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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá studiem „O“ podskupiny FOX transkripčních faktorů, která sestává ze 

čtyř zástupců (FOXO1, FOXO3, FOXO4 a FOXO6). Jedná se o významné regulační 

molekuly, které hrají zásadní roli v kontrole buněčného cyklu, odpovědi organismu na 

stres, diferenciaci a apoptóze. Na základě jejich schopnosti vyvolat buněčnou smrt jsou 

obecně považovány za tumorové supresory. Nedávné studie však ukázaly, že jejich 

působení může mít i opačný účinek, tedy že mají schopnost podpořit vývoj nádoru, či 

vyvolat rezistenci na léčiva používaná při léčbě některých typů národů. Přes intenzivní 

výzkum zůstává řada otázek týkajících se funkce FOXO proteinů stále nezodpovězená. 

Jednou z nich je, zda drobné strukturní rozdíly pozorované v jinak vysoce konzervovaných 

DNA-vazebných doménách (DBD) jednotlivých zástupců FOXO transkripčních faktorů 

mají vliv na DNA-vazebnou afinitu. Dále pak, zda má nedávno popsaná protein-proteinová 

interakce FOXO-DBD s transkripčním faktorem p53 vliv na jejich DNA-vazebné 

vlastnosti, nebo jaký je význam vazebného místa pro Mg2+ ion nalezeného v krystalové 

struktuře komplexu FOXO4-DBD:DNA. Pro objasnění těchto otázek byly exprimovány a 

purifikovány DNA-vazebné domény lidských transkripčních faktorů FOXO3 a FOXO4 

(FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207). Pomocí změn stacionární anisotropie 

fluorescence byly stanoveny DNA-vazebné afinity připravených FOXO3-DBD142-267 

a FOXO4-DBD82-207 za různých podmínek, tedy v přítomnosti a nepřítomnosti proteinu 

p531-312 a Ca2+ a Mg2+ iontů. Výsledky ukázaly výrazné zvýšení DNA-vazebných afinit 

obou FOXO-DBD v přítomnosti Ca2+ iontů a proteinu p531-312 v porovnání 

s DNA-vazebnou afinitou naměřenou za jejich nepřítomnosti. Přítomnost Mg2+ měla na 

DNA-vazebné vlastnosti FOXO-DBD překvapivě negativní vliv. 

 

Klíčová slova: FOXO, forkhead, p53, transkripční faktor, protein-protein interakce 
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Abstract 
 

This work studies the "O" subgroup of FOX transcription factors, which consists of four 

members (FOXO1, FOXO3, FOXO4 and FOXO6). They are important regulatory 

molecules that play a critical role in a number of physiological and pathological processes 

such as cell cycle control, the body's response to stress, differentiation and apoptosis. Due 

to their ability to induce cell death, they are generally considered to be tumor suppressors. 

However, recent studies have shown that they can also induce an opposite effect, i.e. to 

promote tumor progression or induce resistance to drugs used in the therapy of certain 

types of tumors. Despite intensive research, a number of questions regarding the function of 

FOXO proteins still remain unanswered. One question is whether the small structural 

differences observed in the highly conserved DNA-binding domains (DBD) of FOXO 

transcription factors affect their DNA-binding affinities. Furthermore, it is unclear whether 

the recently described protein-protein interaction of FOXO-DBD with the transcription 

factor p53 affects their DNA-binding affinity. Moreover, the role of the binding site for 

Mg2+ ion which was found in the crystal structure of FOXO4-DBD:DNA, is also still not 

understood. To clarify these questions, the DNA-binding domains of the human 

transcription factors FOXO3 and FOXO4 (FOXO3-DBD142-267 and FOXO4-DBD82-207) 

were expressed and purified. Next, the DNA-binding affinities of prepared 

FOXO3-DBD142-267 and FOXO4-DBD82-207 under different conditions, i.e. in the presence 

and absence of p531-312 protein, Ca2+ and Mg2+ ions, were determined using steady-state 

fluorescence anisotropy measurements. The results showed that the presence of Ca2+ ions 

and p531-312 protein significantly increased the DNA-binding affinities of both 

FOXO-DBDs. Surprisingly, the presence of Mg2+ ions reduced the DNA-binding affinity of 

both FOXO-DBDs. 

