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Abstrakt 
Aktinový cytoskelet je nezbytný pro řadu buněčných procesů, včetně determinace tvaru, 

vývoje a pohybu buněk, vnitrobuněčný pohyb, regulace genové exprese a reakce na biotický a 

abiotický stres. Jeho hlavními složkami je aktin a jemu příbuzné proteiny, které vytvářejí 
obsáhlou rodinu proteinů. Jsou to nejrozšířenější proteiny v živých organismech. 

Kromě základních funkcí v cytoplazmě má aktin roli také v jádře. Nedávné studie 

ukázaly, že je aktin aktivně přemisťován z cytoplazmy do jádra, kde reguluje transkripční 

aktivitu buňky, reguluje RNA polymerázy, podílí se na remodelaci chromatinu a na opravě 

poškozené DNA. Přítomnost typických aktinových filament v jádře nebyla přímo prokázána, 

jaderný aktin se ale vyskytuje v mnoha formách jako jsou aktinové tyčinky, krátké polymery 

aktinu, aktinové monomery nebo komplexy s profilinem či kofilinem. 
Kromě klasického aktinu většina eukaryotických buněk také obsahuje alespoň jedenáct 

proteinů podobných aktinu, tzv. ARP (actin related proteins). ARP vykazují značnou příbuznost 

s aktinem. Nedávné biochemické a genetické studie prokázaly, že proteiny z rodiny ARP mají 

konzervované role v cytoplazmě i v jádře; některé ARP fungují převážně nebo zcela v jádře. 

Tyto jaderné ARP jsou uznávány jako klíčové regulátory funkce genomu a ovlivňují nejen 

remodelaci chromatinu, ale také prostorové uspořádání a dynamiku chromatinu v jádře. 
Proteinový komplex Arp2/3 obsahuje dva ARP (ARP2 a ARP3) a má dobře popsanou klíčovou 

roli v polymeraci aktinu v cytoplazmě. Recentní práce prokázaly, že kromě cytoplazmy se 
Arp2/3 vyskytuje i v jádře, kde se účastní opravy zlomů DNA.  

Tato práce se zaměřuje na nové objevy o aktinu a komplexu Arp2/3 v jádře.  
 
 
 
Klíčová slova: aktin, protein, Arp2/3 komplex, cytoplazma, jádro, chromatin              



  

Abstract 
The eukaryotic actin cytoskeleton is required for numerous cellular processes, including 

cell shape, development and movement, gene expression and signal transduction, and response 
to biotic and abiotic stress. Actin constitutes a wide family of proteins that are major 
components of the cytoskeleton. Actin is one of the most abundant proteins in living organisms. 

Actin has essential functions both in the cytoplasm and in the nucleus, where it has been 
linked to key nuclear processes. Recent studies have shown that actin is actively transported 
from the cytoplasm to the nucleus, where it regulates transcriptional aktivity, regulates RNA 
polymerases, is involved in chromatin remodeling and repair damaged DNA.  

The presence of typical actin filaments in the nucleus has not been demonstrated 
directly.but nuclear actin occurs in many forms such as actin rods, short actin polymers, actin 
monomers,  or actin complexes with profilin  or cofilin.  

Most eukaryotic cells also contain at least eleven actin-related proteins (ARPs). 
Although many ARPs are cytoskeletal, recent biochemical and genetic work has demonstrated 
that some ARPs function largely or entirely in the nucleus. Nuclear ARPs are recognized as 
novel key regulators of genome function, and affect not only the remodeling of chromatin but 
also the spatial arrangement and dynamics of chromatin within the nucleus. 

The Arp2/3 complex, which plays a key role in the polymerization of actin in the 
cytoplasm, is involved in the DNA repair in the nucleus. This work focuses on new discoveries 
about actin and Arp2/3 complex in the nucleus. 
 
 Key words: actin, proteins, Arp2/3 complex, cytoplasm, nucleus, chromatin  
    



  

Seznam zkratek 
AAPs- actin asociated proteins 
ABPs- actin binding proteins 
AIP1- aktin interagující protein 1 
ARP- actin related protein 
ATP- adenosin triphoshate 
CP- capping protein 
DSB- double-strand breaks 
FH2- homolog forminu 2 
FLC- Flowering locus c 
HDR- homologní rekombinace 
HSPC300- haematopoietic stem progenitor cell 300 
N-WASP- neuronal Wiskott- Aldrich Syndrome protein 
NER- nukleotidová excizní oprava 
NHEJ- nehomologním spojováním volných konců  
NES- jaderný exportní signál 
NPF- nucleation promoting factor 
NLS- jaderná lokalizace  
SCAR/WAVE- suppressor of cAMP receptor/ WASP family Verprolin homologous 
SRF- Serum response factor 
VCA- verprolin homology central acidic  
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1. Úvod  
Aktin představuje všudypřítomnou rodinu proteinů, které vytvářejí dynamický systém 

mikrovláken. Znalosti o funkci cytoskeletu byly až donedávna omezeny pouze na 

cytoplazmatický prostor. V polovině 90. let však bylo zjištěno, že v jádru se hromadí aktin i 
několik podrodin proteinů vykazující příbuznost s aktinem (proteiny podobné aktinu - actin 
related proteins, ARPs), jejichž funkce odhalují stále probíhající studie.  

Aktin se účastní mnoha důležitých buněčných procesů, včetně svalové kontrakce, 

poyblivosti buněk, buněčného dělení a cytokineze, pohybu vazikul a organel, buněčné 

signalizace a udržování tvaru buňky. ARPs jsou podle současných poznatků nezbytnými 

podjednotkami makromolekulárních mechanismů, které řídí remodelaci a modifikaci 

chromatinu, což vede k dynamickým změnám ve struktuře DNA, transkripci a opravě DNA. 
Buněčné, genetické a biochemické studie naznačují, že jaderné ARP jsou nezbytné pro 

epigenetickou kontrolu buněčného cyklu a buněčnou proliferaci ve všech eukaryotech. U rostlin 
a živočichů se účastní také epigenetické kontroly nad různými vývojovými fázemi jako jsou 

přechod na reprodukční vývoj, senescence nebo programovaná buněčná smrt. 
 

2. Cytoskelet 
Cytoskelet je vysoce dynamický systém vláken v cytoplasmě eukaryotických buněk. 

Má funkci strukturní, informační i pohybovou. Skládá se ze tří složek: mikrotobulů, aktinových 

filament a intermediárních filament. Mikrotubuly se skládají z tubulinu, aktinová filamenta 
z aktinu a střední filamenta z bílkovinných vláken, např. kůže vyšších živočichů je tvořena 

keratinem; dalšími složkami středních filament jsou vimentin a desmin. Cytoskelet determinuje 
buněčný tvar, poskytuje buňce oporu a zajišťuje její vnitřní organizaci a vnitrobuněčný 

transport.  
 

2.1. Aktin 
Aktin je nejhojnějším proteinem ve většině eukaryotických buněk. Tvoří kolem 5% 

celkových buněčných proteinů. Je vysoce konzervovaný. Sekvence aktinu na genové úrovni 

mezi Homo sapiens a Sacharomyces cerevisiae sdílí celkovou identitu 91,2% (Gunning et al., 
2015). Účastní se více proteinových interakcí, než jakýkoliv známý protein. Poprvé byl aktin 

izolován z králičího kosterního svalu v roce 1941 Brunem Straubem, Ilonou Bangaovou a 
Albertem Szent-Gyorgyiem, kdy se ukázalo, že je vyžadován pro kontrakci svalů 

zprostředkovanou myosinem (Pederson a Aebi, 2002). Teprve v 70. letech bylo objeveno,  že 
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aktinu podobné proteiny jsou přítomny i v jiných, než svalových buňkách. Tyto proteiny byly 
tak podobné svalovému aktinu, že se začal používat pojem „nesvalový aktin“ (Pederson a Aebi, 

2002). Později se ukázalo, že v cytoplazmě aktin vytváří dynamickou síť nazývanou aktinový 

cytoskelet. Dynamika aktinového cytoskeletu je regulována sestavením aktinových filament, 

které závisí na výměně adenosindifosfátu (ADP) a adenosintrifosfátu (ATP) a na asociaci 

s různými proteiny vázajícími aktin. 
 

