB1R a jeho osud v buňce. Dílčím cílem
pak je potvrzení heterodimerizace metabotropního glutamátového receptoru 1a
s metabotropním glutamátovým receptorem 1b in vivo. Tento receptor je součástí
endokanabinoidní

signalizace

a

jeho

aktivace

vede

endokanabinoidů z postsynaptické části neuronálního spojení.

- 66 -

k produkci

a

uvolňování

3 MATERIÁL
Přístroje
Blotovací aparatura Hoefer Mighty small transpher TE22

Amersham Biosciences

Centrifuga L-70 Ultracentrifuge, rotor SW40

Beckman

Elektroforetická aparatura Hoefer Mighty small II

Amersham Biosciences

FlexStation 3, Multi-mode microplate reader

Molecular Devices

Infinite F500 icroplate reader

Tecan group Ltd.

LAS-300 system

Fujifilm

Mithras LB940 plate reader

Berthold Biotechnologies

RUBYstar Time-Resolved Fluorescence Microplate Reader

BMG Labtechnologies

X-OMAT 1000

Kodak

Ostatní materiál a vybavení
96-jamkové destičky

Greiner BioOne

384-jamkové destičky

Greiner BioOne

Homogenizátor Dounce, 1 ml

Wheaton

Homogenizátor Potter-Elvehjem, 17 ml

P-Lab

Kultivační nádobí pro buněčné linie

Falcon

Medical X-ray Film 13x18 cm (General Purpose Blue)

Kodak

Nitrocelulosová membrána BioTraceTM NT

Pall
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Chemikálie
Pokud není uvedeno jinak, byly použity produkty od firmy Sigma-Aldrich.
Reagencie pro práci s tkáňovými kulturami a jejich transfekci byly zakoupeny od firmy
Thermo Fisher Scientific Inc.. Pro práci s kvasinkami byly používány produkty od firmy
Clontech Laboratories Inc.
agaróza

Serva

akrylamid

Serva

dithiothreitol (DTT)

Serva

ethanol 99,9%

Penta

ethidium bromid

Top Bio

chlorid sodný

Serva

isopropanol

Penta

kyselina chlorovodíková

Penta

methanol

Penta

N, N´ methylen bisakrylamid

Pharmacia Biotech

persíran amonný

Serva

N, N, N´, N´-tetramethylethylendiamin (TEMED)

Serva

Tris-HCl

Serva

Triton X-100

Serva

Tween 20

Serva

Ostatní reagencie
2-AG

Cayman Chemicals

AM281

Cayman Chemicals

A/G beads

ThermoScientific

Phospho-ERK (Thr202/Tyr204) cellular assay kit

Cisbio Bioassays

Coelentherazine h

Molecular Probes

Fluo4 AM

Thermo Fisher Scientific
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HBSS pufr (10x)

Gibco

IP-One HTRF® assay kit

Cisbio Bioassays

Pertussis toxin

Calbiochem

Powder milk, blotting grade

Roth

SuperSignal™ West PICO chemiluminescent substrate

ThermoScientific

SuperSignal™ West Femto chemiluminescent substrate

ThermoScientific

SuperSignal™ ELISA Femto maximum sensitivity substrate

ThermoScientific

Tag-lite labelling medium

Cisbio Bioassays

SNAP-Lumi4Tb

Cisbio Bioassays

WIN 55,212-2

Tocris

Expresní vektory
SGIP1 cDNA , myš

True-Clones; Origene Technologies, Inc.

pRK5

BD PharMingen

MATCHMAKER Two-hybrid System 3

Clontech Laboratories, Inc.

Expresní vektor pro CB1R byl darován profesorem Kenem Mackie (Indiana University,
Bloomington, Indiana, USA).
Expresní vektor pro Snap-CB1R poskytla firma CisBio Bioassays (Francie).
Expresní vektory pro Gqi9, β-arrestin1-Rluc, β-arrestin2-Rluc, Gαi1-Rluc8, Gαi2-Rluc8,
Gαi3-Rluc8, GαOA-Rluc8, GαOB-Rluc8, Gβ-Flag, Gγ-VENUS laskavě poskytl Laurent
Prezau (Institut funkční genomiky, Montpellier, Francie).
Ostatní vektory využité v této práci byly připraveny metodami molekulární biologie ze zde
uvedených konstruktů jakožto DNA templátů.

Buněčné kultury
bakteriální kmen Escherichia coli:
DH5: F- Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rk-, mk-) phoA
supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1

(Invitrogen)
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kvasinkové kmeny Saccharomyces cerevisiae:
AH109b:

MATa,

trp1-901,

leu2-3,

LYS2 : : GAL1UAS-GAL1TATA-HIS3,

112,

ura3-52,

his3-200,

GAL2UAS-GAL2TATA-ADE2,

gal4Δ,

gal80Δ,

URA3 : : MEL1UAS-

MEL1TATA-lacZ, MEL1
Y187: MATα, ura3-52, his3-200, ade2-101, trp1-901, leu2-3, 112, gal4Δ, met–, gal80Δ,
URA3 : : GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ, MEL1

(Clontech Laboratories, Inc.)

lidská buněčná linie:
Lidské embryonální ledvinové buňky 293 (HEK293, z angl. human embryonic kidney
cells 293)

(ATCC, Rockefeler University)

Biologický materiál
Hluboce zmrazené potkaní mozky samic kmene Wistar laskavě poskytl Ing. Václav
Zídek CSc. (Fyziologický ústav AV ČR v.v.i, Oddělení genetiky modelových onemocnění).

Protilátky
Proti mGluR1a, myší, monoklonální

BD Trans Lab.

Proti Flag značce konjugovaná s HRP, myší, monoklonální

Sigma Aldrich

Proti CB1R, králičí, polyklonální

Alomone

Proti myším IgG, konjugovaná s HRP, kozí

Santa Cruz Biotechnology

Proti králičím IgG, konjugovaná s HRP, kozí

Santa Cruz Biotechnology

Protilátky vyvinuté v naší laboratoři:
Proti mGluR1 2E2.0.G4 (mGluR1-PAN), myší monokonální protilátka rozeznávající obě
studované sestřihové varianty (mGluR1a i mGluR1b)
Proti mGluR1a C06/c7, morčecí polyklonální sérum
Proti mGluR1b O06/o14, morčecí polyklonální sérum
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4 METODY

Kvasinkový dvouhybridový systém
Pokud není uvedeno jinak, bylo při testování vzájemné protein-proteinové interakce
postupováno přesně dle protokolů dodavatele (Clontech), u kterého byly zakoupeny jak
expresní vektory, tak kmeny kvasinek a cDNA knihovna.

4.1.1 Screening cDNA knihovny
V krátkosti, pro hledání potenciálních interakčních partnerů byl použit komerčně
dodávaný systém MATCHMAKER Two-hybrid System 3. C-konec CB1R (AA 420-473)
byl vložen do expresního vektoru pGADT7 a transformován do Saccharomyces cerevisae
kmene AH109 a selektován na agarové misce SD/-Trp. Vyselektovaný klon byl párován
s cDNA knihovnou proteinů potkaního mozku vloženou do Saccharomyces cerevisae kmene
Y187. Spárované kvasinky byly vysety na předpřipravené misky s minimálním agarovým
selekčním médiem (SD) postrádajícím Ade, His, Leu, Trp a obsahujícím X-α-Gal (40 mg/l)
(Viz. XXX). Z modře zbarvených kolonií byla izolována a sekvenována plazmidová DNA.
Pro ověření detekované interakce byly kvasinky re-transformovány metodou tepelného
šoku.

4.1.2 Transformace metodou tepelného šoku
Tento protokol se v některých bodech odlišuje od manuálu doporučeného
dodavatelem, proto ho zde uvádím podrobně.
Pro transformaci metodou tepelného šoku byla jedna čerstvě narostlá kolonie
kvasinek resuspendována v 10ml 2x YPDA media a kultivována přes noc při 30 °C,
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200 rpm. Druhý den byly buňky spočítány a naředěny do předehřátého (30 °C) 2xYPDA
media tak, aby jejich výsledná koncentrace činila 5x106 buněk/ml. Kvasinky byly dále
kultivovány (30 °C , 200 rpm) dokud nedosáhly koncentrace min 2x107 buněk/ml. Poté byly
centrifugovány 5 min, 3000 x g, při pokojové teplotě. Peleta byla dvakrát opláchnuta 5 ml
H2O a poté resuspendována v H2O do výsledné koncentrace 1x109 buněk/ml, vortexována
1 min a dále uchovávána na ledu.
108 buněk/ml (100 µl) bylo použito na jednu transformaci. Buňky byly
centrifugovány 1 min (3000 x g, RT). K peletě byl po odstranění supernatantu přidán
předem připravený transformační mix (viz. tab. č. 1), směs byla 30 s vortexována a poté
ihned umístěna na 40 min do vodní lázně předehřáté na 42 °C.
Tabulka č. 1: Složení transformační směsi pro transformaci kvasinek metodou tepelného šoku

Složení:
Transformovaný expresní vektor
SS-carier DNA (předem povařená)
Lithium acetát 1M
50% PEG 3350
H2O

Množství na jednu transformaci:
0,5 ug
50 µl
36 µl
240 µl
Do celkového objemu 360 µl

Po uplynutí inkubační doby byly transformované kvasinky krátce centrifugovány na
stolní centrifuze (maximální otáčky) a získaná peleta byla resuspendována v 1 ml H2O.
Potřebné množství transformovaných kvasinek bylo vyseto na předpřipravené selekční
agarové misky (viz. tab. 2) a kultivováno 3-5 dní při 30 °C. Z počtu narostlých kolonií
(transformantů) byla vypočítána transformační účinnost (počet transformantů / 1 µg
DNA / 108 buněk).
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Tabulka č. 2: Složení selekčních agarů pro kultivaci kvasinek

Složení
SD/
L-adenin hemisulfát
L-arginin HCl
L-histidin
HCl
monohydrát
L-isoleucin

Finální koncentrace v selekčním agaru (mg/l)
-W
20
20
20
30
100
30
20
50
200
30
20
150

-L
20
20
20
30
30
20
50
200
20
30
20
150

-L/-W
20
20
20
30
30
20
50
200
30
20
150

L-leucin
L-lysin HCl
L-methionin
L-fenylalanin
L-threonin
L-tryptofan
L-tyrosin
L-uracil
L-valin
Minimal SD Base (SD)
26,7 g/l
Selekční agar
17,5 g/l
pH upravit na 5,8; autoklávovat 15 min při 121 °C

-A/-L/-W/H
20
30
30
20
50
200
30
20
150

Příprava expresních vektorů
Seznam zakoupených či darovaných expresních vektorů využitých v této práci je
uveden v sekci 3.5. Zbylé expresní vektory, především pak řada delečních mutantů CB1R a
SGIP1 pro testování vzájemné interakce s využitím Y2H byla připravena z dostupných
konstruktů standartními postupy molekulární biologie jako je polymerázová řetězová reakce
(PCR) s využitím specifických oligonukleotidových sekvencí, štěpení restrikčními
endonukleázami, ligace pomocí T4 ligázy, transformace kompetentních bakterií Escherichia
coli DH5α a další. Každý takto připravený vektor byl před vlastním využitím ověřen sérií
minimálně tří restričkních štěpení dvojicí specifických restrikčních endonukleáz a následně
sekvenován.
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Tkáňové kultury a transfekce
Buňky HEK293 byly kultivovány v médiu DMEM (L-glutamin; vysoká koncentrace
glukózy) s 10% inaktivovaným fetálním hovězím sérem (FBS) při 37 °C a 5% CO2.
Buňky byly tranzientně transfekovány v 96-jamkových destičkách, jejichž povrch
byl před vlastní transfekcí pokryt poly-L-ornithinem (0,001% poly-L-ornithin v PBS,
30 min, 37 °C). Transfekce byla prováděna metodou inverzní lipofekce pomocí
Lipofektaminu2000 přesně dle instrukcí dodavatele. Stručně, pro transfekci jedné jamky v 96jammkové destičce bylo 200ng DNA přidáno k 25 µl média Opti-MEM (1x) a 0,5 µl
Lipofectaminu2000 bylo přidáno k dalším 25 µl Opti-MEM (1x). Po pěti minutách byly oba
předpřipravené mixy spojeny dohromady, promíchány a 20 min inkubovány při pokojové
teplotě. Následně bylo 50 µl transfekčního mixu přidáno ke 100 µl čerstvě nasazených
buněk HEK293 (80.000 – 100.000 buněk/100 µl) v každé jamce. Všechny experimenty byly
měřeny min 24h po transfekci. Kontrola úspěšnosti transfekce byla prováděna paralelně
s každým experimentem buď detekcí kontrolních značek (Snap, YFP atd) se kterými byly
jednotlivé proteiny fúzovány, nebo byly paralelně navíc transfekovány buňky, ve kterých
byla kontrolována úspěšnost transfekce metodou ELISA.