 

Keywords: FOXO, forkhead, p53, transcription factor, protein-protein interaction 
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Seznam použitých zkratek 
 

Akt/PKB ........................... protein kinasa B 

Arg .................................... arginin 

Asn ................................... asparagin 

ATP .................................. adenosintrifosfát 

Bl21 (DE3) ....................... kmen bakterií E. coli vhodný pro expresi proteinů 

CTP ................................... cytidintrifosfát 

DAF-16 ............................. ortholog FOXO proteinů u Caenorhabditis elegans 

DBD ................................. DNA-vazebná doména 

DNA ................................. deoxyribonukleová kyselina 

DTT .................................. 1,4-dithiothreitol 

E. coli ............................... bakterie Escherichia coli 

EDTA ............................... kyselina ethylendiamintetraoctová (z angl. 
ethylenediaminetetraacetic acid) 

FOX .................................. forkhead box transkripční faktory 

FOXO ............................... „O“ podskupina forkhead box transkripčních faktorů 

GTP .................................. guanosintrifosfát 

His .................................... histidin 

His-tag .............................. histidinová kotva 

IGF-1 ................................ insulinu podobný růstový faktor 1 (z angl. insulin-like growth 
factor 1) 

IPTG ................................. isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid 

IR ...................................... geny regulované insulinovou signální dráhou (z angl. insulin 
responsive) 

IRE ................................... insulin responsivní element 

IRS1-4 .............................. proteiny uplatňující se v dráze insulinu (z angl. insulin receptor 
substrate) 

LB medium ....................... médium pro bakterie dle Luria-Bertani (z angl. lysogeny broth) 
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Leu ................................... leucin 

Lys ................................... lysin 

MDM2 ............................. ubikvitin ligasa (z angl. murine double minute 2) 

NES .................................. nukleární exportní sekvence 

NLS .................................. nukleární lokalizační sekvence 

PBS .................................. fosfátový pufr (z angl. phosphate buffered saline) 

PI3K ................................. fosfatidylinositol-3-kinasa 

PTM ................................. posttranslační modifikace 

RNA ................................. ribonukleová kyselina 

RNAP ............................... RNA-polymerasa 

ROS .................................. reaktivní formy kyslíku (z angl. reactive oxygen species) 

SDS .................................. dodecylsíran sodný (z angl. sodium dodecyl sulfate) 

SDS-PAGE ...................... Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 
(z angl. sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 
electrophoresis) 

Ser .................................... serin 

SGK ................................. sérum a glukokortikoid-regulovaná kináza 

TAD ................................. transaktivační doména 

TEMED ............................ N, N, N’, N’-tetraethylendiamin 

TEV .................................. proteasa viru tabákové mozaiky (z angl. Tobacco Etch Virus) 

Thr .................................... threonin 

TRIS ................................. tris(hydroxymethyl)aminomethan 

Tyr .................................... tyrosin 

U ....................................... jednotka (z angl. units) 

UTP .................................. uridintrifosfát 

v/v .................................... objem/objem (z angl. volume/volume) 

w/v ................................... hmotnost/objem (z angl. weight/volume) 
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1. Úvod 
 

Forkhead box (FOX) transkripční faktory jsou skupinou velice významných evolučně 

konzervovaných proteinů. Charakteristickým znakem FOX proteinů je tzv. forkhead 

doména, která zprostředkovává vazbu na DNA a jež je u všech dosud známých zástupců 

vysoce konzervovaná. Tato práce se zabývá především „O“ podskupinou FOX 

transkripčních faktorů, jež hraje ústřední roli v kontrole buněčného cyklu, diferenciaci, 

kontrole metabolismu, apoptóze a reakci organismu na stres. Funkce těchto důležitých 

molekul je pevně řízena širokou škálou protein–proteinových interakcí a posttranslačních 

modifikací zahrnujících fosforylaci, acetylaci, methylaci a ubikvitinaci. Přesné 

mechanismy, kterými tyto faktory regulují aktivitu FOXO, jsou dosud neznámé. Jedním z 

důvodů je to, že jediná strukturní informace, která je momentálně k dispozici, se vztahuje 

pouze k izolovaným forkhead doménám a jejich komplexům s DNA. Molekuly FOXO 

faktorů obsahují, kromě forkhead domén, dlouhé nestrukturované segmenty, a proto je 

obtížné je zkoumat. Z důvodu, že se jedná o celotělově exprimované transkripční faktory 

ovlivňující expresi řady genů a také skutečnost, že hrají důležitou roli v procesu stárnutí, 

které je mimo jiné spojeno s nemocemi jako diabetes mellitus 2. typu, rakovina či vznik 

lékové rezistence při léčbě některých typů nádorů, je silně žádoucí tyto proteiny studovat. 

Porozumění těmto komplexním molekulám a zejména jejich interakcím bude ještě 

vyžadovat značné úsilí. Ukazuje se však, že FOXO transkripční faktory představují slibný 

cíl pro léčbu celé řady nemocí včetně rakoviny, akutní myeloidní leukémie a diabetu 

mellitu 2. typu.  
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2. Literární přehled 
 

2.1. Transkripce 

 

Transkripce je prvním krokem genové exprese. Jejím cílem je přepsat genetickou informaci 

uloženou v DNA do RNA. Nové vlákno RNA se označuje jako transkript a vzniká na 

základě komplementarity bází. Přepis genetické informace probíhá z tzv. nekódujícího 

vlákna, které slouží jako předloha (templát). Druhé vlákno se transkripce přímo neúčastní a 

je označováno jako kódující, neboť jeho sekvence je stejná jako sekvence primárního 

transkriptu s tím rozdílem, že v sekvenci transkriptu je místo thyminu vázán uracil.  