2.1.1. Funkce aktinu v eukaryotických buňkách 
Aktin je zapojen do značného počtu procesů a interakcí. V eukaryotických organismech 

je aktin nezbytný pro svalovou kontrakci, mechanickou podporu a pohyb buněk, dělení buněk, 
přizpůsobení svému prostředí a udržování integrity buněk  (Pollard a Cooper, 2009). Aktinová 

filamenta jsou součástí povrchových specializací buněk, kde jsou za pomoci proteinů propojeny 

do uspořádaných systémů vytvářejících např. mikroklky.  Jsou zapojeny do organizace 
komplexních buněčných struktur jako jsou filopodie, lamelipodie a podozomy sloužící 

k migraci buňky (Pollard et al., 2000).  Lamelipodie vykazují vysoce dynamické chování 

charakterizované rychlým přestavováním prodlužováním a zatahováním (Sheetz et al., 1992). 
V interakci s myozinem aktinový cytoskelet u živočichů zajišťuje pohyb svalů. 

Myoziny jsou na aktinu závislé molekulární motory, které vytváří sílu a pohyb v buňce 

za pomoci hydrolýzy ATP. Spolu s aktinem jsou zodpovědné za svalový stah a aktivní 

vnitrobuněčný transport váčků, což je velmi konzervovaná funkce. Svalová kontrakce je 

nejvýraznější variantou molekulárního mechanismu vytváření pohybu, který je přítomen u 

cytoplazmy veškerých eukaryotických buněk a tyto interakce hrají ústřední roli v buněčné 

biologii.  Myosinů existuje více než 17 různých tříd s různými funkcemi (Hodge a Cope, 2000). 

Všechny ovšem používají aktin jako dráhu svého pohybu. 
 

2.1.2.  Struktura aktinu 
Aktin je globulární protein o molekulové hmotnosti téměř 43 kDa. Vyskytuje se 

v cytoplazmě eukaryotických buněk jako rozpustný monomerní protein (G-aktin), nebo 
polymerní forma vláken, kterou nazýváme F-aktin (filamentous actin). G-aktin je 
nepolymerizovaná molekula globulární bílkoviny. Jde o polypeptid tvořený 375 

aminokyselinami. Uprostřed molekuly má jedno vazebné místo pro ATP či ADP, které je 

směřováno k mínus konci, pokud je molekula inkorporována do aktinového vlákna. Polymerací 

podjednotek vzniká pravotočivá šroubovice, kdy délka vláken se může pohybovat až v řádech 
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mikrometrů. Závit ve šroubovici se opakuje každých 37 nm. Polymerní forma in vitro vzniká 

přídáním hořčíku. Všechny globulární molekuly aktinu směřují stejným směrem podél osy 

vlákna, což vytváří v aktinových vláknech polaritu a mají tedy plus (+) a mínus (-) konec. Na 
obou koncích vlákna přirůstají a zase se rozpadají, přičemž rychleji přibývá na plus konci. Na 
mínus konci probíhá zpravidla odpadávání aktinových podjednotek a zkracování aktinového 

filamenta. Pokud k přirůstání dochází rychleji než dochází k hydrolýze ATP v molekule aktinu 
vázaného ve vláknu, vlákno se začne rozpadat. Mikrofilamenta jsou nejtenčí složkou 

cytoskeletu, jejich průměr činí pouze 7 nm. Aktinová filamenta dávají vznik pevnějším 

svazkům, sítím nebo se rozvětvují. Tyto struktury jsou regulovány jinými proteiny vázající 

aktin.  
U jednoduchých eukaryot je aktin kódován jedním genem, kdežto u vyšších eukaryot je 

kódován genovými rodinami, které dávají vznik aktinovým isoformám. Obratlovci kódují tři 
hlavní isoformy aktinu (alfa, beta a gama). Alfa aktin se vyskytuje výhradně ve svalových 

buňkách, zatímco beta aktin a gama aktin i v buňkách nesvalových (Herman, 1993). Izoformy 
se liší pouze několika aminokyselinami, přičemž většina změn se vyskytuje směrem k N-konci 
proteinu. U rostlin jsou isoformy rozděleny do dvou skupin, reprodukční a vegetativní 

(McDowell et al. 1996). Jednotlivé izoformy mají specifické role v buňce. Izoformy aktinů u 

Arabidopsis mají více nekonzervovaných aminokyselinových substitucí než savší izoformy 

(McDowell et al. 1996). 
 

2.1.3. Asociované proteiny 
Jednotlivá filamenta mohou polymerovat a depolymerovat, čímž umožní změnu 

cytoskeletu v závislosti na potřebách buňky. Tento jev je ovlivněn proteiny vázajícími aktin, 

nazývanými též proteiny asociované s aktinem (AAPs). Regulační proteiny aktinu působí 

koordinovaně a regulují dynamické chování aktinového cytoskeletu. AAPs dělíme podle jejich 

funkce. Některé proteiny asociované s aktinem jsou multifunkční. V této práci uvádím 

jednoduché členění podle základní funkce AAPs a u každé skupiny jsou uvedeny příklady 

zástupců (obr.1). 
 

2.1.3.1. Nukleace 
Polymerace a depolymerace aktinu vyžaduje energii z hydrolýzy ATP a přítomnost 

iontů kalcia a hořčíku. Aktinové monomery se spojují za vzniku nestabilních dimerů či trimerů, 

které jsou známé jako zárodečná jádra. Následné přidání dalších aktinových monomerů k těmto 
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zárodečným jádrům vede k rychlému prodlužování vlákna. V nukleaci aktinových vláken de 
novo je konzervovaným mechanismem komplex Arp2/3 spolu s faktory podporující nukleaci 

(nucleation promoting factors, NPF). Komplex aktivuje nukleaci a polymeraci aktinových 

vláken a vlákna větví (Mullins a Pollard, 1999). Jde o konzervovaný proteinový komplex, 

vyskytující se u všech eukaryot. Druhou hlavní třídou aktinových nukleátorů jsou proteiny 
forminy (FH proteiny), které jsou schopné gererovat nerozvětvenou aktinovou síť (Wallar a 
Alberts, 2003). Forminy byly též nalezeny u všech eukaryot. Třetí třída aktinových nukleátorů 
zahrnuje proteiny SPIRE, cordon blue (COBL) a JMY, které se podílejí na vývoji nervového 

systému (Campellone a Welch, 2010). U rostlin se tyto mechanismy neuplatňují. 
 

2.1.3.2. Proteiny indukující depolymeraci vlákna 
Nejlépe charakterizovanými proteiny, které řídí depolymerizaci mikrofilament, jsou 

aktin-depolymerizační faktor (ADF) a proteiny kofiliny, které spadají s ADF do jedné 

proteinové nadrodiny. Konkrétně jsou to kofilin/ADF, Cofilin-1 a Cofilin-2. Tyto proteiny jsou 
vysoce konzervované a vyskytují se u všech prozkoumaných eukaryotických buněk. 
ADF/kofilin způobuje depolymeraci na obou koncích vlákna a to ve spolupráci s proteinem CP 
(Capping protein), který čepičkuje plus konec filamenta a další polymerizace je tak 

znemožněna. Aktivitu ADF podporuje Actin-interacting protein 1 (AIP1) (Allwood et al., 
2002). AIP1 se nachází jak u rostlin, tak u kvasinek a živočichů (Okada et al, 1999). 