Ředění a uchovávání ligandů CB1R
AM 281 a WIN byly uchovávány při -20 °C jako 10 mM roztoky v DMSO. 2-AG
byl uchováván při -80 °C jako 26 mM roztok v acetonitrilu. Všechny látky byly uchovávány
ve formě alikvotů, tak aby nedocházelo k jejich opakovanému rozmražování a zamražování.
Po rozmražení byly ředěny přímo do patřičného média či pufru. Jako negativní kontrola byl
vždy paralelně prováděn také experiment, kde namísto přístušného agonisty/antagonisty
bylo přidáváno pouze samotné rozpouštědlo.
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Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)
ELISA byla využívána jako imunochemická kontrolní metoda úspěšnosti transfekce
pro jednotlivé funkční experimenty a také jako metoda pro sledování množství CB1R na
buněčném povrchu po stimulaci agonistou. Buňky byly tranzientně transfekovány v bílých
96-jamkových destičkách s průhledným dnem. Druhý den byly po odsátí kultivačního média
fixovány po dobu 5-ti minut 4% PFA v PBS a následně 3x opláchnuty samotným PBS.
V případě internalizačních experimentů byly buňky před fixací po určenou dobu
stimulovány 2,5 µM WIN přidaným do kultivačního média a po jejím uplynutí ihned
fixovány. V případě sledování exprese SGIP1 byly fixované buňky permeabilizovány 0,05%
Tritonem X-100, v ostatních případech, kdy byla sledována povrchová exprese, byl tento
krok byl vynechán. Vždy následovala 30 min blokace v blokačním roztoku (1% FBS v PBS)
a poté 30 min inkubace s primární protilátkou proti patřičnému epitopu ředěnou v blokačním
roztoku. CB1R byl detekován králičí komerčně zakoupenou protilátkou a-CB1R v ředění
1:1000, Flag-SGIP byl detekován myší komerčně dodávanou protilátkou a-Flag-HRP
v ředění 1:2000. Nenavázané protilátky byly odmyty během tří oplachů samotným
blokačním roztokem. Pro detekci CB1R byly buňky následně 30 min inkubovány se
sekundární kozí protilátkou rozeznávající králičí IgG konjugovanou s HRP (1:10 000), jejíž
nenavázaná část byla následně opět odmyta v sérii tří oplachů. Ve všech případech byly
buňky nakonec ještě omyty 3x samotným PBS a luminiscence byla detekována po přidání
chemiluminiscenčního substrátu Super-Signal® ELISA Femto maximum sensitivity
substrate na přístroji Infinite F500 microplate reader.

Stanovení hladiny inositol monofosfátu
Hladina inositol monofosfátu (IP1) byla stanovována pomocí komerčně dodávaného
IP-One HTRF® assay kitu přesně dle instrukcí dodavatele. V krátkosti, buňky HEK293
v černé 96-jamkové destičce byly tranzientně transfekovány CB1R a Flag-SGIP / pRK6
(1:2). 24 h po transfekci byly stimulovány po dobu 30 min, při 37 °C, 2,5 µM WIN ředěným
do dodávaného stimulačního pufru, který obsahuje LiCl. Poté byly lyzovány přidáním
dodávaného lyzačního pufru s naředěnou monoklonální protilátkou proti IP1 konjugovanou
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s kryptátem a následně byl přidán IP1 analog konjugovaný s d2. Imunokompetitivní reakce
byla inkubována 1 h ve tmě při pokojové teplotě. Na přístroji RUBYstar byla 50 µs po
excitaci (320 nm) měřena fluorescence europium kryptátu při 620 nm a časově odlišený
FRET signál při 660 nm. Data jsou prezentována jako poměr emisních spekter 665 / 620
nm x 10 000.

Bioluminiscenční resonanční přenos energie (BRET)
Bioluminiscenční resonanční přenos energie (BRET) byl měřen mezi mezi
modifikovaným bioluminiscenčním enzymem Renilla luciferase (Rluc) a žlutým
fluorescenčním proteinem (YFP) v bílých 96-jamkových destičkách.
Při studiu interakce mezi CB1R a SGIP1, bylo stabilní množství (1 ng) CB1R-RLuc8
ko-transfekováno s různými koncentracemi YFP-SGIP1 (0-150 ng). Při měření aktivace Gproteinů byly buňky transfekovány Gα,β,γ podjednotkami společně s Snap-CB1R a FlagSGIP1 (nebo prázdným vektorem) v poměru 1:1:1:1:2. Při měření asociace s β-arrestiny
byly buňky transfekovány CB1R-YFP; β-arrestinem1-Rluc / β-arrestinem1-Rluc spolu
s Flag-SGIP / DynK44A / pRK6 (2:1:2).
Transfekované buňky HEK293 byly 2x opláchnuty 150 µl PBS. Vlastní měření pak
probíhalo v PBS 5 min pro přidání coelentherazinu h (5 µM) na přístroji Mithras LB940
plate reader při 37 °C. K přidání agonisty docházelo buď těsně před vlastním měřením
(v případě kinetikých měření), nebo indikovanou dobu před jeho započetím. Prezentovaná
data představují specifický mBRET signál (net mBRET) vypočítaný jako poměr emisních
hodnot naměřených při 530 / 485 nm x 1000 naměřený u buněk transfekovaných jak
donorem, tak akceptorem signálu od kterého byl odečten stejný poměr získaný při měření
buněk, které byly namísto fúzního proteinu nesoucího akceptor signálu transfekovány
prázdným vektorem.
Pro studium interakce mezi CB1R a SGIP1 byl současně samostatně v černých
destičkách při 535 nm měřen také YFP signál. Od naměřeného signálu byl, stejně jako
v předchozím případě, odečten signál naměřený v buňkách transfekovaných namísto YFP

- 76 -

pouze prázdným vektorem. Získaná data jsou prezentována jako poměr mezi specifickým
YFP signálem vůči net mBRET signálu.

Internalizace receptoru měřená s využitím TR-FRET
Míra internalizace receptoru fúzovaného se Snap značkou byla měřena způsobem
popsaným dříve (Maurel et al., 2008). V 96-jamkových černých destičkách byly buňky
HEK293 tranzientně transfekovány Snap-CB1R společně s dvojnásobným množstvím FlagSGIP1 / DynK44A / pRK6. Druhý den byl Snap-CB1R značen 100 nm Snap-Lumi4Tb
v Tag Lite labeling médiu 1 h při 37 °C. Poté byly buňky 4x opláchnuty samotným médiem
a následně byla měřena internalizace receptoru v médiu obsahujícím 24 µM fluorescein na
přístroji Infinite F500 microplate reader. Po excitaci europium kryptátu (340 nm) byl měřen
emisní signál donoru při 520 nm a emisní signál FRET při 620 nm. Díky vysoké koncentraci
fluoresceinu v okolí buněk zůstává FRET signál prakticky neměnný, ale po internalizaci
receptoru dochází ke zvýšení emisního signálu donoru, který uvnitř buňky není nadále
pohlcován fluoresceinem. Míra internalizace receptoru je prezentována jako poměr emisního
signálu donoru vůči FRET signálu (520 nm / 620 nm).

Měření hladiny intracelulárního vápníku
Změna haldiny intracelulárního vápníku byla měřena dříve popsaným způsobem
(Goudet et al., 2004). Buňky HEK293 byly v černých 96-jamkových destičkách
s průhledným dnem tranzientně transfekovány CB1R, Flag-SGIP1 a Gqi9 (1:2:1). Druhý
den bylo odsáto kultivační médium a buňky byly po dobu 1 h inkubovány ve Flex pufru
(HBSS pufr + 20 mM HEPES, 1mM MgSO4, 3,3 mM Na2CO3, 1,3 mM CaCl2, 0,1% BSA,
2,5 mM probenecid, pH 7,4) obsahujícím 1 µM Fluo4 AM. Po následném oplachu
samotným Flex pufrem byla měřena změna hladiny intracelulárního vápníku na přístroji
Multi-Mode Microplate Reader FlexStation 3. Sledována byla změna v hodnotách
fluorescence při 525 nm po dobu 60-ti vteřin v 1,5 s intervalech. K přidání agonisty
docházelo 20 s od počátku měření. Změna v hladině intracelulárního Ca2+ byla vypočítána
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jako rozdíl mezi průměrnou hodnotou signálu naměřenou během prvních 20 s a maximální
hodnotou naměřenou v následujících 40 s. Data jsou normalizována vůči maximální
odpovědi naměřené pro samotný CB1R při stimulaci 2,5 µM WIN. Křivky závislosti
odpovědi na dávce byly normalizovány, kdy jako 100 % byla vždy stanovena maximální
naměřená odpověď při stimulaci samotného CB1R 2,5 µM WIN.

Fosforylace extracelulárním signálem řízených kináz
1a2
Míra fosforylace ERK1/2 byla měřena pomocí komerčně dodávaného kitu PhosphoERK (Thr202/Tyr204) cellular assay kit dle návodu dodavatele. Stručně, buňky HEK293
v černých 96-jamkových destičkách byly tranzientně transfekované CB1R a Flag-SGIP nebo
pRK6 byly přes noc kultivovány v DMEM médiu bez 10% FBS, ke kterému byl, tam kde
je indikováno, přidán Pertussis toxin (100 ng/ml). Buňky byly stimulovány přidáním
agonisty do média a dále inkubovány při 37 °C po stanovenou dobu a poté ihned lyzovány
50 µl dodávaného lyzačního pufru. 16 µl lyzátu bylo v duplikátech přeneseno do černé 384jamkové destičky a následně k němu bylo přidáno po 2 µl patřičných protilátek. Po uplynutí
inkubační doby byla měřena fluorescence při 665 a 620 nm na přístroji RUBYstar TimeResolved Fluorescence Microplate Reader. Data jsou prezentována jako poměr signálů
naměřených při 665 / 620 nm x 10 000. Křivky závislosti odpovědi na dávce byly fitovány
v programu Prism 6.

Ko-imunoprecipitace
Pokud není uvedeno jinak, byly všechny kroky prováděny při 4 °C. Potkaní mozeček
byl homogenizován v pufru A (100 mM NaCl, 20 mM Tris, inhibitory proteáz, pH = 7) a
ředěn na 5 µg/ml celkového proteinu. Membránové proteiny byly solubilizovány přídavkem
SDS do finální koncentrace 1 %, se kterým byly inkubovány 1 h při 37 °C. Poté byly
nesolubilizované části odstraněny ultracentrifugací (100 000 x g, 1 h, 4 °C). Získaný
homogenát byl 1000x ředěn pufrem A obsahujícím 0,1% SDS, 0,1% deoxycholát a 0,1%
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Triton X-100. 1 ml takto připraveného vzorku byl precipitován 3-4 h za pomalého otáčení
20 µl kuliček s imobilizovaným proteinem A/G s navázanou protilátkou proti mGuR1a. Ta
byla navazována přes noc společnou inkubací 20 µl kuliček s 1 µl protilátky v 1 ml pufru A
s detergetny a následným opakovaným odmytím nenavázané protilátky pomocí pufru A
s detergenty. Imunoprecipitované proteiny, navázané na kuličkách, byly krátce
centrifugovány (2000 x g, 1 min) a supernatant obsahující nenavázané proteiny byl srážen
čtyřnásobným objemem acetonu při -20 °C přes noc a poté centrifugován (20 min, 15 000 x
g). Kuličky s imunoprecipitovanými proteiny byly 3x omyty pufrem A s detergetny.
Všechny vzorky byly nakonec 10 min rozpouštěny ve 100 µl SDS-PAGE vzorkového pufru
(250 mMTris-HCl, 8 % SDS, 20 % obj. glycerol, 0,02 % bromfenolová modř, 40 mM DTT,
pH 6,8) při 60 °C a následně analyzovány metodou Western blot

Western blot
Vzorky odpovídající 2 µg celkového proteinu z homogenátu potkaního mozku byly
elektroforeticky separovány na 4 – 20% SDS polyakrylamidovém tris-glycinovém gelu a
poté transferovány na nitrocelulosovou membránu. Membrána byla přes noc blokována při
4 °C v 5% blotovacím mléce rozpuštěném v PBST pufru (PBS + 0,1% Tween® 20). Po
opláchnutí samotným PBST pufrem (3x 10 min) byla membrána inkubována 2 h při 4 °C
s primární protilátkou proti mGluR1a ředěnou v PBST pufru (1:5000). Následovaly další
oplachy pomocí samotného PBST (3x 10 min) a inkubace s kozí sekundární protilátkou proti
myším IgG konjugovanou s HRP za stejných podmínek (1:5000). Poté byla membrána
podrobena poslední sérii oplachů a detekované proteiny byly vizualizovány pomocí
chemiluminiscenčního substrátu SuperSignal™ West Femto.