Transkripce má tři fáze a to iniciační, elongační a terminační. Klíčovou roli zde hraje 

DNA-dependentní RNA-polymerasa, která katalyzuje postupné připojování 

nukleotidtrifosfátů (ATP, CTP, UTP, GTP) za vzniku fosfodiesterových vazeb. U 

eukaryotických organismů můžeme najít až 4 typy RNA-polymeras, přičemž pro 

transkripci má zásadní význam RNA-polymerasa II (RNAP II). Ostatní RNA-polymerasy 

(RNAP I, RNAP III, RNAP IIV) se zaměřují na přepis genů, z nichž nevznikají proteiny. 

Prokaryotické organismy si na rozdíl od eukaryot vystačí s jedinou RNA-polymerasou.  

Proces transkripce je zahájen iniciační fází, v níž dochází za účasti transkripčních 

faktorů k nasednutí RNA-polymerasy do oblasti promotoru, což je oblast charakteristické 

struktury před začátkem genu. Poté se polymerasa přesune k začátku genu a započne 

transkripční proces, kdy je pohyb po DNA realizován ve směru od 3‘-konce nekódujícího 

vlákna k jeho 5‘-konci. Nově syntetizované vlákno RNA tedy vzniká ve směru od 5‘ 

k 3-‘konci. V momentě, kdy je transkripce ukončena, podléhá u eukaryot primární 

transkript posttranskripčním a kotranskripčním úpravám jako je tzv. sestřih pre-mRNA 

(„splicing“), štěpení a následná polyadenylace 3‘ konce či připojení 7-methylguanosinové 

čepičky na 5‘-konec. V případě prokaryot k žádným posttranskripčním úpravám nedochází. 
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2.2. Transkripční faktory 

Transkripční faktory jsou proteiny, které se vážou na specifická místa v regulačních 

oblastech DNA, kde se podílejí na iniciaci transkripce a genové expresi. Transkripční 

faktory můžeme dělit na obecné (bazální) a specifické. 

Obecné transkripční faktory jsou nezbytné pro vytvoření tzv. iniciačního komplexu, 

který umožňuje nasednutí RNA-polymerasy v místě promotoru a zahájení transkripce. 

Oproti tomu specifické transkripční faktory se nevážou na promotor, ale na specifické 

elementy. Pokud blokují transkripci, jedná se o tzv. represory a jejich specifickými 

elementy jsou „zeslabovače“ (z angl. silencers). V opačném případě mluvíme o induktorech 

(aktivátorech), jejichž elementy jsou „zesilovače“ (z angl. enhancers). Na základě interakce 

mezi RNA-polymerasou, specifickými a obecnými transkripčními faktory dochází 

k regulaci genové exprese. 

 

2.3. Transkripční faktor p53 

Transkripční faktor p53 je tumorovým supresorem, který brání růstu aberantních 

buněk1,2. Je kódován genem TP53, který se u člověka nachází na 17. chromozomu. Mutace 

tohoto genu byla nalezena až u 50 % případů různých typů rakoviny. Protein p53 se 

uplatňuje především při regulaci buněčného cyklu, senescenci a opravách poškozené DNA. 

Mimo jiné má schopnost iniciovat apoptózu. Je tvořen řetězcem 393 aminokyselin, který je 

členěn do sedmi domén. Konkrétně se jedná o N-koncovou doménu (ta se skládá ze dvou 

transaktivačních domén), doménu bohatou na prolin, DNA-vazebnou doménu, nukleární 

lokalizační sekvenci, segment odpovědný za tetramerizaci a C-koncovou doménu 

(Obr. 2.1., str. 13). 

 



 
13 

 

 

Obr. 2.1 – Model struktury transkripčního faktoru p53. Jednotlivé segmenty jsou odlišeny barvou. 

Převzato a upraveno2. 

 

Aktivovanou formou proteinu p53 je homotetramer, přičemž k aktivaci dochází 

v důsledku odpovědi na různé typy stresu jako například poškození DNA, oxidační stres, 

osmotický či tepelný šok a další. Aktivace je zajištěna fosforylací v oblasti N-koncové 

domény a výrazně zvyšuje schopnost p53 vázat DNA ve srovnání s monomerní formou2. 

Tetramerní forma se na DNA váže specificky, přičemž sekvence cílových genů vykazují 

určitý stupeň variability. Všechny však mají společnou sekvenci 5‘-RRRCWWGYYY-3‘ 

kde R = adenin/guanin; W = adenin/thymin; Y = cytosin/thymin, kterou p53 rozpoznává3. 