Dalšími důležitými regulátory depolymerace aktinu jsou viliny, členové rodiny proteinů 
vilin/gelsolin/fragmin (Friederich et al., 1999). Rostlinné homology vilinů hrají velkou roli 
v dynamice aktinu. Váží aktinová filamenta a rozpouštějí svazky. Vilin1 z Arabidopsis thaliana 
stabilizuje aktinová vlákna a je antagonistou proteinu ADF1 s depolymerizační aktivitou 

(Huang et al., 2005).  
Protein severin blokuje konce filament a způsobuje depolymeraci vláken způsobem 

závislým na Ca2+ (Giffard et al., 1984). Je součástí vilin/gelsolin rodiny, nachází se u 

eukaryotického organismu Dictyostelium.  
 

2.1.3.3. Proteiny stabilizující vlákno 
Rodinou proteinů, které stabilizují vlákno proti spontánní depolymeraci, jsou 

tropomyosiny. Jsou vysoce konzervované, vážou se podél délky vlákna. Mají ochranný účinek 

proti depolymeraci zprostředkovanou ADF/kofilinem (Bernstein a Bamburg, 1982). Hrají také 
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důležitou roli při regulaci interakce myosinu s aktinovým vláknem v příčně pruhovaném svalu. 

Tropomyosin nebyl identifikován v rostlinách.  
 

2.1.3.4. Čepičkující proteiny 
Čepičkující proteiny (capping proteins, CP) regulují přístup k plus konci aktinových vláken 

a tudíž jsou hlavním faktorem ovlivňující prodlužování aktinových vláken (Cooper a Pollard, 
1985). Čepičkované vlákno může být vytvořeno i oddělením filament zprostředkovaným 

proteiny gelsolin či severin. Když je na aktinové vlákno připojen protein gelsolin, vytvoří se 

začepičkovaný plus konec a volný mínus konec, kde může nastat depolymerizace a 
polymerizace (Winder a Ayscough, 2005). CP se nachází u živočichů i u rostlin. 

Další protein, který snižuje dynamiku, je tropomodulin. Váže se na mínus konec a 

reguluje tak délku filament (Rao et al., 2014). Nachází se jen u živočišných buněk.  
 

2.1.3.5. Proteiny vázající monomer 
Proteiny vázající aktinový monomer zabraňují polymeraci aktinu. Jsou zapojeny do 

vazby ADP-aktin, usnadňují výměnu ADP za ATP (např. profilin a CP) a dodávají monomer 
na plus konec (např. CP, profilin, verprolin/WIP, WASP, twinfilin) (Winder a Ayscough, 
2005). Kromě podpory polymerace již existujících filament jsou některé proteiny vázající 

monomer zapojeny do nukleace. Z rostlinných proteinů vázající monomer je nejlépe studovaný 

profilin.  Profilin katalyzuje změnu ADP na ATP, načež se komplex váže na mínus konec 
filament a zvyšuje rychlost polymerace aktinu na plus konci (Pring et al., 1992). Komplex 
Arp2/3 se váže na profilin a zesíťuje aktinová filamenta (Mullins et al, 1998).  

 
2.1.3.6. Zesíťující proteiny 

 Pro tvar a funkci buněk je zásadní organizace aktinu do sítí a struktur vyššího řádu. 
Kromě větvení působením komplexu Arp2/3 (viz komplex Arp2/3), jsou ostatní struktury 

vyššího řádu tvořeny buď zesíťováním F-aktinu či svazováním F-aktinu.  
Jeden ze zesíťujících proteinů je filamin, první zesíťující protein identifikovaný 

v nesvalových buňkách (Hartwig a Stossel, 1975), který spojuje aktinová filamenta do 

třírozměrných struktur. Má funkční podobnost komplexu Arp2/3. Rostliny ho nejspíše 

postrádají. Zesíťování je dosaženo také malými monomerními proteiny zvanými trangelin, 
který za určitých podmínek organizuje aktinová filamenta do síťí (Winder a Ayscough, 2005). 
Dalšími zesíťovacími proteiny jsou fimbrin, dystrofin, spektrin či aktinin (Murphy a Young, 
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2015). Aktinin ve svalové tkáni vytváří lešení pro navázání svalových proteinů (Frank et al., 
2006). U rostlin byly nalezeny homology  proteinu fimbrin (McCurdy a Kim, 1998) a homology 
proteinu spektrin (Michaud et al., 1991). 

 
 
Obr.1: Proteiny asociované s aktinem (převzato z Pollard, 2016). Přehled proteinových rodin vázající aktin. 
 

3.  Proteiny příbuzné aktinu 
ARP (actin-related proteins, proteiny příbuzné aktinu) je rodina proteinů příbuzná 

s aktinem, která je postupně objevována od počátku 90. let 20. století. Primární sekvence těchto 

proteinů naznačovaly podobnost (Schroer et a., 1994), ale nikoli úplnou identitu s konvenčním 

aktinem. Bylo prozatím identifikováno 11 podprodin ARP. Každý ARP byl přiřazen do rodiny 

na základě sekvence a rozsahu homologie s konvenčním aktinem, přičemž Arp1 je nejvíce 

podobný aktinu a Arp11 nejméně (tabulka 1). Stejně jako mnoho dalších členů této nadrodiny 

byl první ARP objeven náhodně v Schizosaccharomyces pombe (Lees-Miller et al., 1992a) a 
byl pojmenován ACT2 (nyní označovaný jako Arp3). 

Jak je vidět v tabulce 1, někteří zástupci rodiny mají cytoplazmatické funkce, ale většina 

zástupců ARP jsou nezbytnými podjednotkami jaderných makromolekulárních mechanismů, 

které řídí remodelaci a modifikaci chromatinu (jaderné ARP), což vede k dynamickým změnám 

ve struktuře DNA, transkripci a opravě DNA. 
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3.1.  Cytoplazmatikcé ARP 
Cytoplazmatické ARP přispívají k sestavování a organizaci aktinových vlákem 

(Weaver et al., 2001). Cytoplazmatické ARP jsou pouze Arp1-3, Arp10 a Arp11. Arp1 a Arp10 
jsou hlavní složky dynaktinového komplexu, který je nutný pro orientaci mitotického dělení a 
jadernou migraci u živočichů (Schafer a Schroer, 1999). U rostlin se dynaktinový komplex 

nenachází. Arp1 je jediný Arp, který polymeruje do filament (Bingham a Schroer, 1999). 
Proteiny Arp2 a Arp3 jsou detekovány i v jádře, ale jsou primárně koncentrovány v cytoplazmě 

a podílejí se na cytoskeletálních funkcích (Harries et al., 2005) Tyto dva proteiny příbuzné 

aktinu tvoří komplex Arp2/3, kterému se podrobně věnuji v samostatné kapitole. Arp11 je 
přítomen v proteinovém komplexu, který může být schopen interagovat s mínus koncem 

aktinu, ale ne s plus koncem filament (Schafer a Schroer, 1999). Arp11 se nachází na mínus 

konci Arp1 polymeru (Schafer a Schroer, 1999). 
 