Chemiluminiscence byla

detekována buď na rentgenový film a vyvolána v přístroji X-OMAT 1000, nebo digitálně na
přístroji LAS-300.
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Subcelulární frakcionace
Subcelulární frakcionace byla prováděna dle dříve publikovaného postupu (Gurd et
al., 1974) a k izolaci synaptických membrán byla upravena metoda (Carlin et al., 1980). Celý
proces je schématicky znázorněn na Obr. 15. Po celou dobu byly vzorky, roztoky i použité
nádobí chlazeny na 4 °C. Vzorky z jednotlivých frakcí pak byly před dalším zpracováním
uchovávány při -80 °C.
2 Potkaní mozky byly homogenizovány v 10 ml pufru B (50 mM Tris, inhibitory
proteáz, pH = 7) obsahujícím 0,32 M sacharózu. Pro oddělení jaderné frakce (P1) byl
homogenát (1) centrifugován 15 min, 1000 x g (P1; S1). Supernatant S1 byl dále
centrifugován 20 min při 10 000 x g (P2; S2). Supernatant S2 byl dále centrifugován 30 min
při 12 000 x g (P3; S3). Pro izolaci mikrosomálních frakcí byl supernatant S3 centrifugován
2 h, 140 000 x g za vzniku supernatantu S4 a pelety P4. Peleta P4 byla resuspendována
v pufru B obsahujícím 0,32 M sacharózu a v kyvetě byla opatrně podvrstvena
diskontinuálním sacharózovým gradientem (2; 1,3; 1; 0,8 M sacharóza v pufru B), v němž
byla centrifugována 16 h při 97 000 x g. Z jednotlivých fázových rozhraní mezi frakcemi
mezi 2 / 1,3 / 1 / 0,8 M sacharózou byly odebrány izolované mikrosomální frakce (2, 3, 4).
Pro izolaci synaptosomálních membrán byla peleta P2 3x promyta 0,5 ml pufru B
obsahujícícm 0,32 M sacharózu a centrifugována vždy 20 min při 10 000 x g. Promytá
peleta P2 byla homogenizována v 1 ml pufru B bez sacharózy (hypotonické prostředí), se
kterým byla inkubována po dobu 30 min. Poté byla hypotonickým roztokem rozrušená
synaptická zakončení smíchána s 2 M roztokem sacharózy v pufru B tak, aby její výsledná
koncentrace v roztoku činila 1,3 M. V kyvetě pak byl tento roztok převrstven
diskontinuálním gradientem 0,8 M a tenkou vrstvou 0,32 M sacharózy a centrifugován
20 min při 60 000 x g. Synaptosomální frakce (5) byla odebrána z fázového rozhraní mezi
0,8 M a 1,3 M sacharózou. Koncentrace proteinů v jednotlivých frakcích byla určena
metodou dle Bradfordové (Bradford, 1976). Jednotlivé frakce byly ředěny pufrem B na
koncentraci proteinů 4 µg/ml, smíchány s SDS-PAGE vzorkovým pufrem (Tris-HCl
250 mmol/l, 8 % SDS, 20 % obj. glycerol, 0,02 % bromfenolová modř, DTT 40 mmol/l, pH
6,8) v poměru 1:1, vloženy na 5 min do vodní lázně o teplotě 60 °C a posléze centrifugovány
10 min při 18 600 x g. Takto upravené vzorky pak byly analyzovány metodou Western Blot.
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Obr. 15: Schématické znázornění subcelulární frakcionace.
Znázorněným způsobem byly sérií následných centrifugací s finálním využitím sacharózového
diskontinuálního gradientu rozděleny z homogenátu potkaního mozku (1) mikrosomální (2, 3, 4) a
synaptosomální (5) frakce. 1 - homogenát mozku, P - peleta, S – supernatant, 2, 3, 4 – mikrosomální
frakce, 5 – synaptosomální frakce.
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5 VÝSLEDKY

Interakce mezi CB1R a SGIP1
Tato práce se odvíjí od identifikace nové interakce mezi C-koncem CB1R a
proteinem SGIP1, která byla objevena při hledání nových interakčních partnerů C-konce
CB1R metodou kvasinkového dvou-hybridního systému ve spolupráci s Mgr. Jiřím
Kumpoštem Ph.D., který tuto charakterizaci provedl v rámci studia pod vedením společného
školitele. Kvasinky kmene AH109 transformované expresním vektorem kódujícím C-konec
CB1R byly párovány s komerčně zakoupenou cDNA knihovnou proteinů potkaního mozku
transformovanou v kvasinkách kmene Y187. Kvasinkový expresní vektor pGADT7, do
kterého byl vložen C-konec CB1R, kóduje DNA aktivační doménu Gal4 (DNA-AD) a gen
pro LEU2 (nutriční selekce na leucin). Vektory pGBKT7rec, se kterými byla fúzována
zakoupená cDNA knihovna, kódují gen pro TRP1 (nutriční selekce na tryptofan) a DNA
vazebnou doménu Gal4 (DNA-BD). K aktivaci reportérových genů (Obr. 16) dochází
v případě, kdy se DNA vazebná a aktivační doména Gal4 ocitnou dostatečně blízko sebe na
dostatečně dlouhou dobu – obvykle při interakci proteinů se kterými jsou fúzovány.
Párované kvasinkové diploidy byly vysety na SD agary s deficiencí příslušných
aminokyselin, čímž byla sledována jak viabilita jednotlivých párovaných partnerů a
vznikajících diploidů (SD/-Leu pro AH109; SD/-Trp pro Y187, SD/-Leu/-Trp pro viabilitu
diploidů), tak i samotná interakce mezi testovanými proteiny (viz dále). Dosažená účinnost
párování v provedeném experimentu činila 4,3 % a celkový počet testovaných klonů byl
3,2 . 106. Kvasinkové diploidy exprimující interagující proteiny byly selektovány na tzv.
Quadruple Dropout Medium (QDO) agarech (SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp), kde je vzájemná
interakce exprimovaných proteinů současně nutná k aktivaci dvou reportérových genů
(ADE2, HIS3), zodpovědných za nutriční selekci na adenin a histidin, jejichž aktivace
umožní růst kononií. Rostoucí Ade+, His+ kolonie přesahující 1mm v průměru byly po šesti
dnech kultivace přeneseny na čerstvé SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp/X-α-Gal agary, kde díky
přítomnosti X-α-Gal v médiu byla testována aktivace třetího reportérového genu MEL1,
který kóduje α-galaktosidázu, která hydrolyzuje X-α-Gal za vzniku modrého koncového
produktu. Z modrých kolonií byly poté izolovány expresní vektory, které byly
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transformovány do bakterií, selektovány na LB agarech s ampicilinem, amplifikovány a
získané expresní plazmidy z cDNA knihovny byly odeslány na sekvenční analýzu. Jedním
z takto nalezených proteinů byl právě protein SGIP1, jehož interakce s CB1R nebyla
doposud publikována a jehož vliv na CB1R je předmětem této práce.

5.1.1 Ověření interakce mezi CB1R a SGIP1
Prvním krokem k ověření a potvrzení interakce identifikované při párování (mating)
kvasinek kmene AH109 s cDNA knihovnou v kmeni Y187 byla re-transformace obou
konstruktů. Oba expresní vektory – při párování využitý vektor pGADT7-CB1R-01 (bait),
kódující posledních 52 aminokyselin CB1R (A420 – L473), i z knihovny získaný vektor
PGBKT7-SGIP1-01 (prey), kódující posledních 99 aminokyselin proteinu SGIP1, byly
společně ko-transformovány metodou tepelného šoku do kvasinek kmene AH109. Tento
kmen obsahuje čtyři reportérové geny (ADE2, HIS3, MEL1 a lacZ) pod kontrolou tří
různých GAL4 upstream aktivačních sekvencí (UAS) a TATA boxů (Obr. 16). Růst kolonií
na selekčním agaru SD/-Leu/-Trp/-Ala/-His/X-α-Gal svědčí, stejně jako v předchozím
případě párování kvasinek, o aktivaci reportérových genů ADE2 (nutriční selekce na alanin)
a HIS3 (nutriční selekce na histidin), modré zabarvení kolonií pak o aktivaci MEL1 (James
et al., 1996). Použitím SD agarů s deficiencí patřičných aminokyselin byla sledována jak
efektivita transformace jednotlivých vektorů (SD/-Leu pro pGADT7; SD/-Trp pro
pGBKT7rec) a jejich ko-transformace (SD/-Leu/-Trp) tak i samotná interakce mezi
testovanými proteiny (SD/-Leu/-Trp/-Ala/-His/X-α-Gal). Za relevantní byl experiment
považován pokud transformační účinnost každého z expresních vektorů přesáhla 1.104 a
zároveň ko-transformační účinnost činila min 1.103.
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Obr. 16: Konstrukty reportérových genů v kvasinkových kmenech AH109 a Y187.
Kmen AH109 je odvozen od kmene PJ69-2A a obsahuje nutriční markery ADE2 a HIS3. MEL1 je
endogenní GAL4-responzivní gen. Vložením reportérového genu LacZ do J69-2A byl vytvořen
kmen AH109. Reportérové geny HIS3, ADE2 a MEL1/lacZ jsou kontrolovány třemi kompletně
heterologními GAL4 responzivními UAS a promotorovými elementy GAL1, GAL2 a MEL1.
Převzato z manuálu Matchmaker™ Library Construction & Screening Kits User Manual PT3955-1
(PR742237) 2007.

Jako negativní kontrola byl vždy namísto jednoho z testovaných konstruktů
transformován prázdný vektor kódující pouze DNA vazebnou/aktivační doménu Gal4. Jako
pozitivní kontrola byl použit protein p53 (AA 72-390) fúzovaný s DNA-BD Gal4 a fragment
SV40 T-antigenu fúzovaný s DNA-AD. Modré kolonie na selekčním agaru SD/-Leu/-Trp/Ala/-His/X-α-Gal rostly pouze v pozitivní kontrole a při ko-transformaci fúzních proteinů
CB1R a SGIP1, což svědčí o jejich vzájemné interakci. Pro ověření byl testován ještě další
reportérový gen LacZ. V tomto případě byly oba konstrukty obdobným způsobem
transformovány do kmene kvasinek Y187, kde je LacZ pod kontrolou intaktního GAL1 UAS
a vykazuje tak v případě pozitivní interakce vyšší úroveň aktivace β-galaktosidázy
projevujícího se modrým zabarvením (Obr. 16). I v tomto případě byl reportérový gen
aktivován pouze při ko-transformaci obou testovaných proteinů a v pozitivní kontrole, což
potvrdilo interakci C-konce CB1R s C-koncem SGIP1 (Obr. 17).

5.1.2 Mapování interakce mezi SGIP1 a CB1R
Y2H byl využit k upřesnění místa interakce obou proteinů. K mapování oblasti
odpovědné za vlastní interakci obou proteinů byla vytvořena série delečních mutantů jak Ckonce CB1R, tak C-konce SGIP1 (Obr. 17). Tyto konstrukty byly připraveny pomocí metod
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molekulární biologie. Pomocí PCR byl z původních vektorů pGADT7-CB1R-01 a
pGBKT7rec-SGIP1-01

amplifikován

zvolený

úsek

DNA

pomocí

specifických

oligonukleotidových sekvencí, které navíc obsahovaly i místa specificky rozpoznávaná
restrikčními endonukleázami. Pomocí těch byl získaný PCR produkt následně štěpen a
ligován se stejnými endonukleázami naštěpeným kvasinkovým expresním vektorem, tak aby
vznikl fúzní protein s DNA vazebnou/aktivační doménou Gal4, kterou daný vektor kóduje.
Všechny konstrukty byly ověřeny specifickým restrikčním štěpením a posléze i sekvenační
analýzou. Všechny připravené konstrukty byly také testovány na schopnost autoaktivace
reportérových genů, které žádný z nich neaktivoval. Všechny varianty fúzních proteinů Ckonce CB1R testované pomocí Y2H v kvasinkách kmene AH109 transformovaných
metodou tepelného šoku na interkaci s původním nezkráceným C-koncem SGIP1 s ním
interagovaly. Naopak zkrácení C-konce SGIP1 vedlo ke ztrátě interakce s CB1R,
naznačující význam celé intaktní sekvence v interakci s CB1R (Obr. 17).

Obr. 17: Schématické znázornění analýzy interakce mezi CB1R a SGIP1 pomocí Y2H.
Nezkrácený konec CB1R byl ko-transformován s uvedenou variantou C-konce SGIP1 do kvasinek
kmene AH109 (vlevo) a naopak, nezkrácený C-konec SGIP1 byl testován na interakci s úseky Ckonce CB1R (vpravo). U transformantů rostoucích na SD agaru bez Ade/His/Leu/Trp byla interakce
vyhodnocena jako pozitivní a označena +. Jako neinteragující proteiny pak byly označeny ty, u nichž
transformační účinnost každého z vektorů přesáhla 104 a zároveň ko-transformační účinnost byla
min 103 a přesto nedošlo k růstu kolonií na SD agaru bez Ade/His/Leu/Trp. Stejné výsledky byly
získány ve třech nezávislých experimentech.
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CB1R obsahuje na svém C-konci fosforylační místa, jejichž modifikace vede
k desenzitizaci nebo internalizaci receptoru. Tato fosforylace u kvasinek neprobíhá, proto
byly v dalším kroku potenciální fosforylační místa CB1R (seriny a threoniny) mutovány za
negativně nabité aminokyseliny (kyselinu asparagovou a glutamovou), které svým nábojem
mimikují fosforylaci daného místa (Huang and Erikson, 1994). I takto mutovaný konec
CB1R v kvasinkách interagoval s intaktním C-koncem SGIP1 (Tabulka 1).