Některé důkazy svědčí o tom, že existují dva konformační stavy, které se liší mírou afinity 

k cílové DNA. Jeden má nízkou (T stav) a druhý vysokou (R stav)4. 

Protein p53 se podílí na regulaci více než 500 cílových genů5. Mnohostrannost jeho 

funkce je úzce spojena s multifunkční doménovou strukturou, která mu umožňuje regulovat 

celou škálu biologických drah pomocí protein-proteinových interakcí. Interakce 

s vazebnými partnery zprostředkovává regulaci jeho stability, transkripční aktivity a 

lokalizace. Příkladem může být N-koncová doména, která je převážně neuspořádaná, ale 

obsahuje dva motivy s tendencí k tvorbě helikální struktury, kterými jsou transaktivační 

domény 1 a 2. Tyto dva motivy působí buď nezávisle na sobě, nebo kombinovaně tak, aby 
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umožnili interakci s vazebnými partnery, jako například s enzymem MDM2 (z angl. murine 

double minute 2), který má zásadní regulační roli v úpravě stability a koncentrace p53 

v buňce, nebo s transkripčním koaktivátorem p300, který ovlivňuje jeho transkripční 

aktivitu. Protein-proteinové interakce dále zprostředkovává DNA-vazebná doména a mezi 

partnery interagující s DNA-vazebnou doménou patří například proapoptické stimulační 

proteiny ASPP2 (z angl. apoptosis-stimulating of p53 protein 2) a Bcl-xL (z angl. B-cell 

lymphoma-extra large). Mimo to bylo zjištěno, že funkci p53 může modulovat i 

komunikace mezi jednotlivými doménami. Například vazba domény bohaté na prolin do 

oblasti DNA-vazebné domény vede ke zvýšení stability celého proteinu. 

 

2.4. Forkhead transkripční faktory 

Forkhead box (FOX) transkripční faktory představují skupinu evolučně konzervovaných 

proteinů, které hrají zásadní roli nejen při buněčném vývoji, proliferaci a diferenciaci, ale 

také při apoptóze, rezistenci proti oxidačnímu stresu a regulaci metabolismu všech živých 

organismů6. Název rodiny FOX či tzv. okřídlených (z angl. winged-helix) transkripčních 

faktorů je odvozen od forkhead genu nalezeného v organismu Drosophila melanogaster. 

Tento gen je klíčový pro správný vývoj embrya octomilky.  

Z rodiny FOX transkripčních faktorů bylo dosud identifikováno přes 100 zástupců, 

kteří sdílí charakteristický monomerní DNA-vazebný motiv (DBD, z angl. DNA binding 

domain) tzv. forkhead doménu7. Forkhead doména je tvořena přibližně 110 

aminokyselinami a skládá se ze tří α-helixů (H1-H3), tří β-vláken (S1-S3) a dvou velkých 

smyček připomínajících křídla (W1 a W2). Uspořádání těchto elementů sekundární 

struktury v rámci forkhead DBD je H1-S1-H2-H3-S2-W1-S3-W2 (Obr. 2.2, str. 15), kdy 

hlavním DNA-rozpoznávajícím elementem je α-helix H3, který se váže do velkého žlábku 

téměř kolmo k ose DNA.  
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Obr. 2.2 – Struktura forkhead domény proteinu FOXO4. a) Stuhový model forkhead domény FOXO4 o 
délce sekvence Ser92-Gly181. Červeně jsou vybarveny α-helixy, žlutě β-listy. Smyčky, dle kterých se FOXO 
proteinům říká „okřídlené“, jsou vybarveny zeleně a nesou označení W1 a W2. Převzato8. b) Schéma 
topologie forkhead domény. Helixy H4 a H5 jsou přítomny pouze v některých forkhead doménách. Převzato9. 

 

Na základě homologie forkhead domény byly v roce 2000 FOX proteiny rozděleny do 

15 podskupin, které nesou označení písmeny od „A“ do „O“ a v každé podskupině jsou jim 

navíc přiděleny arabské číslice. Od roku 2000 byl fylogenetický strom FOX proteinů 

rozšířen a byly zařazeny další 4 podskupiny od „P“ až po „S“. Nyní tedy máme celkem 19 

podskupin, dle kterých můžeme FOX proteiny klasifikovat10. Pro lidské FOX proteiny se 

v názvu píší všechna písmena velká (např. FOXD3), zatímco pro myší se píše velké pouze 

počáteční písmeno (např. Foxd3). Názvy FOX proteinů ostatních druhů se píší s velkým 

počátečním a zároveň koncovým písmenem označujícím danou podskupinu (např. 

FoxD3)11
.  