Aktinová 

podrodina 
Fylogenetický 

rozsah 
Lokalizace Podobnost 

s aktinem 
Funkce Součást 

komplexu 
Citace 

Aktin Lidé 
Dictyostelium 

Drosophila 
Arabidopsis 
Kvasinky 

Plasmodium 
Toxoplasma 

Giardia 

cytoplazma, 
jádro 

100% Pohyb buňky, 

transport, 
remodelace 
chromatinu 

Mikrofilamenta, 
dynaktin, 
Arp2/3 
INO80 

SWI/SNF 
SWR1 
NuA4 

 

Steinmetz et al, 1997 
 
 

Rando et al., 2002 
Peterson et al., 1998 

Langst a Becker, 200) 
Harata et al, 2000 

ARP1 Lidé, myš, 

drosophila, 
háďátko, 

Acanthamoeba, 
Neurospora, 

kvasinky 

cytoplazma 69% Aktivita 
molekulárních 

motorů 

dyneinů 

dynaktin Fomproix a 
Percipalle, 2004 

ARP2 Lidé, kur, 
Drosophila, 

háďátko, 

Dictyostelium, 
Acanthamoeba, 

kvasinky, 
Arabidopsis 

Cytoplazma 
jádro 

69% Polymerizace 
aktinu 

Arp2/3 Steinmetz et al, 1997 

ARP3 Lidé, myš, 

Dictyostelium, 
háďátko, 

Drosophila, 

Cytoplazma 
jádro 

60% Polymerizace 
aktinu 

Arp2/3 Steinmetz et al, 1997 
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Acantamoeba,  
kvasinky, 

Neurospora 
Arabidopsis, , 

ARP4 Lidé, myš, 

drosophila, 
háďátko, 

Arabidopsis, 
kvasinky 

jádro 53% Remodelace 
chromatinu 

SWI2/SNF2 
INO80 
SWR1 
NuA4 

Peterson et al., 1998 
Rando et al., 2002 

Langst a Becker, 2001 
Harata et al, 2000 

ARP5 Lidé, 

Drosophila, 
kvasinky, rýže, 

Arabidopsis 

jádro 52% Remodelace 
chromatinu 

INO80 Rando et al., 2002 

ARP6 Lidé, myš, kur, 

Drosophila, 
háďátko, 

kvasinky, 
Arabidopsis 

jádro 46% Remodelace 
chromatinu 

SWR1 Langst a Becker, 2001 

ARP7 kvasinky jádro 44% Remodelace 
chromatinu 

SWI/SNF 
RSC 

Peterson et al., 1998 
 

ARP8 Lidé, myš, 

Drosophila, 
kvasinky, 

Arabidopsis 

jádro 44% Remodelace 
chromatinu 

INO80 Rando et al., 2002 

ARP9 kvasinky jádro 40% Remodelace 
chromatinu 

SWI/SNF 
RSC 

Peterson et al., 1998 
 

ARP10 Lidé, myš, 

Drosophila, 
háďátko, 

kvasinky, 
Neurospora 

cytoplazma 38% Aktivita 
molekulárních 

motorů 

dyneinů 

Dynaktin Fomproix a 
Percipalle, 2004 

ARP11 Lidé, myš, 

Drosophila, 
háďátko, 

kvasinky 

cytoplazma  Aktivita 
molekulárních 

motorů 

dyneinů 

Dynaktin Fomproix a 
Percipalle, 2004 

 
Tabulka 1. Charakteristika aktinové superrodiny, upraveno dle  Blessing et al., 2004. 
Procentuální podobnost s aktinem převzata z Oma a Harata, 2011. 
 

3.2.  Jaderné ARP 
Jaderné i cytoplazmatické ARP sekvence se vyvinuly ze společného předka aktinu. 

Jaderné ARP s konvenčním aktinem sdílejí pouze cca 17–60% identitu aminokyselinové 

sekvence a více se liší od konvenčního aktinu než cytoplazmatické ARP (Muller et al., 2005). 
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Jediné funkce prokázané pro jaderné ARP jsou spojené s formací proteinových komplexů pro 
remodelaci a modifikaci chromatinu (Chen a Shen, 2007).    
 

3.2.1.  Jaderné funkce ARP 
Všechny dosud objevené činnosti jaderných ARP a jejich komplexů zahrnují provedení 

přechodných změn ve struktuře chromatinu. Můžeme tedy ARP definovat jako faktory 
epigenetické kontroly. Změny struktury chromatinu vedou ke změnám v genové expresi. 
Integrita genomu je udržována činnostmi jaderných ARP komplexů. Neefektivní nebo nepřesná 

oprava DNA vede k mutacím, které mohou vést ke karcinogenezi nebo dědičným genetickým 

onemocněním. V závislosti na druhu poškození DNA probíhá oprava DNA dvěma způsoby: 

nukleotidová excizní oprava (NER) a opravou dvouřetězcových zlomů v DNA (dále jen DSB  
- DNA double-strand breaks). Důkazy z různých modelových systémů naznačují, že na 

reorganizaci struktury chromatinu během opravy NER a DSB jsou vyžadovány komplexy 

SWI/SNF, BAF, SWR1, RSC, INO80, SWR a TIP60 (Fritsch et al., 2004, Groth et al., 2007). 
Zapojení jednotlivých ARP do komplexů viz Tabulka 1.  
 

3.2.2.  Komplexy jaderných ARP 
Jaderné ARP jsou složkami ATP-závislých makromolekulárních komplexů, které řídí 

dynamiku chromatinu. Jaderné ARP pomáhají těmto komplexům vázat se na chromatin, a v 

případě ARP4, ARP5 a ARP8 se zdá, že ARP se vážou přímo na nukleozomální histony. 
Všechny tyto komplexy obsahují jeden nebo více jaderných ARP. Pokud obsahují pouze jeden 
ARP, je ve spojení s akinovou podjednotkou (Szerlong et al., 2008) (obr.2). Komplexy 
jaderných ARP jsou poháněny hydrolýzou ATP zprostředkovanou ATPázovou aktivitou 
centrální katalytické podjednotky komplexu, příbuznou se Swi2 (Dang a Bartholomew, 2007). 
Proteiny příbuzné Swi2 sdílejí doménu HSA, přičemž tuto doménu lze nalézt i v centrální 

podjednotce komplexů s jadernými ARP. Skrze HSA doménu ARP proteiny s s komplexy 
interagují (viz Obr. 2). 

Kvasinkový komplex SWI/SNF přítomný v eukaryotických buňkách remodelující 

chromatin obsahuje podjednotky Arp7 a Arp9, stejně tak jako komplex RSC (chromatin 
structure remodeling complex) (Szerlong et al, 2003). ARP7 a ARP9 interagují s podjednotkou 
Sth1 (komplexu SWI/SNF), která je příbuzná Swi2, za vzniku komplexu SWI/SNF (Yang et 
al., 2007). Lidským homologem kvasinkového SNI/SNF komplexu jsou komplexy BAF (BRM 
associated factors) a PBAF (Polybromo-associated BAF) (Nie et al, 2003) a obsahují 
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podjednotky Arp4 a aktin, homologem u Drosophily jsou komplexy BAP (Brahma Associated 
Protein)  a PBAP (Polybromo-associated BAP) (Tang et al., 2010). 

Lidský komplex INO80 závislý na ATP má důležitou úlohu v transkripci, replikaci a 
opravě DNA (Kitayama et al., 2009). INO80 má schopnost výměny histonu H2A.Z za H2A 

v nukleosomech a změnu pozic nukleosomů (Poli et al, 2017). Porucha funkce INO80 je 
spojena s rakovinou (Beckwith et al, 2018). Složkami tohoto komplexu jsou Arp4, aktin, Arp5 
a Arp8. INO80 je spojen s opravou a fosforylací H2AX, která je signálem pro výskyt poškození 

DNA typu DSB (Kitayama et al., 2009). Lidský Arp8 je první mezi jadernými ARP, u nichž 

bylo zjištěno, že se téměř výhradně sdružují s mitotickým chromatinem v dělící buňce, a lidský 

Arp8 je nezbytný pro mitotické seřazení chromozomů (Aoyama et al., 2008). Umlčení Arp8 

způsobuje špatné vyrovnání chromozomů, zatímco umlčení Arp5 nebo komplexu INO80 ne 
(Aoyama et al., 2008). Arp4 a Arp6 s aktinem jsou součástí také dalšího kvasinkového 
komplexu závislého na ATP zvaného komplex SWR1 (Langst a Becker, 2001). Fosforylovaný 

histon H2AX je nezbytný pro vazbu komplexu SWR1 do míst DSB (dvouřetězcových zlomů) 
(van Attikum et al., 2007). Genom Arabidopsis kóduje homology všech podjednotek 

kvasinkového komplexu SWR1 (Meagher et al., 2005). V rostlinách má komplex SWR1 
stejnou funkci, spojuje depozici histonu H2AZ s klouzáním nukleosomu, čímž se reguluje 

exprese genu (Luo et al., 2020).  
Bylo také zjistěno, že proteiny aktinové superrodiny jsou zapojeny do posttranslačních 

modifikací jako je acetylace, která reguluje funkci chromatinu. Mezi příklady patří kvasinkový 

komplex NuA4 a savčí TIP60 (jedná se homologní komplexy), které obsahují aktin a Arp4 