Tabulka 1: Y2H interakce mezi C-koncem SGIP1 a C-koncem CB1R s mimikovanou
fosforylací.
Nezkrácený C-konec SGIP1 byl testován proti původnímu nezkrácenému konci CB1R (WT) a proti
C-konci CB1R s mutovanými potenciálními fosforylačními místy jak je uvedeno, jejichž nahrazení
negativně nabitým aminokyselinovým zbytkem mimikuje fosforylaci daného místa (T/E, S/D). U
transformantů rostoucích na SD agaru bez Ade/His/Leu/Trp byla interakce vyhodnocena jako
pozitivní. Jako neinteragující proteiny pak byly označeny ty, u nichž transformační účinnost každého
z vektorů přesáhla 104 a zároveň ko-transformační účinnost byla min 103 a přesto nedošlo k růstu
kolonií na SD agaru bez Ade/His/Leu/Trp. Stejné výsledky byly získány ve třech nezávislých
experimentech.

Vzhledem k homologii a obdobné doménové struktuře SGIP1 a proteinů FCHO1 a
FCHO2 (Obr. 14) byla testována také schopnost interakce C-konce CB1R s C-konci těchto
proteinů. Navzdory značné vzájemné homologii obou FCHO proteinů, C-konec proteinu
FCHO1 s CB1R neinteragoval, ale C-konec FCHO2 ano. Stejně jako v případě interakce
CB1R-SGIP1 došlo při pokročilém zkrácení sekvence C-konce FCHO2 k potlačení
interakce (Obr. 18 vlevo).
Předchozí výsledky ukázaly (Obr. 17), že při zkrácení SGIP1 o posledních 14
aminokyselinových zbytků dojde k porušení schopnosti jeho interakce s CB1R. Při
porovnání složení distálního C-konce SGIP1 se sekvencí proteinů FCHO1/2 je v této oblasti
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největší rozdíl na jejich extrémním C-konci, kde se vzájemně liší především v sekvenci
posledních tří aminokyselinových reziduí (Obr. 18). Jejich nahrazení u SGIP1
aminokyselinovými zbytky ze sekvence FCHO1 (SGIP1-VSC), nebo FCHO2 (SGIP1ADC), nezruší interakci mezi SGIP1 a CB1R. Ale nahrazení celého extrémního C-konce
SGIP1 sekvencí proteinu FCHO1 (SGIP1/FCHO1), který s CB1R neinteraguje, potlačí také
interakci mezi chimerickým SGIP1/FCHO1 a CB1R. Naopak ani nahrazení posledních tří
aminokyselinových zbytků v sekvenci C-konce FCHO1 sekvencí odpovídající FCHO2
(VSC/ADC) nestačí ke zprostředkování interakce mezi FCHO1 a CB1R.

Obr. 18: Schématické znázornění analýzy interakce mezi CB1R a FCHO1, FCHO2 a jejich
chimérami s proteinem SGIP1.
Vlevo: Nezkrácený konec CB1R testovaný na interakci s vyznačenými úseky C-konců proteinů
FCHO1 a FCHO2. Kvasinky kmene AH109 byly ko-transformovány CB1R a uvedenou variantou
proteinu FCHO a transformanty byly vysety na selekční agary. Vpravo: Testování interakce CB1R
s chimerními proteiny FCHO1/2 s proteinem SGIP1: SGIP1 s nahrazenými posledními třemi
aminokyselinovými zbytky odpovídajícími sekvenci FCHO1 (SGIP1-VSC) a FCHO2 (SGIP1ADC); SGIP1 s nahrazenými posledními 20 aminokyselinovými zbytky sekvencí proteinu FCHO1
(SGIP1/FCHO1) a FCHO1 s posledními třemi aminokyselinovými zbytky odpovídajícími sekvenci
FCHO2 (FCHO1-ADC). Porovnání aminokyselinové sekvence distálního C-konce všech tří
intracelulárních proteinů je uvedena v rámečku. U transformantů rostoucích na SD agaru bez
Ade/His/Leu/Trp byla interakce vyhodnocena jako pozitivní a označena +. Jako neinteragující
proteiny pak byly označeny ty, u nichž transformační účinnost každého z vektorů přesáhla 104 a
zároveň ko-transformační účinnost byla min 103 a přesto nedošlo k růstu kolonií na SD agaru bez
Ade/His/Leu/Trp. Stejné výsledky byly získány ve třech nezávislých experimentech.
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5.1.3 Ověření interakce mezi CB1R a SGIP1 metodou
bioluminiscenčního rezonančního energetického přenosu
(BRET)
Vzájemná interakce mezi CB1R a SGIP1, objevená metodou kvasinkového
dvouhybridního screeningu při hledání nových interakčních partnerů intracelulárního konce
CB1R, byla ověřena metodou bioluminescenčního rezonančního přenosu energie (BRET,
z angl. bioluminescence resonance energy transfer). CB1R byl exprimován jako fúzní
polypeptid

se žlutým

fluorescenčním

proteinem (CB1R-YFP) a protein

SGIP1

s modifikovaným bioluminiscenčním enzymem Renilla Luciferase (SGIP1-Rluc). Při
bioluminescenčním rezonančnímu přenosu energie dochází k přenosu energie z donoru
(Rluc) na akceptor (YFP), což se projeví nárůstem signálu akceptoru a tím i celkového
poměru označovaného jako net mBRET. Jako negativní kontrola byl zvolen interakční pár
SGIP1-Rluc a β-arrestin1-YFP. V tranzientně transfekovaných buňkách HEK293 jsme
sledovali interakci mezi CB1R a SGIP1 jak v přítomnosti, tak bez agonisty CB1R (WIN).
Výsledky tohoto experimentu (Obr. 19) potvrzují vzájemnou interakci obou studovaných
proteinů. Z výsledků zároveň vyplývá důležitý poznatek, že tato interakce je nezávislá na
přítomnosti agonisty.

Obr. 19: SGIP1 interaguje s CB1R.
Buňky HEK293 byly tranzientně ko-transfekovány rostoucím množstvím expresního vektoru pro
SGIP1-Rluc společně s konstantním množstvím expresního vektoru pro CB1R-YFP nebo
β-arrestin1-YFP. Titrační křivky byly měřeny 5 min po přidání 2,5µM WIN a Coelantherazinu h
(5 µM) v případě stimulovaných buněk (S). K nestimulovaným buňkám (NS) byl přidán pouze
Coelantherazin h.
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5.1.4 Vliv SGIP1 na expresi CB1R u buněk HEK293
Pro porovnávání odpovědi CB1R na stimulaci při ko-transfekci SGIP1, a bez ní, je
důležitá kontrola hladiny exprese CB1R. Proto byla před každým funkčním experimentem
v závislosti na variantě používaného CB1R kontrolována jeho exprese v buňkách s a bez
SGIP1 a to buď měřením signálu značeného CB1R prostřednictvím detekce této značky,
nebo v případě neznačeného CB1R metodou ELISA. Ve všech případech nedocházelo při
použití dvojnásobného množství DNA expresního vektoru pro SGIP1 vůči množství
expresního vektoru kódujícího CB1R k výraznějšímu ovlivnění míry jeho exprese (Obr. 20)
a bylo tak možné přímo porovnávat měřenou odpověď CB1R s a bez SGIP1 bez nutnosti
korelace.

Obr. 20: SGIP1 neovlivňuje expresi CB1R.
Buňky HEK293 byly tranzienně transfekovány buď uvedenou variantou samotného CB1R a
prázdným vektorem, nebo stejnou variantou CB1R a Flag-SGIP1. V případě neznačeného CB1R
byla po 24h stanovena úroveň exprese CB1R metodou ELISA s využitím specifické polyklonální
protilátky proti CB1R. V případě CB1R nesoucího značku Snap byl na tuto značku kovalentně
navázán benzyl guanin nesoucí europium kryptát a měřen fluorescenční signál této značky při
520 ± 10 nm. U CB1R značeného žlutým fluorescenčním proteinem (YFP) byl měřen signál YFP při
530 ± 25 nm. Data jsou normalizována na expresi samostatně transfekovaného CB1R (s uvedenou
značkou), který reprezentuje 100% expresi a představují průměrnou hodnotu ± SEM z triplikátů
minimálně čtyř nezávislých experimentů.
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5.1.5 Vliv SGIP1 na internalizaci CB1R
Vliv SGIP1 na internalizaci aktivovaného CB1R byl nejprve studován pomocí
metody ELISA. Buňky tranzientně transfekované samotným CB1R, nebo ko-transfekované
CB1R a SGIP1, byly stimulovány 2,5 μM WIN po určený čas a poté byl CB1R na povrchu
nepermeabilizovaných

buněk

označen

primární

protilátkou

rozeznávající

epitop

v extracelulární oblasti receptoru. Navázaná primární protilátka pak byla značena
sekundární

protilátkou

nesoucí

HRP,

jehož

signál

byl

měřen

po

přidání

chemiluminiscenčního substrátu. V případě ko-exprese SGIP1 s CB1R bylo po stimulaci
agonistou na buněčném povrchu detekováno po 20ti i 40ti minutách více CB1R v porovnání
s buňkami exprimujícími pouze samotný CB1R (Obr. 21).

Obr. 21: Internalizace WIN aktivovaného CB1R s a bez SGIP1 sledovaná metodou ELISA.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány CB1R, nebo CB1R + SGIP1. Druhý den byly buňky
stimulovány po uvedený čas 2,5 μM WIN, následně ihned fixovány a povrchový CB1R byl
detekován pomocí specifické primární protilátky. Po navázání sekundární protilátky konjugované
s HRP byl po přidání chemiluminiscenčního činidla měřen signál povrchového CB1R. Síla signálu
tak odpovídá množství porvchového CB1R. Data představují průměrnou hodnotu ± SEM z triplákátů
jednoho experimentu. Další dva experimenty poskytly srovnatelné výsledky. Mock – buňky, ve
kterých byl namísto CB1R transfekován pouze prázdný expresní vektor.

Pro detailnější sledování vlivu SGIP1 na internalizaci CB1R z buněčného povrchu
byla využita metoda časově rozlišeného fluorescenčního rezonančního přenosu energie (TRFRET, z angl. time-resolved fluorescence resonance energy transfer) mezi Snap-CB1R a
přes plazmatickou membránu neprostupujícím barvivem fluoresceinem. Značka Snap je
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odvozena od O6-guanin nukleotid alkyltransferázy, která rychle a specificky reaguje
s deriváty benzyl guaninu (BG) za vzniku kovalentní vazby. Napojením fluorescenční
značky na benzylovou skupinu BG pak dojde k také jejímu specifickému navázání na
receptor. V tomto případě byla využita značka kompatibilní se zvolenou TR-FRET
metodou, derivát BG nesoucí europium kryptát (BG-K) (Maurel et al., 2008), kterou byl Nterminálně fúzovaný Snap-CB1R označen. Fluorescenční signál BG-K je při lokalizaci
receptoru na buněčném povrchu pohlcován v okolním médiu ve vysoké koncentraci
přítomným fluoresceinem (24 μM). Internalizace receptoru se projeví vzestupem
donorového signálu BG-K, který uvnitř buňky není fluoresceinem nadále pohlcován.
V tranzientně transfekovaných buňkách HEK293 exprimujících pouze CB1R docházelo po
stimulaci 2,5 μM agonistou WIN k výrazné internalizaci receptoru. Při ko-transfekci CB1R
se SGIP1 byla endocytóza receptoru výrazně potlačena (Obr. 22).
Pro srovnání efektu vyvolaného přítomností SGIP1 na internalizaci CB1R byl využit
dominantní negativní mutant dynaminu (DynK44A), který blokuje klathrinovou endocytózu
(Damke et al., 1994). Negativní efekt DynK44A na endocytózu aktivovaného CB1R byl
větší než u SGIP1, v tomto případě byla internalizace CB1R plně potlačena (Obr. 22).
Endogenní agonista 2-AG (5 µM) ovlivňoval internalizaci CB1R srovnatelným způsobem
jako syntetický agonista WIN.

Obr. 22: Ovlivnění internalizace aktivovaného CB1R.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány samostatně Snap-CB1R nebo ko-transfekovány
společně s Flag-SGIP1, nebo DynK44A. Míra internalizace CB1R byla měřena po stimulaci 2,5 μM
WIN, či 5µM 2-AG, ve vyznačených časových intervalech. Internalizací receptoru z buněčného
povrchu dojde ke zvýšení fluorescenčního poměru signálů (620 nm / 520 nm) díky nárůstu signálu
donorového fluoroforu, který uvnitř buněk není pohlcován v médiu přítomným fluoresceinem. Data
představují průměrnou hodnotu ± SEM z kvadruplikátů tří experimentů a jsou normalizována vůči
maximální naměřené hodnotě internalizace samotného CB1R po stimulaci 2,5µM WIN.
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Míra internalizace CB1R bez přítomnosti agonisty byla původně sledována na žádost
recenzenta naší publikace. I v tomto případě SGIP1 snižoval množství internalizovaného
receptoru a to výrazněji, než snížení konstitutivní internalizace samotného CB1R
prostřednictvím inverzního agonisty AM281 (Obr. 23).