Pro lepší přehlednost a zjednodušení je v této práci používáno jednotné označení 

„FOXO“ pro proteiny napříč všemi živočišnými druhy včetně myši a člověka. 
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2.5. FOXO transkripční faktory 

Proteiny FOXO patří do podskupiny „O“ rodiny FOX transkripčních faktorů. Podílejí se 

na kontrole metabolismu, buněčného cyklu, regulaci buněčné homeostázy, proliferaci, 

diferenciaci, apoptóze a odpovědi organismu na stres a poškození DNA9. Jejich 

transkripční aktivita je regulována celou řadou protein-proteinových interakcí a 

posttranslačních modifikací (PTM) včetně acetylace, methylace, fosforylace a ubikvitinace. 

Podskupina FOXO proteinů sestává ze čtyř zástupců: FOXO1 (dříve známý jako 

FKHR), FOXO3 (dříve známý jako FKHRL1), FOXO4 (dříve známý jako AFX) a 

FOXO6 (cit.12). Přestože jsou tyto proteiny exprimovány v rámci celého organismu, míra 

exprese je u různých typů buněk a orgánů odlišná. Exprese FOXO1 probíhá převážně v 

buňkách tukové tkáně, kdežto FOXO3 je tvořen v játrech, FOXO4 v buňkách svalu a 

FOXO6 v mozku. 

Molekuly FOXO proteinů se skládají ze čtyř oblastí, a to z vysoce konzervované 

forkhead DBD, nukleární lokalizační sekvence (NLS, z ang. nuclear localization signal), 

nukleární exportní sekvence (NES, z angl. nuclear export sequence) a C-koncové 

transaktivační domény (TAD, z angl. transactivation domain)9. Schéma doménové 

struktury FOXO proteinů je zobrazeno na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 – Schéma doménové struktury FOXO proteinů. Všechny FOXO proteiny mají stejnou organizaci 
klíčových oblastí, mezi které patří DNA-vazebná doména (forkhead DBD), nukleární lokalizační sekvence 
(NLS), nukleární exportní sekvence (NES) a C-koncová transaktivační doména (TAD). Pozice míst, která 
jsou fosforylována AKT/protein kinasou B (PKB) a sérum a glukokortikoid-regulovanou kinasu (SGK), jsou 
označeny symbolem P. Převzato a upraveno9. 

 



 
17 

 

Proteiny FOXO1, FOXO3 a FOXO6 mají sekvenci dlouhou asi 650 aminokyselinových 

zbytků, na rozdíl od FOXO4, jehož sekvence dosahuje délky pouze 500 aminokyselinových 

zbytků9. Analýza sekvencí FOXO proteinů ukázala, že několik oblastí je vysoce 

konzervovaných (Obr. 2.4). Jedná se zejména o N-koncovou oblast obsahující první 

fosforylační místo pro proteinkinasu Akt/PKB, dále oblast forkhead DBD, NLS a 

C-koncovou transaktivační doménu. 

 

 

Obr. 2.4 - Srovnání aminokyselinových sekvencí forkhead DBD všech členů lidských FOXO proteinů. 
Z porovnání jednotlivých sekvencí je patrná vysoká homologie v oblasti forkhead DBD. Symbol (*) znamená, 
že aminokyselinové zbytky řazené v jednom sloupci jsou identické. Symbol (:) znamená, že byly pozorovány 
konzervované substituce a symbol (.) odkazuje na polokonzervované substituce. Vytvořeno v programu 
BioEdit13. 

 

 

Proteiny FOXO jsou orthology (sekvenčně homologní geny nalezené v genomech dvou 

různých druhů) obratlovců k transkripčnímu faktoru DAF-16, který je exprimován v hlístici 

Caenorhabditis elegans9. Vliv FOXO proteinů na dlouhověkost byl poprvé odhalen právě 

na základě studie Caenorhabditis elegans, v níž bylo zjištěno, že C. elegans během období 

velkého stresu (jako je například nedostatek živin) přechází do stavu dormance (také 

označováno jako dauer stav), což jí umožňuje prodloužit životnost14. 
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Původně byly FOXO proteiny považovány za tumorové supresory díky jejich schopnosti 

zastavit buněčný cyklus či indukovat buněčnou smrt7. Nedávné studie však ukázaly, že 

FOXO proteiny mohou naopak podpořit vývoj nádoru udržováním buněčné homeostázy, a 

navíc jsou schopné vyvolat rezistenci na léčiva používaná při léčbě rakoviny. Vzniku této 

rezistence můžeme zabránit vývojem specifických inhibitorů blokujících transkripční 

aktivitu FOXO proteinů. 