(Galarneau et al, 2000). Komplex NuA4 hraje zásadní roli v genomických procesech, včetně 

opravy poškozené DNA a transkripce (Auger et al., 2008). Arp4 je zde nezbytný pro lokalizaci 
komplexu Nu4A na místo poškozené DNA. Posttranslační modifikace histonů v chromatinu je 
prostředkem regulace procesů souvisejících s DNA (Utley et al., 2005).  
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Obr.2: Schématické znázornění komplexů obsahujících ARP v jádře (převzato z Kristo et al., 2016). 
Komplexy obsahují centrální podjednotku s ATPázovou a HSA doménou. U komplexu NuA4 doména HSA 

leží v přidružené podjednotce Eaf1, nikoli v centrální podjednotce Esa1 (Auger et al., 2008).  
 

3.2.3.  Vývojové přechody 
Ukázalo se, že jaderné ARP hrají zásadní roli v přechodech vývojových fází. Přechody 

z vegetativního růstu na kvetení je jednou z nejdůležitějších a nejvíce regulovaných změn 

vývojových fází u rostlin a je velmi citlivá na změny v remodelaci chromatinu. Rozhodnutí o 

tomto přechodu je regulováno řadou environmentálních a endogenních podnětů jako je 

fotoperioda, teplota, stav živin, věk rostliny a pro některé délka expozice chladu. Každý z těchto 

podnětů je snímán jednotlivými genetickými cestami, který je přiváděn centrálním regulačním 

modulem, který řídí přechod od vegetativního růstu ke kvetení.  
ARP4 a ARP6 mají důležité role při přechodu ke kvetení u Arabidopsis (Meagher et al., 

2009, Martin-Trillo et al., 2006). Rostliny, u nichž byla exprese Arp4 umlčena RNAi, vykazují 

časné kvetení v dlouhých dnech, což naznačuje že cesta závislá na fotoperiodě byla aktivována 
k tomu, aby započalo kvetení (Kandasamy et al, 2005). Na rozdíl od fotoperiodově závislého 
fenotypu ARP4 má nulová mutanta a závažný knockdown mutant defektní v expresi ARP6 za 
následek brzké kvetení za fotoperiody dlouhého či krátkého dne (Choi et al, 2005). Tento časně 
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kvetoucí fenotyp mutantů ARP6 je výsledkem násobného snížené exprese genu pro kvetení 

(FLC, Flowering locus c), což naznačuje, že ARP6 je normálně vyžadován pro podporu exprese 
FLC (Meagher et al.,  2009).  

U kvasinek se ARP zapojují do přechodu z vegetativní na reprodukční fázi. Přepínání 

této fáze vyžaduje přeskupení DNA a transkripci lokusu MAT, kdy komplexy INO80 a SWR1 

jsou rekrutována do oblasti DNA pomocí DSB (dvouřetězcové zlomy v DNA) (Meagher et al., 
2009). V dalším všeobecně známějším příkladu ztráty normální epigenetické kontroly jsou 

stochastické změny barvy očí Drosophila výsledkem změny polohy exprese genu (Csink a 

Henikoff, 1996).  
 

4. Komplex Arp2/3 
Poprvé byl komplex Arp2/3 izolován z organismu Acanthamoeba castellani (Machesky et 

al.1994) během hledání ligandů profilinu. Následně byl také identifikován ve strukturách 

bohatých na aktin u kvasinek Schizosaccharomyces pombe (McCollum, et al., 1996) a u 
pučících kvasinek Saccharomyces cerevisiea (Winter et al., 1997). Poté bylo zjištěno, že se 

proteiny Arp2 a Arp3 vyskytují ve všech eukaryotech (Frankel a Mooseker, 1996). Komplex 
Arp2/3 je také využíván bakteriálními patogeny k iniciaci polymerizace aktinu, která podporuje 

připojení k hostitelské buňce a šíření buněk mezi buňkami v buněčných infekčních procesech 
(Welch a Way, 2013).  
 

4.1.  Struktura Arp2/3 komplexu 
Komplex Arp2/3 je nuklátor složený ze sedmi podjednotek, a jehož složení (Welch et 

al., 1997) je konzervováno mezi kvasinkami, živočichy a rostlinami. Dvě z podjednotek jsou 
proteiny z rodiny actin related proteins Arp2 a Arp3 a dalšími složkami jsou mezi sebou 

nepříbuzné proteiny ArpC1, ArpC2, ArpC3, ArpC4 a ArpC5 (obr.3). Jednotlivé podjednotky 

jsou schopny se slučovat. Zejména podjednotky ArpC2 a ArpC4 navazují konkakt s mateřským 

filamentem a umožňují ukotvení Arp3 jako první podjednotku dceřiného filamenta. Komplex 
je vysoce konzervovaný vzhledem k tomu, že se mezi různými organismy dají kombinovat 

mezidruhově podjednotky a výsledkem vždy je funkční Arp2/3 komplex. Například 

u rostlinných mutantů mohou nahradit komplex Arp2/3 savčí podjednotky komplexu (Hussey 

et al, 2006). Komplex Arp2/3 je ve tvaru disku. Oba ARP jsou složeny jako aktin, ale mají 

rozšířené smyčky na povrchu, aby mohly interagovat se sousedními podjednotkami. Středem 

komplexu je dimer tvořen podjednotkami ArpC2 a ArpC4, které sdílejí stejný záhyb, ačkoliv 
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postrádají významnout sekvenční podobnost. Dimer pohromadě drží antiparalelní napojení 

dlouhých C-koncových helixů. ArpC4 má jednu a ArpC2 dvě podobné N-terminální α-β 

domény. Jedna doména ArpC4 interaguje s Arp2, ArpC1 a ArpC5, zatímco dvě domény ArpC2 
interagují pouze s Arp3 (Pollard a Beltzner, 2002).  

 

  Obr.3: ARP Stuhový diagram s vyzvačením sekundárních struktur komplexu Arp2/3 u Turu domácího. 

Převzato z (Luan a Nolen, 2013). Na modelu jsou barevně odlišené podjednotky ArpC1-ArpC5, Arp2 a Arp3.  
 

4.2. Aktivace komplexu Arp2/3 
Mezi funkce komplexu Arp2/3 patří „de novo“ vznik aktinových filament a 

rozvětvování aktinových filament, tím že zakládá nukleační jádro pro další elongaci aktinového 

filamentu (Mullins et al., 1997). K větvení filament dochází pod úhlem 70°, což je dáno 

specifickým prostorovým uspořádáním podjednotek komplexu (Mullins et at., 1998). Molekuly 
Arp2 a Arp3 mají podobnou terciální strukturu jako aktin samotný a po navázání komplexu na 

G-aktin se vytvoří stabilní trimer a jádro pro růst vlákna. V neaktivním komplexu jsou 
podjednotky Arp2 a Arp3 příliš daleko od sebe pro stimulaci vzniku aktinového trimeru 
(Robinson et al., 2001) Aktivace nukleace zahrnuje významnou konformační změnu, která 

umožňuje interakci ARP2 a ARP3 jako heterodimeru, který tvoří templát pro sestavení nového 

vlákna.  Po aktivování komplex podporuje nukleaci na plus konci a omezuje nukleaci na mínus 

konci.  
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Pro aktivaci komplexu jsou vyžadovány faktory podporující nukleaci (NPF), aktin a 
navázání ATP a jeho následná hydrolýza. NPF představují heterologní skupinu proteinů a 

zahrnují protein ActA z Listeria monocytogenes (Welch et al, 1998), WASP (Wiskott- Aldrich 
syndrom protein; Yarar et al., 1999), neurální WASP (N-WASP; Rohatgi et al, 1999), 
verprolin-homologní protein WASP zvaný WAVE či SCAR (Machesky et al., 1999), 
kvasinkový Pan1p (Duncan et al., 2001) a WASH (WASP a SCAR homolog). Ačkoliv všechny 

NPF sdílejí některé společné vlastnosti, jsou výrazně odlišné ve strukturální organizaci a 
funkcích v buňkách. Hlavním konzervovaným prvkem ve všech NPF je oblast CA, která se 

váže na Arp2/3. Skládá se z bazického úseku (spojující oblast- C) a kyselého úseku (A). 