Obr. 23: Internalizace CB1R bez přítomnosti agonisty.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány samostatně Snap-CB1R nebo ko-transfekovány
společně s Flag-SGIP1. Míra internalizace CB1R byla měřena 24h po transfekci ve vyznačených
časových intervalech. CB1R nebyl stimulován vůbec, nebo k němu byl přidán inverzní agonista
AM281 (7 µM) či DMSO. Internalizací receptoru z buněčného povrchu dojde ke zvýšení
fluorescenčního poměru signálů (620 nm / 520 nm) díky nárůstu signálu donorového fluoroforu,
který uvnitř buněk není pohlcován v médiu přítomným fluoresceinem. Data představují průměrnou
hodnotu ± SEM z kvadruplikátů tří experimentů a jsou normalizována vůči maximální naměřené
hodnotě internalizace samotného CB1R po stimulaci 2,5µM WIN.

5.1.6 SGIP1

zvyšuje

míru

asociace

CB1R

s β-

arrestinem2
Beta-arrestiny jsou adaptorové proteiny, které interagují s desenzitizovanými GPCR,
proteiny klathrinové endocytózy a mohou propojovat receptory se specifickými signálními
kaskádami. Pomocí metody bioluminiscenčního rezonančního energetického přenosu
(BRET, z angl. bioluminescence resonance energy transfer) byla studována interakce mezi
β-arrestinem1-Rluc, nebo β-arrestinem2-Rluc, a CB1R-YFP. Interakce obou proteinů se
díky rezonančnímu přenosu energie z donoru (Rluc) na akceptor (YFP) projeví nárůstem
signálu akceptoru a tím i celkového net mBRET poměru.
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Samotný CB1R neinteragoval s β-arrestinem1 a ani přítomnost SGIP1 neumožnila
tuto interakci zprostředkovat.
Jak samotný CB1R, tak CB1R ko-transfekovaný se SGIP1 interagoval s βarrestinem2. Stimulace CB1R prostřednictvím WIN vedla k jeho vyšší interakci s βarrestinem2 v porovnání se stimulací pomocí 2-AG. Nejvyšší signál, korespondující
s hladinou interakce obou proteinů, byl v obou případech měřen 5 min po stimulaci CB1R.
Sledovaná interakce byla tranzientní, během 1 hodiny se měřený signál vrátil na bazální
úroveň. Nicméně hladina signálu byla v přítomnosti SGIP1 výrazně vyšší než u samostatně
exprimovaného CB1R. V případě ko-transfekce CB1R s DynK44A byla kinetika interakce
CB1R s β-arrestinem2 srovnatelná, ale míra asociace byla ještě vyšší než v přítomnosti
SGIP1 a na bazální hladinu se vracela pomaleji (Obr. 24).

Obr. 24: Interakce CB1R s β-arrestiny.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány uvedenou variantou β-arrestinu-Rluc společně
s CB1R-YFP a Flag-SGIP1 nebo DynK44A. BRET mezi značeným CB1R a β-arrestinem byl měřen
po stimulaci buněk 5 μM 2-AG (A), nebo 2,5 μM WIN (B) ve vyznačených časových intervalech.
Data představují průměrnou hodnotu ± SEM ze tří nezávislých experimentů měřených v triplikátech.
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5.1.7 SGIP1 ovlivňuje signalizaci CB1R prostřednictvím
ERK 1/2
Signalizace prostřednictvím ERK 1/2 může být aktivována jak díky aktivaci Gproteinů, tak skrze interakci receptorů s β-arrestiny. Proto byl jako další sledován vliv
přítomnosti SGIP1 na ERK 1/2 signalizaci stimulovaného CB1R. Buňky HEK293 byly
tranzientně transfekovány buď samotným CB1R, nebo v tandemu se SGIP1 či DynK44A.
Transfekované buňky byly druhý den stimulovány 2,5 µM WIN, či 5 µM 2-AG po daný
časový interval a poté ihned lyzovány. Míra fosforylace ERK 1/2 byla stanovena pomocí
kompetitivní imunodetekce. Kinetika fosforylace ERK 1/2 byla srovnatelná pro samotný
CB1R a CB1R + SGIP1. V obou případech docházelo k přechodnému nárůstu
fosforylovaných ERK 1/2, přičemž k nejvýraznější aktivaci docházelo přibližně po 5ti minutovém působení agonisty a poté se míra fosforylace ERK 1/2 postupně vracela zpět
na bazální úroveň. Ačkoliv časový průběh je srovnatelný, v přítomnosti SGIP1 je maximální
odpověď i celková úroveň fosforylace ERK 1/2 nižší než pro samotný CB1R (Obr. 25). Koexprese DynK44A s CB1R vedla po stimulaci agonistou ke zvýšení hladiny fosforylace
ERK 1/2 přibližně na stejnou úroveň jako v přítomnosti SGIP1, ale k nástupu odpovědi na
stimulaci docházelo pomaleji a hladina fosforylovaných ERK 1/2 zůstávala zvýšena po delší
dobu. Pertusis toxin (PTX) ve všech případech zcela potlačil fosforylaci ERK 1/2
zprostředkovanou aktivovaným CB1R, což ukazuje na zapojení inhibičních G-proteinů v
aktivaci této dráhy. Měření závislosti účinku na dávce při 5-ti minutové stimulaci 2,5 μM
WIN potvrdilo nižší míru aktivace této signální dráhy stimulovaným CB1R při ko-expresi
SGIP1, srovnatelnou s přítomností DynK44A, ačkoliv hodnoty EC50 zůstávají srovnatelné i
se samotným CB1R (hodnoty logEC50 ± SEM: CB1R = -6.9 ± 0.05 nM; CB1R + SGIP1 = 6.9 ± 0.05 nM; CB1R + DynK44A = -6.8 ± 0.08 nM).
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Obr. 25: SGIP1 inhibuje signalizaci CB1R prostřednictvím ERK1/2.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány CB1R, nebo ko-transfekovány s Flag-SGIP1 či
DynK44A. Transfekované buňky byly stimulovány po uvedenou dobu, lyzovány a měřením TRFRET mezi značenými protilátkami proti ERK 1/2 a fosfo-ERK1/2 byla sledována míra fosforylace
ERK 1/2. A) Kinetika fosforylace ERK 1/2 měřená po stimulaci 5 μM 2-AG B) Kinetika fosforylace
ERK 1/2 měřená po stimulaci 2,5 μM WIN (vlevo). Při přidání PTX (100 ng/ml) do média dojde
k úplnému potlačení fosforylace ERK 1/2 (vpravo). C) Závislost účinku na dávce měřená 5 min po
přidání 2,5 μM WIN. Data představují průměrnou hodnotu ± SEM ze tří nezávislých experimentů
měřených v triplikátech.
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5.1.8 SGIP1

neovlivňuje

G-proteinovou

signalizaci

CB1R
Ke studiu vlivu SGIP1 na G-proteinovou signalizaci CB1R byl využit BRET senzor
s jehož pomocí lze sledovat konformační změny mezi alfa a gamma podjednotkou Gproteinu. Při disociaci alfa podjednotky z G-proteinu v důsledku aktivace receptoru dochází
současně k disociaci bioluminiscenční značky (Rluc) fúzované s touto podjednotkou. Tak
dojde ke snížení biolumniscenčního rezonančního přenosu energie (BRET) mezi alfa a
gamma podjednotkou, která je fúzována s akceptorem bioluminiscenčního signálu (YFP).
Měřili jsme míru aktivace jednotlivých alfa podjednotek z rodiny Gαi/o u CB1R
exprimovaného samostatně, nebo společně se SGIP1 (Obr. 26). CB1R vždy aktivoval
podjednotky Gαi1, GαoA a GαoB. Nebyl nalezen signifikantní rozdíl v aktivaci žádné
z testovaných podjednotek díky ko-expresi CB1R se SGIP1. Také shodně nedocházelo k
aktivaci podjednotek Gαi2 a Gαi3 a to ani v přítomnosti SGIP1.
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Obr. 26: SGIP1 neovlivňuje CB1R zprostředkovanou aktivaci Gαi/o podjednotek G-proteinů.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány jednotlivými podjednotkami G-proteinu (uvedená
Gαi/o podjednotka, Gβ2-Flag, Gγ2-VENUS), CB1R a Flag-SGIP1 nebo prázdným vektorem. 5 min
po přidání Coelantherazinu h, substrátu pro Rluc, byly transfekované buňky stimulovány 2,5 μM
WIN a byla měřena hladina BRET signálu, která v případě aktivace G-proteinu klesá v důsledku
disociace Gα podjednotky. Data představují střední hodnotu ± SEM z jednoho experimentu
měřeného v triplikátech. Další dva experimenty poskytly srovnatelné výsledky.
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U nejčastěji studovaných podjednotek Gαi1 a GαoA byla sledována také závislost
odpovědi CB1R na koncentraci agonisty. I v tomto případě vedla stimulace CB1R
v přítomnosti i nepřítomnosti SGIP1 ke srovnatelné odpovědi, která nebyla jeho přítomností
v systému zásadně ovlivněna (hodnoty logEC50 ± SEM pro aktivaci Gαi1: CB1R = 7.5 ± 0.1 nM; CB1R + SGIP1 = -7.5 ± 0.1 nM a pro GαoA: CB1R = -7.4 ± 0.1 nM; CB1R + SGIP1
= -7.5 ± 0.1 nM, n = 3) (Obr. 27).

Obr. 27: Míra aktivace G-proteinů prostřednictvím CB1R v závislosti na koncentraci WIN.
Závislost disociace Gα podjednotky z G-proteinového komplexu na stimulaci CB1R zvyšující se
koncentrací WIN. Buňky HEK293 byly ko-transfekovány Gi1-Rluc8 nebo GoA-Rluc8, Gβ2-Flag,
G2-VENUS, CB1R a Flag-SGIP1 nebo prázdným vektorem. Po přidání bioluminiscenčního
substrátu (5 μM Coelantherazin h) byly buňky stimulovány vzrůstající koncentrací WIN. Aktivace
G-proteinu se projeví snížením BRET signálu v důsledku disociace Gα podjednotky z komplexu.
Data představují průměrnou hodnotu ± SEM ze tří nezávislých experimentů měřených v triplikátech.

Pro měření změn v hladině intracelulárního vápníku v důsledku stimulace CB1R a
aktivace G-proteinové signalizace byla využita ko-transfekce CB1R s chimerickým Gproteinem Gαqi9. Tento chimerický G-protein umožňuje studovat aktivaci G-proteinů u
GPCR aktivujících podjednotky Gi/o pomocí aktivace fosfolipázy C, která působí přes
inositolfosfátovou signalizaci uvolněním Ca2+ z endoplazmatického retikula.V tranzientně
transfekovaných buňkách HEK293 obsahujících na vápník senzitivní fluorescenční barvivo
Fluo-4 AM pak zvýšení koncentrace Ca2+ odpovídá zvýšení fluorescence. Ani v tomto
experimentu nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi hladinou intracelulárního vápníku
uvolněného prostřednictvím stimulovaného CB1R-Gαqi9 v přítomnosti nebo nepřítomnosti
SGIP1 (Obr. 28). Pro porovnání byla testována také stimulace CB1R prostřednictvím 2-AG,
ale ani v tomto případě nebyl signifikantní rozdíl mezi signalizací CB1R s a bez SGIP1.
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Obr. 28: SGIP1 neovlivňuje stimulovaným CB1R zprostředkované uvolňování
intracelulárního vápníku.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány CB1R, chimerickou podjednotkou G-proteinu
Gαqi9 a Flag-SGIP1 nebo prázdným vektorem. Buňky byly inkubovány s Fluo-4 AM, opláchnuty a
následně byl měřen vzestup hladiny intracelulárního vápníku po stimulaci CB1R vzrůstající
koncentrací WIN či 2-AG, což se projeví zvýšenou fluorescencí na vápník senzitivního barviva Fluo4 AM. Data představují průměrnou hodnotu ± SEM ze tří nezávislých experimentů měřených
v triplikátech.