Vliv FOXO proteinů na délku života je předmětem intenzivního zkoumání. Ukazuje se, 

že s postupem času klesá jejich koncentrace15. V kosterním svalstvu potkanů vykazoval 

transkripční faktor FOXO4 výrazně nižší genovou expresi u starších jedinců v porovnání 

s mladšími. Téměř obdobně tomu bylo v případě FOXO3. Výjimku tvořil FOXO1, kdy 

nebyly pozorovány žádné výrazné změny genové exprese v kosterních svalech potkanů 

v souvislosti s věkem. 

 

2.5.1. Regulace FOXO proteinů 
 

Transkripční aktivita FOXO proteinů je regulována celou řadou protein-proteinových 

interakcí a PTM včetně acetylace, methylace, fosforylace a ubikvitinace16. Místa 

podléhající těmto modifikacím jsou lokalizována zejména v oblasti forkhead domény a 

dlouhých flexibilních regionech hraničících s forkhead doménou. Přesné mechanismy 

regulace FOXO proteinů nejsou dosud objasněny, ale v mnoha případech se ukazuje, že 

modifikace vysoce konzervovaných regionů molekul FOXO proteinů vede ke změně jejich 

stability, ovlivňuje vazbu k DNA a také interakci s vazebnými partnery.  
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Fosforylace 
Transkripční aktivita FOXO proteinů je negativně regulována prostřednictvím 

fosfatidylinositol-3-kinasy (PI3K), proteinkinasy Akt/PKB a sérum a glukokortikoid-

regulované kinasy (SGK)10. V nepřítomnosti insulinu či insulinu podobného růstového 

faktoru 1 (IGF-1, z angl. insulin-like growth factor 1) fungují FOXO proteiny v jádře jako 

aktivátory celé řady genů regulovaných insulinovou signální dráhou (IR, z angl. insulin-

responsive). Ve chvíli, kdy se na buněčný receptor naváže insulin nebo IGF-1, dojde 

k aktivaci PI3K a vzniku druhých poslů, kteří dále aktivují PKB a SGK. Tyto kinasy poté 

fosforylují FOXO proteiny na třech zbytcích aminokyselin Ser nebo Thr, čímž se vytváří 

dvě vazebná místa pro protein 14-3-3. Po navázání 14-3-3 je výsledný komplex 

translokován z jádra do cytosolu, kde protein 14-3-3 stéricky zakrývá NLS, čímž zabraňuje 

opětovnému vstupu FOXO do jádra (Obr. 2.5). Vyloučení FOXO proteinů z jádra má za 

následek inhibici jejich transkripční aktivity a v závislosti na tom i deaktivaci genů, mezi 

něž řadíme například geny kódující glukoneogenní enzymy. 

 
Obr. 2.5 – Fosforylace FOXO proteinů pomocí signální dráhy PI3K-PKB. a) V nepřítomnosti insulinu 
fungují FOXO proteiny jako aktivátory IR genů. b) Po vazbě insulinu na receptor dochází k přenosu signálu 
pomocí signálních proteinů IRS1-4 (z angl. insulin receptor substrate) na PI3K a jejím prostřednictvím 
se aktivuje Akt/PKB, která fosforyluje FOXO, čímž oslabí jeho vazbu s DNA a zároveň umožní navázání 
proteinu 14-3-3, který podpoří translokaci FOXO z jádra do cytoplasmy. Převzato a upraveno10 



 
20 

 

Acetylace 
Acetylace obecně mění transkripční aktivitu FOXO proteinů, však v závislosti na tom, 

které funkční domény jsou acetylovány. V případě FOXO1 jsou tři acetylační místa 

umístěna v oblasti ohybu W2, který je součástí forkhead domény. Podstatné je, že se 

C-konec forkhead domény (včetně ohybu W2) účastní rozpoznávání DNA a také navíc 

stabilizuje vzniklý komplex DNA-FOXO17. Studie naznačují, že acetylace FOXO1 

v oblastech tří kladně nabitých lysinů Lys242, Lys245 a Lys262 zeslabuje jeho transkripční 

aktivitu a snižuje afinitu k cílové DNA. Molekulární mechanismus, kterým acetylace 

moduluje aktivitu FOXO1, zůstává neznámý. Jako pozoruhodné se jeví to, že acetylace 

FOXO1 zvyšuje míru fosforylace na Ser253 prostřednictvím signální dráhy 

PI3K-PKB, přičemž je tento efekt potlačen u mutantu FOXO1, v němž byly lysinové 

zbytky zaměněny za argininové, alaninové či glutaminové18. 

Ubikvitinace 
Ubikvitin je malý globulární polypeptid přítomný ve všech eukaryotických buňkách. 