Proteiny, které obsahují tuto sekvenci přicházejí do kontaktu se čtyřmi podjednotkami 
komplexu a to Arp2, Arp3, ARPC1 a ARPC3 (Kreishman-Deitrick et al., 2005).  

NPF spadají do dvou tříd založených na mechanismu, kterým aktivují komplex ARP2/3. 
NPF se liší v organizaci domény a fyziologické funkci a aktivují komplex v reakci na různé 

signály. NPF třídy I aktivují Arp2/3 podporou konformační změny a prezentací aktinového 

monomeru, což umožňuje větvení nového filamenta. Jsou hlavními regulátory nukleace 

zprostředkované Arp2/3 a mají přítomnou doménu WCA, která je pro aktivaci nukleace 

vyžadována. Doména WCA je složena z WH2 části (homolog WASP), která váže G-aktin a 
CA oblasti. NPF třídy I zahrnují proteiny WASP, N-WASP, Scar, WH2 (verprolin homologii), 
ActA, myosin I (Welch and Mullins, 2002). NPF třídy II neobsahují WH2 vázající se na G-
aktin, ale místo toho obsahují domény vázající se na F-aktin (FAB), které jsou potřeba pro 

aktivaci komplexu (Goode et al, 2001). Aktivace komplexu NPF třídy II začíná vazbou oblasti 

CA na komplex Arp2/3, což způsobí konformační změnu, která usnadňuje následnou vazbu na 

mateřské vlákno a tudíž i aktivaci. Následně pak pravděpodobně domény FAB stabilizují nově 

se rozvětvující vlákno (Welch a Mullins, 2002). NPF třídy II. zahrnují kvasinkový protein 

Abp1p a savčí cortactin (Welch and Mullins, 2002). 
U živočichů je komplex aktivován především pomocí WASP, N-WASP (Yarar et al, 

1999). WASP proteiny umožňují překonat inhibici profilinem vázajícím se na aktinové 

monomery. Profilin zabraňuje spontánní nukleaci. U kvasinek je aktivace podpořena proteinem 
Pan1p, který spojuje polymeraci aktinu nukleovanou komplexem Arp2/3 s mechanismem 
endocytózy, čímž poskytuje sílu potřebnou pro endocytózu (Duncan et al., 2001). U rostlin byl 
objeven prozatím jediný mechanismus aktivace pomocí SCAR/WAVE NPFs (viz níže). 
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Chybné regulace aktivit komplexu Arp2/3 u živočichů jsou spjaty s některými lidskými 

nemocemi. Mutace v genu, který kóduje protein WAS způsobuje X-vázané onemocnění 

trombocytopenie, což je krvácivá porucha spojená s dysfunkcí krevních destiček, kdy se u 
pacientů rozvíjí imunodeficience (Zhu et al., 1997) nebo recesivní X-vázané imunitní 

onemocnění Wiskottův-Aldrichův syndrom, kdy aktivovaný WASp indikuje vytvoření 

imunologické synapse aktinovým cytoskeletem a u pacientů se na rozdíl od trombocytopenie 

rozvíjí autoimunita (Massaad et al, 2013). Pro kvasinky (Winter et al, 1999) či Drosophilu 
(Hudson a Cooley, 2002) je funkčnost komplexu Arp2/3 životně důležitá, jelikož delece více 
podjednotek může být pro ně letální. Životaschopné mutantní kmeny kvasinek vykazují 

závažné poruchy v cytoskeletální organizaci aktinu a v procesech závislých na aktinu, jako je 

endocytóza (Welch a Mullins, 2002). U Drosophily umírají mutanti v Arp3 a Arpc1 před 

dospělostí a vykazují řadu defektů v embryonálních aktinových strukturách (Hudson a Cooley, 

2002). U živočichů a prvoků inhibice Arp2/3 komplexu vede k zastavení buněčného růstu 

(Hussey et al, 2006). U lidských HeLa buněk může být mutace v jednotlivých podjednotkách 

komplexu letální (Goley a Welch, 2006). U rostlinných mutantů narušení genů pro Arp2/3 

komplex není letální, ale absence proteinů způsobuje charakteristické změny především 

pokožkových buněk (Mathur et al., 2003a). Je možné, že u rostlin funkci komplexu mohou 

zastávat proteiny forminy o kterých již byla zmínka v kapitole o asociovaných proteinech.  
 

4.3. ARP2/3 v rostlinách 
Rostliny jsou specifické v tom, že spoléhají na jednu rodinu aktivátorů ARP2/3 

nazývanou SCAR/WAVE (Machesky a Gould, 1999). Komplex SCAR/WAVE aktivuje 
ARP2/3 komplex za pomoci klíčových proteinů HSPC300 a SCAR a činí ho tak vysoce afinní 

pro aktin. Proteiny SCAR/WAVE identifikované v Arabidopsis thaliana (AtSCAR1 až 

AtSCAR4) a jeden u kukuřice (ZmSCAR1) mají doménu VCA (verprolin-homology-central-
acidic), ozačovanou i jako WA doména (Frank et al, 2004). Doména se skládá z oblastí V- actin 
binding region, C- central conecting region, A- acidic region. Tato doména podpoří 

konformační změnu komplexu, která vede k jeho aktivaci přivedením G-aktinu do těsné 

blízkosti podjednotek Arp2 a Arp3. V-oblast váže aktinové monomery na Arp2/3 komplex 
(Boczkowska et al., 2008).  Doména VCA je dostatečná pro aktivaci komplexu (Frank et al, 

2004). Rostlinné SCAR proteiny se liší od živočišných homologů právě díky přítomnosti 

roslinných specifických domén. 
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Činnost komplexu Arp2/3 se uplatňuje v různých rostlinných orgánech, například při vytváření 

kořenových hlíz (Yokota et al., 2009), při morfogenezi trichomů,  cylindrických epidermálních 

buněk a pokožkových buněk v nadzemních částech rostlin (Le et al., 2003)i v kořenech a 
výhoncích (Dyachok et al., 2011). 

Nejviditelnějším rysem všech mutantních fenotypů Arp2/3 je defekt v morfogenezi 

trichomů. Vytvářejí se neobvykle tvarované trichomy podobné těm, které jsou výsledkem 

ošetření cytochalasinem D, který narušuje aktin (Frank et al, 2004). Pro rostliny nejsou mutace 
v jednotlivých podjednotek tak poškozující jako pro kvasinky, Drosophilu či lidské buňky. 