Pro kontrolu byla sledována také hladina innositol monofosfátu (IP1), jehož
produkce je také stimulována aktivací Gαq proteinů. K měření byla využita metoda
kompetitivní imunodetekce s protilátkou proti IP1 značenou kryptátem a d2-značené IP1.
Tranzientně transfekované buňky HEK293 byly stimulovány 2,5 μM WIN po dobu 30 min
v pufru obsahujícím LiCl. I v tomto případě docházelo ke srovnatelné stimulaci produkce
IP1 aktivovaným CB1R v přítomnosti i nepřítomnosti SGIP1 (Obr. 29).
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Obr. 29: Produkce IP1 prostřednictvím aktivovaného CB1R a chimerického Gαqi9 není
ovlivněna přítomností SGIP1.
Buňky HEK293 byly tranzientně transfekovány CB1R, Gαqi9 a SGIP1 nebo prázndým vektorem.
Druhý den byly buňky 30 min stimulovány 2,5 μM WIN v přítomnosti LiCl a pomocí kompetitvní
imunodetekce byla stanovena hladina IP1. Produkce IP1 reflektující aktivaci G-proteinu se projeví
poklesem signálu v důsledku zvýšení počtu vazebných míst pro protilátku proti IP1, která tak
neobsadí veškerý fluorescenčně značený přidaný IP1. Data představují průměrnou hodnotu ± SEM
ze tří nezávislých experimentů měřených v triplikátech. Mock – buňky transfekované pouze Gαqi9;
NS – nestimulované buňky, ke kterým bylo přidáno pouze DMSO; S – buňky stimulované 2,5 μM
WIN.

mGluR1a tvoří heterodimery s mGluR1b in vivo
Pro zodpovězení otázky, zda námi dříve publikovaná dimerizace mGluR1a
s mGluR1b, demonstrovaná v buňkách HEK293 je relevatní také in vivo, bylo zvoleno
několik přístupů. V rámci této sekce uvádím pouze ty, které jsem sama prováděla.

5.2.1 Ko-imunoprecipitace
Heterodimerizace mGluR1a/1b v potkaním mozku byla studována prostřednictvím
ko-imunoprecipitace obou proteinů. K tomuto účelu byly využity v naší laboratoři
připravené protilátky, získané z imunizovaných morčat, specificky rozpoznávající jednotlivé
sestřihové varianty mGluR1a a mGluR1b. Solubilizace membránových proteinů potkaního
mozku v prostředí 1% SDS zajistila rozrušení nekovalentních vazeb a proto mohly být
následně detekovány pouze kovalentně spojené dimery. Pro vlastní imunoprecipitaci byla
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oddělená solubilizovaná frakce ředěna 1000x do prostředí s detergenty tak, aby byly
vytvořeny vhodné podmínky k imunoprecipitaci, ale zároveň nedocházelo ke zpětné
precipitaci membránových proteinů ze solubilizátu. Precipitované proteiny byly detekovány
metodou Western Blot (Obr. 30). K detekci byla použita komerčně dostupná velmi citlivá
monoklonální myší protilátka cílená proti mGluR1a. Jako negativní kontrola nespecifických
interakcí byla na protein A/G navázána morčecí protilátka proti SGIP1.
Při imunoprecipitaci protilátkou proti mGluR1a je patrné vychytání prakticky
veškerého mGluR1a ze solubilizátu, kdy v nenavázané frakci zůstává pouze nedetekovatelné
množství. Při ko-imunoprecipitaci prostřednictvím protilátky proti mGluR1b je na
imunoblotech patrný jak proužek odpovídající svou velocitou heterodimeru mGluR1a/1b,
tak i samotný mGluR1a, který při precipitaci prostřednictvím mGluR1b vzniká
z precipitovaného dimeru a+b, který je za redukujících podmínek (DTT) při Western Blotu
částečně rozdělen na samostatné podjednotky, které migrují rozdílně. Při imunoprecipitaci
prostřednictvím protilátky proti SGIP1 nedošlo k vychytání mGluR1a ze solubilizované
frakce. Tato data jasně ukazují na kovalentní dimerizaci mGluR1a s mGluR1b v potkaním
mozku.

Obr. 30: Ko-imunoprecipitace mGluR1b s mGluR1a z potkaního mozku.
Homogenát potkaního mozku (celkový protein 5µg/µl) byl solubilizován 1h, při 37 °C v 1% SDS a
centrifugován 1h při 100 000 x g. Pro imunoprecipitaci byla solubilizovaná frakce ředěna 1000x a
složení detergentů bylo upraveno na 0,1% SDS, 0,1% deoxycholát a 0,1% Triton X-100. Po 4h
inkubace s kuličkami nesoucími protein A/G s navázanými specifickými protilátkami byly
imunoprecipitované proteiny vymyty do redukujícího vzorkového pufru a dále analyzovány metodou
Western blot. IP značí která protilátka byla použita pro imunoprecipitaci. Pro vizualizaci Western
blotu byla použita myší protilátka proti mGluR1a. S – solubilizát potkaního mozku, P – peleta po
centrifugaci k oddělení solubilizované frakce, B – frakce proteinů navázaných na imobilizované
protilátky, U – nenavázaná frakce, X – navázaná frakce při precipitaci s irelevantní protilátkou. Šipky
vyznačují předpokládanou pozici monomeru mGluR1a, jeho homodimeru a heterodimeru
s mGluR1b.
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5.2.2 Subcelulární frakcionace
Po ověření existence heterodimeru mGluR1a + mGluR1b v potkaním mozku byla ke
studiu jejich subcelulární lokalizace zvolena metoda separace subcelulárních kompartmentů
pomocí gradientové centrifugace. Jednotlivé frakce z postupných centrifugací, tak jak jsou
popsány v kapitole 4.13, byly analyzovány metodou Western blot (Obr. 31). K vizualizaci
byla použita protilátka rozpoznávající obě sestřihové varianty mGluR1 (a-mGluR1-PAN).
Dimery mGluR1 se, dle očekávání, vyskytují ve vyšší koncentraci v synaptosomální
(5) a nejlehčí mikrosomální frakci (4), která obsahuje především membrány Golgiho aparátu
a endoplasmatického retikula. Dimer mGluR1a/1b je patrný ve všech frakcích s nejvyšším
zastoupením v synaptosomální frakci. Naopak dimer mGluR1b/b je zachycen ve frakci
obsahující membrány transportních organel, ale v synaptosomální frakci je jeho zastoupení
nízké.

Obr. 31: Subcelulární frakcionace proteinů potkaního mozečku.
Proteiny potkaního mozku byly homogenizovány a v několika krocích centrifugovány
v diskontinuálním gradientu sacharózy (viz kapitola 4.13). 10 µg proteinů z každé frakce bylo
analyzováno metodou Western blot s využitím protilátky rozpoznávající obě sestřihové varianty
mGluR1 (mGluR1PAN). 1 = frakce S1 (homogenát po oddělení jaderné frakce), 2, 3,
4 = mikrosomální frakce, 5 = frakce synaptosomálních membrán. Šipky vyznačují předpokládanou
pozici dimerů a monomerů sestřihových variant mGluR1a a mGluR1b.
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6 DISKUZE
Nový intracelulární interakční partner CB1R
Cílem této práce bylo nalezení nových interakčních partnerů intracelulárního Ckonce CB1R. K tomuto účelu byl pro prvotní screening zvolen kvasinkový dvouhybridový
systém (Y2H), který byl využit pro hledání v komerčně zakoupené knihovně cDNA
z potkaního mozku. Tímto způsobem se podařilo identifikovat doposud neznámou a
potenciálně zajímavou interakci mezi C-koncem CB1R a C-koncem intracelulárního
neuronálního proteinu SGIP1.
Relevance této interakce byla ověřena ko-imunoprecipitací obou proteinů z frakce
detergentem solubilizovatelných proteinů myšího mozku (Hajkova et al., 2016) a také
s využitím metody BRET (Obr. 20). Asociace mezi CB1R a SGIP1 detekovaná pomocí
BRET nebyla ovlivněna přítomností agonisty receptoru. Jako kontrolní molekula byl zvolem
β-arrestin1, který neinteraguje s nestimulovaným CB1R. Dle očekávání β-arrestin1 se
SGIP1 neinteragoval.
U hlodavců je SGIP1 exprimován téměř výhradně v centrální nervové soustavě a
nedávná studie potvrzuje jeho vysokou expresi v presynaptických částech synapsí, které jsou
zároveň místem lokalizace CB1R (Wilhelm et al., 2014). Tato pozorování jsme potvrdili
prokázáním vzájemné kolokalizace obou proteinů v primární kultuře potkaních kortikálních
neuronů (Hajkova et al., 2016). Všechny tyto výsledky naznačují, že CB1R a SGIP1 spolu
mohou interagovat in vivo a studium jejich interakce je tudíž z hlediska porozumnění
molekulárních mechanismů signalizace CB1R opodstatněné.
Y2H byl dále využit i k dalšímu mapování a charakterizaci vzájemné interakce obou
proteinů. S využitím delečních mutantů C-konců obou proteinů se podařilo ukázat, že pro
jejich vzájemnou interakci je klíčový celý identifikovaný C-terminus proteinu SGIP1, jehož
zkrácení vedlo k potlačení vzájemné interakce. Naopak zkrácení C-konce CB1R interakci se
SGIP1 nepotlačilo, což může být způsobeno přítomností více kratších sekvencí,
rozpoznávaných

proteinem SGIP1, které formují terciální strukturu vazebného místa.
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Odstraněním pouze některé z nich pak může, ale nemusí, potlačit vzájemnou interakci,
protože zbylá část vazebné domény může být pro vazbu dostatečná.
V savčích buňkách dochází po aktivaci agonistou k fosforylaci serinů a threoninů Ckonce CB1R, která hraje důležitou roli v desenzitizaci a interakci s β-arrestiny. Proto byla
fosforylace C-konce CB1R pro účely Y2H mimikována cílenou mutagenezí. Tyto mutace
neovlivnily interakci mezi CB1R a SGIP1, což naznačuje, že interakce CB1R-SGIP1 není
podmíněna fosforylačním stavem C-konce receptoru.
SGIP1 sdílí doménovou strukturu, fylogenetickou příslušnost a částečnou sekvenční
homologii s adaptorovými proteiny klathrinové endocytózy FCHO1 a FCHO2. Proto byla
testována také interakce C-konců těchto proteinů s CB1R. I přes více než 50% sekvenční
homologii mezi FCHO1 a FCHO2, CB1R v kvasinkách interagoval pouze s C-koncem
FCHO2 a nikoliv s FCHO1. Také nahrazení posledních 20 aminokyselinových zbytků
SGIP1 sekvencí odpovídající FCHO1 stačilo k potlačení interakce s CB1R (Obr. 18).
Extrémní C-konce proteinů FCHO1, FCHO2 a SGIP1 se vzájemně nejvíce odlišují
v sekvenci posledních 3 aminokyselinových zbytků (Stimpson et al., 2009). Z výsledků Y2H
se zdá, že v interakci SGIP1 s CB1R neplní tyto aminokyseliny zásadní funkci, protože
jejich nahrazení sekvencí proteinů FCHO1/2 vzájemnou vazbu