Ubikvitinace je proces, při němž je ubikvitin pomocí ubikvitin ligasy připojen na protein, 

který má být degradován. Mezi významné ubikvitin ligasy FOXO proteinů patří například 

MDM2, což je enzym indukující mono- či polyubikvitinaci. Polyubikvitinace vede 

k degradaci proteinu, zatímco monoubikvitinace zapříčiňuje translokaci FOXO do jádra a 

zvýšení jeho transkripční aktivity19. Mechanismus translokace FOXO do jádra v důsledku 

monoubikvitinace je dosud neznámý, přesto se ukazuje, že k tomu dochází hlavně v reakci 

na zvýšený buněčný oxidační stres20.  
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2.5.2. Transkripční faktor FOXO1 
 

Transkripční faktor FOXO1, dříve známý také jako FKHR (z angl. forkhead in 

rhabdomyosarcoma), je první identifikovaný člen řadící se do „O“ podskupiny rodiny FOX 

proteinů21,22. Původně byl identifikován díky jeho fúzi s geny PAX3 (z angl. paired box 3) 

a PAX7 (z angl. paired box 7) prostřednictvím chromosomálních translokací t(2;13) 

(q35;q14) a t(1;13) (p36; q14) u lidských alveolárních rabdomyosarkomů.  

Tento transkripční faktor hraje významnou roli při regulaci glukoneogeneze a 

glykogenolýzy23. Bylo dokázáno, že haploinsuficience (tedy přítomnost pouze jedné 

funkční alely v diploidním organismu, kdy množství genového produktu není dostačující 

pro normální funkci organismu) genu, který kóduje FOXO1, obnovuje citlivost na insulin u 

insulin-rezistentních myší, neboť dojde ke snížení exprese glukoneogenních enzymů v 

játrech. Naopak mutace způsobující zvýšenou aktivitu FOXO1 v buňkách jater a 

pankreatických β-buňkách vedou ke vzniku diabetu mellitu 2.typu.  

Míru exprese glukoneogenních enzymů lze regulovat i jiným způsobem než 

haploinsuficiencí genu FOXO1. Byla objevena řada sloučenin, které se vážou na FOXO1, 

čímž inhibují jeho transaktivaci24. Tím je opět inhibována i exprese glukoneogenních 

enzymů v játrech. Jednou z těchto sloučenin je například 5-amino-7-(cyklohexylamino)-1-

ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylová kyselina (Obr. 2.6, str. 22). 

Výzkum ukazuje, že perorální podání této sloučeniny hyperglykemickým myším nalačno 

vede k drastickému snížení koncentrace glukosy v plasmě. U normálních myší 

s fyziologickou koncentrací glukosy v plasmě za stejných podmínek k žádné změně 

nedochází. Kromě toho dokáže podání dané sloučeniny potlačit zvýšení koncentrace 

glukosy v důsledku injekčního podání pyruvátu u obou typů myší. Předpokládá se proto, že 

inhibitory FOXO1 potencionálně představují novou třídu léčiv pro léčbu diabetu mellitu 

2. typu. 
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Obr. 2.6 – Struktura 5-amino-7-(cyklohexylamino)-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-
karboxylové kyseliny, jež je schopná inhibovat transaktivaci FOXO1. Vazba této sloučeniny na FOXO1 
zapříčiňuje snížení produkce glukosy v játrech u hyperglykemických myší. Vytvořeno v programu 
ChemDraw (PerkinElmer Informatics). 

 

Z nedávných studií vyplývá, že FOXO1 má také zásadní význam při hojení ran, což 

je komplexní a vysoce organisovaný proces, u něhož je nezbytná proliferace a migrace 

epidermálních buněk keratinocytů do místa poranění. U keratinocytů, které se přímo 

podílejí na hojivém procesu, byla pozorována až čtyřikrát zvýšená jaderná lokalizace 

FOXO1. Při hojivém procesu je důležité neopomenout vliv FOXO1 na snížení oxidačního 

stresu, neboť právě oxidační stres by výrazně narušoval migraci keratinocytů a tím i 

snižoval rychlost samotného hojení25. FOXO1 proto představuje potenciální terapeutický 

cíl, který vykazuje příznivý vliv na kvalitu hojení za současného snížení zánětlivé reakce a 

menší tvorby jizev v místě poranění26. 

 

2.5.3. Transkripční faktor FOXO3 
 

Dalším zástupcem „O“ podskupiny FOX proteinů je FOXO3, ve starší literatuře zmiňovaný 

jako FKHRL1. Tento transkripční faktor je zkoumán zejména v souvislosti s dlouhověkostí, 

neboť byl u mnoha živočišných druhů dokázán jeho vliv na délku života. 

 Například sladkovodní polyp Hydra vulgaris je považován za nesmrtelný27. 