5. Aktin v jádře 
Kromě cytoskeletu je aktin přítomen také v buněčném jádře, kde je spojen s mnoha 

procesy, které řídí expresi genu. Jaderný aktinu se široce podílí na regulaci transkripce (Dopie 

et al., 2012), remodelaci chromatinu (Zhao et al., 1998), opravě poškození DNA (Belin et al., 

2015). Sdružuje se všemi třemi RNA polymerázami (Philimonenko, 2004; Hu, 2004) a je 
součástí mnoha komplexů remodelující chromatin. Nejnovější důkazy ukazují, že jaderný aktin 

má roli v apoptóze (Grzanka et al., 2010), replikaci DNA (Parisis et al., 2017) a virové infekci 
(Fuchsova et al., 2015).  
 5.1. Historie jaderného aktinu 

Studie dokazující výskyt aktinu v jádře eukaryotických buněk probíhaly již před více 

než 50 lety. Původní studie byly do značné míry popisné. První z nich z roku 1963 popisuje 
aktin v jádře izolovaný z jádra telecích tymocytů (Ohnishi et al., 1963). Brzy poté popsala 

jaderný aktin Nancy Lane v roce 1969, která zpočátku pomocí elektronové mikroskopie 

prokázala, že se tvoří vlákna (pravděpodobně aktinová) v nukleoplazmě oocytů Triturus 
viridescens v reakci na aplikování aktinomycinu D, který inhibuje transkripci. Tato jaderná 

vlákna byla složena z jednotlivých vlákem se stejným průměrem jako F-aktin, což naznačuje, 

že se mohlo jednat o aktin tvořící aktinové tyčinky (Lane, 1969). Stejné aktinové tyčinky byly 

později pozorovány v neuronech kuru domácího (Masurovsky et al., 1970), v mozku králíka 

(Clattenburg et al., 1972), v hlenkách  (Ryser et al., 1970). Tyto studie naznačují, že jaderný 

aktin byl pozorován u mnoha typů buněk. Následující studie prokázaly, že se skutečně jednalo 

o aktin (Jockusch et al., 1971). Bylo také pozorováno, že se aktinové tyčinky v jádře vytváří 

v reakci na buněčný stres. Ošetřením buňky dimethylsulfoxidem má za následek přítomnost 

aktinu v jádře (Fukui, 1978). Jaderná aktinová vlákna se v buňkách také objevují v reakci na 

tepelný šok (Welch a Suhan, 1985), či vyčerpání ATP (Pendleton et al., 2003). Později se 
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ukázalo, že tepelný šok vedl k translokaci aktinu do jádra (Iida et al., 1986). Následné studie 
začaly odhalovat mechanismy řízení jaderné lokalizace aktinu.  

 
5.2. Změna lokalizace aktinu 

Aktin neustále přechází dovnitř a ven z jádra. Rychlost transportu, která závisí na 

dostupnosti aktinových monomerů, naznačuje aktivní transportní mechanismus v obou 
směrech. Pomocí fluorescenční zobrazovací techniky FRAP (obnovení fluorescence po 

fotobělení) byl identifikován Importin 9 jako faktor zprostředkující jadernou lokalizaci aktinu 

v komplexu s koflilinem (Dopie et al., 2012) (obr.4). Naopak translokaci aktinu z jádra do 

cytoplazmy zprostředkovává Exportin 6 (Stuven et al., 2003) (obr.4). Exportin 6 není schopen 

se vázat na aktin sám, interaguje s ním pouze v přítomnosti profilinu (Stuven et al., 2003). Aktin 

je tedy exportován z jádra v komplexu s profilinem a importován do jádra v komplexu 
s kofilinem.  
 5.3.  Formy jaderného aktinu 

Přítomnost dynamického polymerního aktinu v jádře byla prokázána McDonaldem a 

jeho kolegy pomocí fluorescenční zobrazovací techniky FRAP (fluorescence recovery after 
photobleaching) u aktinových mutantů, které nemohou tvořit polymery, a s pomocí látek, které 

mění polymeraci aktinu (McDonald et al., 2006). Toto pozorování a další studie naznačují, že 

aktinové polymery v jádru a cytoplazmě jsou odlišné struktury (viz obr.4). Rozlišujeme hlavní 

formy polymerovaného jaderného aktinu: volný aktin, aktin vázaný v komplexech a 
filamentární formy. Nukleární aktinové polymery jsou oligomery aktinu, které nemají zřejmou 

strukturu vlákna, jaderné aktinové tyčinky jsou větší polymery aktinu, které se podobají 

cytoplazmatický aktinovým vláknům či svazkům (obr.4).  
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Obr.4: Přemisťování aktinu mezi jádrem a cytoplazmou (Převzato z Hyrskyluoto a Vartiiainen, 2020). 
Importin 9 přesouvá aktinový a kofilinový komplex do jádra prostřednictvím jaderného póru (NPC; nuclear 

pore complex)(1.a). Exportin-6 (znázorněn oranžově) zprostředkovává export aktinových a profilinových 

komplexů(1.b). Vazba Importinu-9 a Exportinu-6 na aktin je regulována pomocí Ran-GTP, který podporuje 

tvorbu exportních komplexů a rozkládá jaderné importní komplexy (2). Kinázy Tes a Lim fosforylují a tím 

inaktivují  kofilin. Slingshot (Ssh) kofilin aktivuje defosforylací. Bach2 inhibuje TesK pro udržení aktivního 

kofilinu (3). RASSF1A podporuje export aktinu s kofilinem zprostředkovaný Exportinem 6. RASSF1A 

lokalizuje jadernou membránu ve spojení s MST2 kinázou a tvoří komplex s Exportinem-6 a Ran-GTPázou 

(4). PI3K kináza reguluje hladinu Exportinu-6, a mění tedy hladinu aktinu. Není známý přesný molekulární 

mechanismus (5). Emerin podporuje lokální polymeraci aktinu na vnější jaderné membráně, což vede ke 

sníženým hladinám exportovaného aktinu (6).  
V jádře nabývá aktin mnoha forem. Jednotlivá aktinová filamenta tvoří v jádře aktinové tyčinky, (na obrázku 

červeně vetší seskupení aktinu) ale mohou být tvořeny také svazky aktinových filament. Kromě toho se tvoří 

krátké polymery aktinu a skupiny aktinových monomerů ve změněném konformačním stavu, nebo komplexy 

aktinu s profilinem či kofilinem. 
 



19  

5.4.  Funkce jaderného aktinu  
5.4.1.  Oprava DSB 

Dvouřetězcové zlomy (DSB; z angličtiny-double-strand breaks) narušují kontinuitu 

molekuly DNA a jsou velmi škodlivé. Oprava DSB je zvláště náročná u pericentromerického 

heterochromatinu, který zahrnuje velké bloky často opakovaných sekvencí DNA, které ukotvují 

centromery. Existují dva způsoby opravy DSB a to nehomologním spojováním volných konců 

(NHEJ), nebo homologní rekombinací (HDR). Buňka se rozhodne jaký z mechanismů použít 

na základě toho, v jaké fázi buněčného cyklu se nachází, a dle stavu chromatinu (Schrank, 
2018). 

Mechanismus NHEJ je hlavní dráhou reparace DSB u vyšších eukaryotických buněk. 