mezi CB1R-SGIP1

neovlivnilo.
Pro studium vlivu přítomnosti SGIP1 na chování a signalizaci CB1R byl zvolen
heterologní expresní systém buněk HEK293, které endogenně neexprimují ani CB1R ani
SGIP1. Tyto buňky jsou ke studiu CB1R často využívány, což umožňuje porovnání
získaných výsledků odpovědi samotného CB1R s již publikovanými daty. Pro stimulaci
CB1R byl zvolen standartně používaný plný agonista WIN55,212-2 u kterého již bylo
dokumentováno, že v buňkách HEK293 stimuluje CB1R přednostně k signalizaci
prostřednictvím inhibičních Gαi a Gαo G-proteinových podjednotek, interakci CB1R s βarrestiny a rychlé internalizaci vedoucí k odstranění prakticky veškerého receptoru
z buněčného povrchu.
Dosavadní poznatky poukazují na roli SGIP1 v procesu klathrinové endocytózy.
SGIP1 interaguje s adaptorovými proteiny klathrinové endocytózy a již dříve byl
demonstrován jeho negativní vliv na internalizaci aktivovaného receptoru pro transferrin,
který je typickým zástupcem receptorů podléhajících klathrinové endocytóze, ale nepatří
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mezi receptory spřažené s G-proteiny (Uezu et al., 2007). Vliv SGIP1 na internalizaci GPCR
dosud studován nebyl.
Naše výsledky ukazují na výrazný vliv přítomnosti SGIP1 na internalizaci CB1R
z buněčného povrchu. V tranzientně transfekovaných buňkách HEK293 dochází v
přítomnosti SGIP1 ke snížení internalizace WIN i 2-AG aktivovaného CB1R z buněčného
povrchu (Obr. 21, Obr. 22) a také k blokaci internalizace receptoru bez přidání agonisty.
Tyto výsledky mohou vysvětlovat rozdíly mezi studiemi popisujícími výraznou internalizaci
CB1R v řadě heterologních expresních systémů, tedy tam, kde SGIP1 není přirozeně
exprimován, a pouze mírnou internalizaci CB1R pozorovanou v presynaptických částech
neuronů, kde je SGIP1 exprimován hojně (Hsieh et al., 1999, Jin et al., 1999, Leterrier et al.,
2006, Straiker et al., 2012). Nedávná studie také ukázala, že při chronickém působení THC
je snížení hladiny CB1R odlišné v závislosti na konkrétním subtypu neuronální populace.
Rozdíly v expresi SGIP1 na takovéto úrovni nebyly doposud studovány a není tak jasné, zda
exprese SGIP1 je odlišná např. v glutamergních a GABAergních synapsích, což by mohlo
korelovat s pozorovanými odchylkami v chování CB1R v různých neuronálních populacích
(Dudok et al., 2015).
GPCR receptory jsou ke klathrinové endocytóze směřovány prostřednictvím intrakce
s β-arrestiny. V buňkách HEK293 asociuje WINem aktivovaný CB1R s β-arrestinem2 a
nikoliv s β-arrestinem1 (Daigle et al., 2008a). V souladu se zde prezentovanými výsledky
ani přítomnost SGIP1 nezprostředkovala interkaci CB1R s β-arrestinem1. Oproti tomu
exprese SGIP1 značně zvýšila asociaci CB1R s β-arrestinem2 (Obr. 24). To vylučuje
možnost, že by internalizace aktivovaného CB1R z buněčného povrchu byla v přítomnosti
SGIP1 snížena v důsledku kompetice SGIP1 s β-arrestinem2 o vazbu k fosforylovanému Ckonci receptoru, protože SGIP1 vazbu CB1R s β-arrestinem2 naopak zesiluje a prodlužuje.
Pozorovaný efekt je také v souladu s výsledky Y2H experimentu, kde mimikování
fosforylace C-konce receptoru neovlivňovalo vazbu mezi SGIP1 a CB1R.
Dominantní negativní mutant dynaminu (DynK44A), který blokuje klathrinovou
endocytózu, byl využit jako kontrola a k porovnání efektu vyvolaného koexpresí SGIP1.
DynK44A ovlivňoval internalizaci CB1R i jeho asociaci s β-arrestinem2. Oba procesy byly
v buňkách exprimujících DynK44A ovlivněny výrazněji, než při koexpresi SGIP1.
Internalizace byla prakticky blokována a asociace CB1R s β-arrestinem2 byla v jeho
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přítomnosti výrazně zesílena a přetrvávala po delší dobu a to i v porovnání s přítomností
SGIP1. Možným vysvětlením může být blokace endocytózy u DynK44A až v posledním
stádiu oddělování klathrinového váčku od plazmatické membrány, zatímco SGIP1
pravděpodobně ovlivňuje spíše počíteční fázi CME, jak je diskutováno dále. Zesílená
interakce s β-arrestinem2 v přítomnosti SGIP1 je dle naší hypotézy důsledkem chybějící
sekvestrace komplexu β-arrestin2-CB1R, která nastává v průběhu internalizace, nebo
následně během post-endocytického zpracování (Pierce et al., 2000, Tohgo et al., 2003,
Shenoy et al., 2009a, Luttrell and Gesty-Palmer, 2010, Shukla et al., 2011). Je ale také
možné, že SGIP1 ovlivňuje asociaci mezi CB1R a β-arrestinem2 jiným způsobem, například
by SGIP1 mohl ovlivňovat konformační stav molekuly β-arrestinu2 při vazbě
k fosforylovanému CB1R (Shenoy and Lefkowitz, 2011, Paradis et al., 2015).
SGIP1 tvoří společně s proteiny FCHO1 a FCHO2 rodinu molekul označovaných
jako munisciny, se kterými sdílí jak částečnou sekvenční homologii, tak i doménovou
strukturu s výjimkou N-konce. Všechny tyto proteiny se účastní klathrinové endocytózy, ale
pravděpodobně rozdílnými mechanismy. Zatímco proteiny FCHO1/2 se účastní ranných fází
CME, kde iniciují a podporují formování klathrinového vezikulu (Henne et al., 2010, Traub
and Wendland, 2010, Cocucci et al., 2012), u SGIP1 byl pozorován naopak inhibiční efekt
na internalizaci některých proteinů, včetně CB1R (Uezu et al., 2007, Hajkova et al., 2016).
Munisciny interagují s AP2, Eps15, intersectinem 1 a dalšími proteiny zapojenými do CME,
z nichž některé interagují také s β-arrestiny. Právě β-arrestiny by s CB1R mohly interagovat
nejen přímo skrze interakci s fosforylovaným C-koncem receptoru, ale také nepřímo díky
vazbě s adaptorovými proteiny, mezi kterými by SGIP1 mohl plnit roli regulačního
propojovacího elementu. V takovém případě by i mírné zvýšení exprese SGIP1 mohlo vést
k nerovnováze v molekulárním uspořádání proteinové sítě během endocytózy formujících
se CCPs, což by mohlo vést k pozorovanému zpomalení celého procesu.
U proteinů FCHO1/2 byla v nedávné době identifikována nová doména APA,
zodpovědná za interakci a aktivaci AP2, která je umístěna za F-BAR doménou. Zatím
nezodpovězenou otázkou zůstává, zda homologní doména, kterou obsahuje protein SGIP1,
dokáže také zprostředkovat asociaci s AP2 a jeho aktivaci (Hollopeter et al., 2014). Pokud
by tomu tak bylo, jiná část sekvence SGIP1 by musela tuto aktivaci blokovat. Takovým
motivem by mohla být právě dosud unikátní MP doména lokalizovaná na N-konci SGIP1,
tvořená 97 aminokyselinovými rezidui, která dokáže vázat membránové fosfolipidy. Je
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možné, že SGIP1 by mohl zasahovat do klathrinové endocytózy kompeticí s proteiny
FCHO1/2, které mají na svém N-konci dobře prozkoumanou F-BAR doménu zodpovědnou
za vchlipování plazmatické membrány při formování CCP (Henne et al., 2007, Kirchhausen,
2012). MP doména SGIP1 také váže membránové fosfolipidy, ale funkční dopad této
interakce není znám. Je možné, že MP doména SGIP1 interaguje s fosfolipidy odlišným
způsobem než F-BAR doména, a to spíše s opačným efektem, který brání maturaci
vznikajícího CCP.
Asociace CB1R se SGIP1 neovlivňuje jen internalizaci CB1R, ale specifickým
způsobem také mění jeho signalizaci. Nejprve jsme sledovali vliv přítomnosti SGIP1 na
CB1R zprostředkovanou aktivaci inhibičních Gαi/o podjednotek G-proteinů. Míra aktivace
byla sledována prostřednictvím změny v efektivitě přenosu BRET signálu mezi konkrétními
Gαi a Gαo podjednotkami a Gγ2 podjednotkou G-proteinu při porovnání signalizace
samotného CB1R a CB1R v přítomnosti SGIP1. V žádném z testovaných systémů nebyla
objevena signifikantní změna v této signalizaci mezi samotným CB1R a CB1R + SGIP1.
Pro ověření byla testována také celková efektivita aktivace G-proteinů prostřednictvím kotransfekce CB1R s chimerním Gα proteinem Gαqi9, který umožňuje propojení Gi/o
signalizujícího CB1R se signálními drahami spouštěnými prostřednictvím Gαq podjednotek,
jejichž aktivaci je možno sledovat jako zvýšení hladiny intracelulárního vápníku nebo
inositolfosfátů. Ani v tomto případě nedocházelo po aktivaci CB1R v důsledku koexprese
SGIP1 ve sledovaném systému k signifikantním rozdílům v hladině IP1 či intracelulárního
vápníku. Výsledky ukazují, že SGIP1 nemá zásadní vliv na CB1R zprostředkovanou aktivaci
G-proteinů.
Oproti minimálnímu efektu SGIP1 na G-proteinovou signalizaci aktivovaného
CB1R, byl při sledování míry fosforylace ERK1/2 patrný výrazný vliv přítomnosti SGIP1
na tuto signální dráhu. Kinetický profil průběhu fosforylace ERK1/2 zprostředkovaný WIN
i 2-AG aktivovaným CB1R byl obdobný v přítomnosti i nepřítomnosti SGIP1, ale celková
míra fosforylace byla v přítomnosti SGIP1 výrazně snížena. Vzhledem k potlačení aktivace
ERK1/2 pomocí pertussis toxinu (PTX) se jedná o signalizaci závislou na aktivaci
inhibičních G-proteinů. To je v souladu s předchozími studiemi z heterologních expresních
systémů i neuronálních buněk, kde při stimulaci pomocí WIN docházelo u CB1R k PTX
senzitivnímu nárůstu fosforylace ERK1/2 (Dalton and Howlett, 2012, Baillie et al., 2013).
Také ERK1/2 signalizace vyvolaná působením CP55940 ((1R,3R,4R)-3-[2-hydroxy-4-
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(1,1dimethylheptyl)phenyl]-4-(3-hydroxypropyl)cyclohexan-1-ol)

byla

potlačena

v přítomnosti PTX. Nicméně při stimulaci některými jinými ligandy a také působením
allosterického modulátoru ORG27569 (5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxylic acid [2-(4piperidin-1-ylphenyl)ethyl]amide) byla pro CB1R popsána také na PTX nezávislá aktivace
ERK1/2 (Daigle et al., 2008a, Ahn et al., 2012). Při stimulaci WIN nebo CP55940 je tedy
signalizace ERK1/2 závislá na aktivaci Gαi proteinů, což vyvolá adekvátní následnou
odpověď. Předpokládá se, že v přítomnosti ORG27569 je následná signalizace odlišná díky
aktivaci odlišných s G-proteiny spřažených kináz (GRK) (Ahn et al., 2013).
Vazba různých ligandů může GPCR receptory stabilizovat v různých konformačních
stavech a díky tomu mohou GPCR při působení různých ligandů signalizovat skrze odlišné
signální dráhy. SGIP1 by mohl svou vazbou k CB1R indukovat jeho konformační změnu,
která by vedla ke změnám v signalizaci a transportu CB1R v buňce, ale získané výsledky
této možnosti nenasvědčují. Spíše se zdá, že SGIP1 neovlivňuje primární agonistou
vyvolávanou G-proteinovou odpověď a jeho efekt se projevuje až v pozdější fázi transdukce
signálu a sekvestrace receptoru. Vzhledem k asociaci SGIP1 s adaptorovými proteiny
klathrinové endocytózy nelze vyloučit ani možnost ovlivňování CB1R nepřímo, právě skrze
interakci s těmito proteiny. DynK44A byl využit k zodpovězení otázky, zda samotná
inhibice klathrinové endocytózy bude mimikovat efekt SGIP1 na CB1R také u modifikace
fosforylace ERK1/2. Inhibice internalizace CB1R pomocí DynK44A skutečně vedla k
maximální fosforylaci ERK1/2 srovnatelné s efektem SGIP1, ale přetrvávala po delší časový
úsek, což ukazuje na význam CME nejen při interakci CB1R s β-arrestinem2, ale také při
signalizaci prostřednictvím ERK1/2.
Získané výsledky ukazují, že SGIP1 ovlivňuje signalizaci CB1R dráhově
specifickým způsobem a dále také jeho interakci s β-arrestinem2 a následnou internalizaci.
Schopnost GPCR aktivovat různé G-proteiny a další signalní dráhy včetně aktivace ERK1/2,
je nejčastěji spojována s vazbou různých ligandů k receptoru, které tak mohou podporovat
či stabilizovat různé konformační stavy jejich transmembránových domén a tím preferovat
určitou formu přenosu signálu dále do buňky.
V posledních letech byly popsány nové molekuly modifikující signalizaci GPCR
mechanismem odlišným od stabilizace určitého konformačního stavu receptoru díky vazbě
ligandu. Tyto nové molekuly selektivně modulují pouze některé signální kaskády aktivované
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receptorem při působení stejného ligandu. Jedna třída zahrnuje artificiální peptidy odvozené
od sekvencí intracelulárních kliček spojujících transmebránové alfa helixy, jiné molekuly
působí skrze interkace uvnitř intracelulárních oblastí heptahelikálních domén (Quoyer et al.,
2013). K dalším patří jedno-doménové protilátky (nanobodies) rozeznávající intracelulární
oblasti receptorů, které svou vazbou stabilizují jejich aktivní či neaktivní konformaci (Staus
et al., 2014). Pregnenolon, endogenní modulátor signalizace CB1R, působí jako dráhově
specifický alosterický modulátor u kterého bylo prokázáno, že působí jako specifický
inhibitor fosforylace ERK1/2, zatímco asociaci CB1R s G-proteiny nechává beze změny
(Wilhelm et al., 2014). Je zajímavé, že SGIP1 má na signalizaci CB1R podobný vliv jako
pregnenolon, nicméně mechanismus jejich působení bude pravděpodobně rozdílný. U
pregnenolonu se předpokládá jeho interakce s CB1R v alfa-helikální oblasti (Vallee et al.,
2014), zatímco SGIP1 interaguje s distálním C-koncem CB1R.
Kanabinoidy mají velký potenciál v klinické praxi např. jako analgetika, antiemetika,
stimulanty chuti k jídlu, svalové relaxanty, nebo např. jako léky proti zelenému zákalu.
Bohužel jejich nežádoucí účinky na centrální nervový systém jsou zásadní překážkou, která
brání jejich širšímu medicínskému využití (Pertwee, 2001, Tomida et al., 2004, Ben Amar,
2006). Farmakologické charakterizace působení ligandů CB1R na jeho signalizaci byly
doposud prováděny především v heterologních expresních systémech, které SGIP1
přirozeně neexprimují. In vivo je zvýšená exprese SGIP1 spojována s poruchou homeostáze
energetického metabolismu a obezitou (Trevaskis et al., 2005).
Pokud by bylo možné ovlivňovat separátně pouze signální dráhy CB1R související
s energetickým metabolismem a obezitou, bez ovlivnění těch, které souvisejí s psychickým
stavem jedince, pak by mohly být vyvinuty nové, bezpečnější léky proti obezitě. Pokud se
podaří popsat signální dráhy CB1R vedoucí k ovlivňování energetické rovnováhy, mohou
být vyvinuti specifičtí antagonisté, nebo parciální agonisté s výrazně nižšími vedlejšími
účinky, než jaké vykazuje např. Rimonabant - antiobezitikum které bylo po porovnání jeho
přínosů a rizik staženo z trhu právě pro své závažné nežádoucí účinky na psychický stav
pacientů. I proto je přesný popis molekulárního mechanismu CB1R a komponent jeho
signalosomu na jeho vlastnosti tak důležitý.