Je označován jako mechanismus, který je náchylný k chybám, jeho úkolem je zajistit rychlou 

opravu DNA. Mechanismus HDR je naopak přesný a pomalý proces opravující DSB u nižších 

eukaryotických buněk a jednobuněčných, kde může mít chybná oprava   více následků . HDR 

mechanismus zajistí resekci poškozeného úseku DNA a následnou syntézu nového vlákna DNA 

tím, že hledá homology v genomu, aby resyntetizovaly porušenou sekvenci. Relokalizace 

poškozeného úseku DNA závisí na silně rozvětvených sítích aktinových filament sestavených 

komplexem Arp2/3 a jeho nukleátory Scar a Wash (Schrank, 2018). Nukleační aparát aktinu 

WASP, Arp2/3 a jaderný aktin se rekrutuje do místa v poškozeném chromatinu (Schrank, 
2018), a Arp2/3 polymeruje aktin tak, že přemisťuje DSB na periferii jádra, což je místo 

přístupnější pro následnou opravu mechanismem HDR (obr.5). Inhibitor komplexu Arp2/3 
označovaný jako CK-666 blokuje pohyb DSB (Schrank, 2018) Zatímco pro podporu 

shlukování DSB je výhradně vyžadována aktivita Arp2/3, směrovaný pohyb 

heterochromatických zlomů také vyžaduje aktivity myosinu I a V (Schrank, 2018). Myosin V 

řídí pohyb heterochromatických zlomů podél aktinových vláken polymerovaných komplexem 
Arp2/3 (Schrank, 2018). Rekrutování komplexu Arp2/3 a myosinů vyžaduje HP1 

(chromozomální protein regulující transkripci) a Mre11 (protein účastnící se iniciace procesu 

opravy DNA) (Dialynas, 2019). Kvasinkový komplex Smc5/6 dopravuje ktivátor myosinu 

Unc45 na místo opravy heterochromatinu (Dialynas, 2019). Tento krok je hlavním spouštěčem 

pohybu myosinu podél vláken a tím přemisťování DSB. Inaktivace relokalizace DNA vede ke 
genomické nestabilitě. Proteinový komplex Smc5/6 se podílí na mnoho procesech jako je 

oprava DNA, replikace, segregace chromozomů (Paleček, 2018). Arp2/3 se neuplatňuje 

v mechanismu NHEJ (Schrank, 2018). Studie proběhly na různých živočišných druzích jako 

jsou savci, plazi, hmyz. 
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Obr. 5: Schéma relokalizace HSB na periferii jaderným aktinem (převzato z Dialynas, 2019) 
 

5.4.2.  Transkripce 
Aktin interaguje s RNA polymerázou I, II a III, podporuje transkripci zprostředkovanou 

všemi třemi polymerázami a řídí pohyb transkribovaných genů (Percipalle a Visa, 2006).  
Zjištění, že jaderné aktinové tyčinky se tvoří v reakci na silný inhibitor transkripce, 

vedlo k výzkumu úloh jaderného aktinu v transkripci (Lane, 1969). Studie u Chironomus 
tentans, drobné mouchy z řádu dvoukřídlých, zjistily, že anti-aktinové protilátky značí 

transkripčně aktivní oblast chromatinu a že aktin interaguje s podskupinou proteinů, která váže 

nové transkripty (Percipalle et al., 2001). Přerušení této interakce aktinu blokuje transkripci jak 

u C.tentans (Percipalle et al., 2003) i v lidských buňkách (Kukalev et al., 2005). Tato data 

ukazují, že jaderný aktin hraje v transkripci zásadní roli. Jaderný aktin reguluje transkripci 

přímým ovlivňováním aktivity RNA polymerázy (RNAP) (Fomproix a Percipalle, 2004). 
Přímo interaguje s transkripčním aparátem a ovlivňuje iniciaci a elongaci transkripce.  

Jaderný aktin se kromě kontroly transkripce prostřednictvím svých interakcí se všemi 

třemi RNAP také váže na specifické transkripční faktory a reguluje je. Konkrétně aktin reguluje 

lokalizaci a aktivitu megakaryocytu akutní leukémie (MAL), spoluaktivátoru faktoru sérové 

odpovědi (Serum response factor, SRF) (Vartiainen et al., 2007). Polymerace aktinu uvolňuje 

MAL z vazby k aktinovému monomeru, což aktivuje transkripční faktor SRF  a řízení 

transkripce u živočichů (Schrank, 2018).  
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Aktivátory komplexu Arp2/3, které jsou členy skupiny NPF třídy I, byly také nalezeny 
v jádře (Suetsugu a Takenawa, 2003). N-WASP obsahuje jadernou lokalizaci (NLS) a jaderný 

exportní signál (NES) (Suetsugu a Takenawa, 2003).  N-WASP indukuje polymeraci jaderného 

aktinu za účelem regulace transkripce závislé na RNA-polymeráze II ve spojení s komplexem 
Arp2/3 (Wu et al., 2006).  

 Obr. 6: Funkce aktinu v jádře (převzato z Schrank, 2018) 
Na obrázku je znázorněno jádro podstupující různé procesy ovlivněné aktinem, které jsou detailně zobrazeny 

v příslušných rámečkách. V horním levém rámečku se shlukují transkripčně aktivní geny. V promotorech se 
nachází WASp, Arp2/3 a aktinová filamenta, kde ztráta polymerace jaderného aktinu brání podstoupení 

transkripce (Dopie at al., 2012). 
V levém dolním rámečku forminy polymerují aktin. Aktinové monomery vážou a potlačují megakaryocyty 

akutní leukémie (MAL), kdy po polymeraci jaderného aktinu MAL uvolní a aktivuje SRF k řízení transkripce 

(Schrank, 2018). V pravém horním rámečku heterochromatické DSB přijímají komplex Arp2/3 myosiny, 

které pohybují poškozenou DNA na jedernou periferii. V pravém dolním rámečku poškození DNA indukuje 

formace aktinových vláken v savčích buňkách.  
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5.5.  Funkce Arp2/3 v jádře 
Arp2/3 je kromě cytoplazmy také lokalizován v jádře, jak již bylo zmíněno výše. Hraje 

zásadní roli při zprostředkování polymerace jaderných aktinů. Rekrutuje se do poškozeného 

chromatinu, kde polymeruje aktin tak, aby zpřístupnil mechanismu HDR následnou opravu 

poškozené DNA (Schrank, 2018). Dále se podílí na regulaci transkripce závislé na RNA 

polymeráze II in vivo i in vitro (Yoo et al., 2007).  
Komplex Arp2/3 se vyskytuje v jádře v rostlinách (Zhang et al., 2013), ale jeho funkce 

není známá. Studie zatím probíhaly pouze na nerostlinných modelech.  
 

6. Závěr 
Objevení aktinu v jádře více než před 50 lety bylo nahlíženo velmi skepticky, proto 

studie o jaderných funkcích aktinu nepokračovaly ve stejné míře jako studie o aktinu 
v cytoplazmě. V posledních letech se však znalosti o jaderném aktinu hodně rozrostly. Jaderné 

funkce byly objeveny i u proteinů příbuzných aktinu (ARP). Integrita genomu je udržována 

činnostmi jaderných ARP komplexů v replikaci DNA, segregaci chromozomů a opravách 

DNA.  
Aktin je aktivně transportován mezi jádrem a cytoplazmou a rovnováha množství 

cytoplazmatického a jaderného aktinu je pevně regulována. Bylo prokázáno, že hladiny 

jaderného aktinu se mění za určitých podmínek, ale regulace tohoto mechanismu není známá. 

K objasnění mechanismu, jak se mění hladiny aktinu v jádře, a jak to ovlivňuje jaderné procesy 

závislé na jaderném aktinu, jsou nutné další studie. Nyní víme, že jaderný aktin má mnoho 

funkcí včetně regulace všech tří RNA polymeráz, specifických transkripčních faktorů , aktivity 

a tvorby komplexu remodelace chromatinu, pohybu chromatinu, opravy poškozené DNA. 

Přesné mechanismy toho, jak se aktin těchto jednotlivých funkcí účastní, nebyly plně 

definovány a je potřeba, aby na ně byl zaměřen výzkum. Stejně tak je potřeba zaměřit výzkum 

na roli jaderného aktinu a komplexu Arp2/3 v lidských nemocech. Přítomnost typických 

aktinových mikrofilament v jádru nebyla přímo prokázána. Zůstává nejasné, jaké proteiny se 

účastní polymerace jaderného aktinu. O komplexu Arp2/3 víme, že se nachází v jádře, stejně 

tak i jeho regulátor N-WASP, a podílí se na regulaci transkripce závislé na polymeráze II. O 
tom, zda je aktin polymerován v transkripčním místě, neinformovaly prozatím žádné studie.  
Další výzkum je nutný k identifikaci struktury jaderného aktinu a k pochopení, jak aktin a jeho 
nukleační faktory interagují v jádře. 
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