- 109 -

Homo-

a

hetero-

dimerizace

metabotropního

glutamátového receptoru 1 in vivo
Aktivace CB1R je in vivo řízena vazbou endokanabinoidů k receptoru. Jedním
z mechanismů stimulujících jejich produkci, a zároveň jedním z propojujících elementů
glutamatergní a endokanabinoidní signalizace, jsou metabotropní glutamátové receptory
skupiny I, jejichž aktivace vede k aktivaci enzymů generujících CB1R aktivující 2-AG
(Beierlein and Regehr, 2006, Soler-Llavina and Sabatini, 2006). Metabotropní glutamátové
receptory tvoří konstitutivní dimery a dlouhou dobu byly považovány za striktní
homodimery. Naše dřívější studie ukázala možnou dimerizaci odlišných sestřihových
variant mGluR1 v heterologním expresním systému (Kumpost et al., 2008). Tento poznatek
podpořili další studie dokumentující heterodimerizaci jiných mGlu receptorů mezi sebou
(Kammermeier, 2012, Yin et al., 2014). Naším cílem bylo prokázat endogenní
heterodimerizaci mGluR1a s mGluR1b a prokázat její význam v souvislosti s lokalizací
mGluR1b v neuronech.
K solubilizaci homogenizovaných mozkových proteinů byl použit 1% roztok SDS.
Tento detergent je dobře známý svou schopností rozrušovat nekovalentní protein-proteinové
interakce bez narušení kovalentních vazeb. Toho jsme využili pro studium dimerů mGluR1,
které jsou v oblasti svých VFT domén spojeny disulfidovým můstkem, díky čemuž ani
v přítomnosti SDS nedochází k rozdělení dimerizovaných podjednotek. Použití silného
iontového detergentu také minimalizuje možnost vychytání případných nekovalentně
interagujících komplexů dimerů mGluR1a/1a s dimery mGluR1b/1b, ačkoliv existence
vyšších oligomerů nebyla v případě mGluR prokázána (Doumazane et al., 2011). Takto
solubilizované proteiny mohou být ko-imunoprecipitovány pouze pokud jedna podjednotka
mGluR1 je kovalentně spojena s druhou. Výsledky jasně dokazují precipitaci heterodimeru
mGluR1a/1b jak při imunoprecipitaci protilátkou cílenou proti mGluR1a, tak i v opačném
případě při imunoprecipitaci podjednotky mGluR1b. Detekce monomerních podjednotek
mGluR1a je dána částečným rozpadem dimerů během elektroforetického dělení za
redukujících podmínek po redukci pomocí DTT.
Subcelulární

frakcionace

odhalila

celkově

nízké

zastoupení

homodimeru

mGluR1b/1b oproti ostatním dimerním formám mGluR1 (mGluR1a/1b; mGluR1a/1a).
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Navíc byl tento homodimer detekován především v mikrosomální frakci, což může být
způsobeno jeho zadržováním v ER díky nemaskovanému retenčnímu signálu RRKK, který
velmi pravděpodobně interaguje s COPI komplexem. Tento systém retence byl popsán i pro
jiné receptory skupiny C GPCR a je důležitým kontrolním mechanismem např. pro správné
poskládání receptoru GABAB (Pagano et al., 2001, Francesconi and Duvoisin, 2002).
Naopak heterodimer mGluR1b v komplexu s mGluR1a se, stejně jako homodimer
mGluR1a/1a, nachází i v synaptosomální frakci, což ukazuje na rozdílný subcelulární
transport oproti mGluR1b/1b. Hlavní roli plní s velkou pravděpodobností intracelulární Ckonec mGluR1a, který dokáže směřovat transport celého dimeru do synapsí. Získané
výsledky byly v naší laboratoři potvrzeny ještě dalšími metodami a to především
elektronovou mikroskopií, která prokázala přítomnost heterodimeru mGluR1a/1b na
postsynaptické membráně a také pomocí imunohistochemie na řezech mozečku, kde obě
sestřihové varianty kolokalizují. Ovlivnění transportu mGluR1b bylo demonstrováno
v primárních neuronálních kulturách, kdy samotný mGluR1b zůstává lokalizován uvnitř těla
neuronu, ale při ko-transfekci s mGluR1a je transportován i do distálních dendritů, kde
kolokalizuje s mGluR1a (Techlovska et al., 2014). Odlišná signalizace heterodimeru
mGluR1a/1b od homodimeru mGluR1a/1a byla prokázána v heterologním expresním
systému (Kumpost et al., 2008). Lze předpokládat, že k rozdílné signalizaci heterodimeru
mGluR1a/1b dochází také v neuronech a tento fakt může vést k rozdílné stimulaci produkce
endokanabinoidů a ovlivňovat endokanabinoidní signalizaci. Potvrzení těchto hypotéz
v neuronálních buňkách a sledování vlivu na endokanabinoidní signalizaci je předmětem
dalšího výzkumu.
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7 ZÁVĚR

Cílem této práce byla charakterizace molekulárních komponent kanabinoidní
signalizace. Podařilo se nám identifikovat nového intracelulárního interakčního partnera
kanabinoidního receptoru 1, kterým je protein SGIP1. Několika metodami byla ověřena a
dále charakterizována vzájemná interakce obou proteinů. SGIP1 je neuronální protein,
vyskytující se, stejně jako CB1R, převážně v presynpatických částech neuronů. Byla
prokázána jeho role v modulaci endocytózy kanabinoidního receptoru 1 a popsány funkční
důsledky asociace těchto dvou proteinů na kanabinoidní signalizaci. SGIP1 mění signalizaci
receptoru CB1 dráhově specifickým způsobem, kdy jeho G-proteinová signalizace zůstává
nezměněna, ale signalizace prostřednictvím ERK1/2 je výrazně snížena a ovlivňuje také
asociaci CB1R s β-arrestinem2 a jeho internalizaci z buněčného povrchu.
SGIP1 výrazně snižuje klathrinovou endocytózu stimulovaného i nestimulovaného
CB1R a zároveň zvyšuje jeho asociaci s β-arretinem2. Kinetický profil interakce s βarretinem2 ovlivněn není.
Přítomnost SGIP1 neovlivňuje G-proteinovou signalizaci CB1R. Zatímco Gproteinová signlaizace zůstává nezměněna, SGIP1 ovlivňuje signalizaci prostřednictvím
extracelulárním signálem regulovaných kináz 1 a 2. Tato signalizace je v přítomnosti SGIP1
signifikantně snížena, ale její kinetický profil zůstává nezměněn. Jedná se tedy o nový
mechanismus modulace signalizace CB1R, který ovlivňuje pouze specifické signální dráhy.
Interkace mezi CB1R a SGIP1 nebyla dosud publikována a může vysvětlovat rozdíly
mezi publikovanými daty získanými z tkáňových kultur HEK293, neexprimujících SGIP1,
a daty získanými z neuronálních kultur, kde je SGIP1 endogenně přítomen. Zatímco
v nepřítomnosti SGIP1 je aktivovaný CB1R rychle a robustně internalizován, presynpaticky
lokalizovaný receptor nepodléhá po aktivaci odstranění z povrchu synapsí.
Molekulární principy jakými SGIP1 moduluje signalizaci CB1R jsou předmětem
následných studií, stejně jako role této interakce v řízení energetické rovnováhy na
celotělové úrovni.
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V paralelní studii se nám podařilo prokázat, že metabotropní glutamátový receptor
1, jehož aktivace stimuluje produkci endokanabinoidů, tvoří heterodimery svých
sestřihových variant mGluR1a a mGluR1b in vivo. Vznikající heterodimer je, narozdíl od
homodiemru mGluR1b/1b, transportován postsynapticky, podobně jako homodimer
mGluR1a/1a. Funkce heterodimeru mGluR1a/1b v synaptickém přenosu zatím není
objasněna. Jelikož mGluR1 receptory regulují syntézu endokanabinoidů, vyvstává otázka,
zda heterodimer mGluR1a/1b hraje v endokanabinoidní signalizaci stejnou úlohu, jako
homodimer mGluR1a/1a.
Tato práce přispívá k porozumnění molekulárnímu mechanismu signalizace CB1R a
její výsledky k rozluštění komplexnosti endokanabinoidní signalizace. V dlouhodobé
perspektivě naše výsledky mohou napomoci při vývoji nových léčiv působících na
endokanabinoidní systém, neboť detailní pochopení aspektů této signalizace je pro to
základním předpokladem.
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SOUHRN

Kanabinoidní receptor 1 (CB1R), hlavní mediátor endokanabinoidní signalizace v
mozku, patří do rozsáhlé skupiny receptorů spřažených s G-proteiny. CB1R se vyskytuje
především presynapticky v neuronech, kde moduluje synaptickou plasticitu. Detailní
pochopení molekulárního mechanismu synaptické neurotransmise je klíčové pro odhalení
příčin mozkových dysfunkcí a k vývoji nových terapeutických přístupů. Molekulární
interakce CB1R jsou zkoumány především v souvislosti s poruchami příjmu potravy
(obezita, anorexie), drogovou závislostí, vnímáním bolesti, nespavostí a některými
psychickými onemocněními.
Tato práce odhaluje nového intracelulárního interakčního partnera CB1R, kterým je
protein Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting
protein 1 (SGIP1). Jedná se o intracelulární neuronální protein lokalizovaný, stejně jako
CB1R, převážně v axonálních zakončeních, kde je zapojen v procesu klathrinové
endocytózy. U myší je jeho zvýšená exprese spojována s disregulací energetické rovnováhy
a vývojem obezity.
Výsledky práce prokazují vliv přítomnosti SGIP1 na signalizaci CB1R
prostřednictvím ERK1/2, zatímco G-proteinová signalizace zůstává nezměněna. SGIP1 také
brání internalizaci CB1R z buněčného povrchu a prodlužuje jeho interakci s β-arrestinem2.
Zároveň se podařilo prokázat in vivo heterodimerizaci mezi hlavními sestřihovými
variantami metabotropního glutamátového receptoru 1 (mGluR1a a mGluR1b), který
propojuje

kanabinoidní

a

glutamatergní

signalizaci

díky

aktivaci

produkce

endokanabinoidů. Naše výsledky ukazují, že heterodimerizace mGluR1 má zásadní vliv na
distribuci mGluR1b v neuronech, který je transportován do synaptických zakončení právě
pouze ve formě heterodimeru s mGluR1a.
Farmakologický potenciál endokanabinoidního systému je nesporný, avšak mnohé
aspekty a principy fungování endokanabinoidní signalizace jsou stále objevovány. Naše
výsledky jsou součástí poznatků ve velmi komplexní mozaice, jakou endokanabinoidní
signalizace bezesporu je.
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SUMMARY

The cannabinoid receptor 1 (CB1R), a member of the G-protein coupled receptors
superfamily, is a key player in endocannabinoid signaling. The CB1R is found
presynaptically in neurones where it modulates synaptic plasticity. Precise description of the
molecular mechanisms of synaptic neurotransmission is crucial for understanding of brain
diseases and development of new therapeutic aproaches. Possible pharmacological targets
of CB1R signaling include the treatment of various ailments such as energy imbalance
disorders (anorexia, obesity), drug addiction, pain, insomnia, and some psychiatric
conditions.
This study reveals the “Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like
(endophilin) interacting protein 1” (SGIP1) as a novel interacting partner of the CB1R. The
SGIP1 is an intracellular neuronal protein localized predominantly in axon terminals and is
involved in clathrin mediated endocytosis. The overexpression of SGIP1 imbalance energy
homeostasis and leads to obesity.
We show that SGIP1 affects CB1R signaling via ERK1/2 whereas G-protein
signalization remains unaltered. SGIP1 also hinders CB1R internalization from the cell
surface and supports its interaction with β-arrestin2.
Also, we demonstrated heterodimerization of the main splice variants of
metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1a and mGluR1b) in vivo. The mGluR1
represents the interconnection between endocanabinoid and glutamatergic system via its
stimulation of endocannabinoid production. Our results show the crucial influence of
mGluR1 heterodimerization on mGluR1b distribution in neurones. While mGluR1b
homodimers are retained in cell bodies, the mGluR1a/1b heterodimers are transported into
the synaptic terminals.
The pharmacological importance of endocannabinoid system is undeniable. So far
many aspects and principles of its function and signaling remains elusive. Our results
represents a piece of knowledge in the very complex mosaic that the endocannabinoid
system represents.
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