Původně se myslelo, že za touto schopností stojí asexuální způsob rozmnožování pomocí 

pupenů, které vyrůstají na těle mateřského organismu a postupně se odškrcují za vzniku 

nových jedinců28. Nyní se však ukázalo, že klíčovým faktorem kontinuální sebeobnovy 

polypa je právě FOXO protein. Stejně jako u všech bezobratlých organismů obsahuje 
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genom Hydra vulgaris pouze jediný gen FOXO, který je sdílen a silně exprimován všemi 

třemi liniemi kmenových buněk. Primárním úkolem FOXO proteinu je u polypa zajistit 

nepřetržitou proliferaci a obnovu kmenových buněk a kontrolu funkce imunitního systému, 

což mu propůjčuje nesmrtelnost. S postupným vývojem složitějších organismů však byla 

tato funkce jednotného FOXO proteinu potlačena ve prospěch regulace široké škály kaskád 

v různých typech tkání a orgánů za cenu snížené regulační kapacity. Potřeba rozmanitější 

funkce dala vzniknout 4 zástupcům FOXO proteinů, které dnes můžeme pozorovat u savců. 

 Nemalý význam má FOXO3 u akutní myeloidní leukémie, neboť při tomto 

onemocnění dochází k deregulaci onkogenních kinas včetně Akt kinasy a IκB kinasy (také 

nazývané IKK)29. Tyto kinasy inhibují transkripční aktivitu FOXO3 tím, že jej zadržují 

v cytoplasmě. Díky tomu jsou leukemické buňky schopny přežít a dále proliferovat. Pokud 

nějakým způsobem zajistíme inhibici aktivity IKK, dojde k translokaci FOXO3 do jádra, 

kde se opět aktivuje exprese genů, jež jsou zapojeny do kontroly buněčného cyklu a 

apoptózy, což vede k zastavení proliferace leukemických buněk a k vyvolání buněčné 

smrti. Z toho lze soudit, že obnovení aktivity FOXO3 v jádře leukemických buněk může do 

budoucna představovat velmi atraktivní cíl pro terapeutickou strategii v léčbě akutní 

myeloidní leukémie. 

 Obecně se vliv FOXO3 dotýká regulace buněčné homeostázy, metabolismu, 

schopnosti zastavit buněčný cyklus, vyvolat apoptózu či reagovat proti oxidačnímu stresu30. 

 

2.5.4. Transkripční faktor FOXO4 
 

Třetím zástupcem „O“ podskupiny FOX proteinů je FOXO4, známý také jako AFX31. 

Tento transkripční faktor je studován zejména jako klíčový regulátor různých typů rakoviny 

na základě genové fúze, interference pomocí molekul mikroRNA a dalších mechanismů. 

Lze říci, že modifikace FOXO4 velmi úzce souvisí s progresí lidské rakoviny. V poslední 

době je FOXO4 spojován zejména s leukémií, rakovinou žaludku, rakovinou prostaty, 

osteosarkomem, rakovinou prsu a řadou dalších onemocnění. Tím se stává vcelku slibným 

cílem pro léčbu rakoviny.  
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 Jedná se o protein exprimovaný především ve svalových tkáních, kde nejspíš působí 

jako negativní regulátor proliferace a diferenciace svalových buněk32. Jeho nejdůležitější 

funkcí je zprostředkování odpovědi na oxidační stres. V závislosti na přítomnosti 

reaktivních forem kyslíku (ROS, z angl. reactive oxygen species) se mění i chování 

FOXO4. Přítomnost ROS může totiž specificky aktivovat různé posttranslační modifikace 

FOXO4, které regulují jeho transkripční aktivitu.  

 Neporušený buněčný cyklus obvykle začíná G0 (klidovou) fází a poté prochází 

postupně čtyřmi dalšími fázemi, kterými jsou G1, S fáze, G2 a M fáze32. Bylo zjištěno, že 

FOXO4 má schopnost zastavit buněčný cyklus pomocí exprese řady genů v jednotlivých 

fázích. Ukázalo se, že se aktivací FOXO4 zvyšuje exprese proteinu p130 a také tvorba 

komplexu p130 s transkripčním elongačním faktorem E2F-4, což indukuje vstup buněk do 

klidového stavu. Mimo jiné FOXO4 navíc zvyšuje expresi inhibitoru buněčného cyklu 

p27kip1, který indukuje zastavení buněčného cyklu v G1 fázi. Kromě toho se na zastavení 

buněčného cyklu podílejí cykliny typu D, jež jsou nezbytné pro přechod z G1 fáze do 

S fáze. Vliv proteinu FOXO4 se dále týká i udržování homeostázy ve svalových buňkách a 

schopnosti vyvolat apoptózu.  

 
Interakce FOXO4 s proteinem p53 a regulace senescence 
 

Proteiny FOXO4 a p53 jsou transkripčními faktory, které hrají ústřední roli při regulaci 

buněčného cyklu, apoptózy a metabolismu5. Jejich vliv se týká také stárnutí a nesprávná 

regulace těchto proteinů může souviset s výskytem řady nemocí včetně rakoviny. Oba 

proteiny rozeznávají řadu společných cílových genů. Jednotlivé transkripční faktory navíc 

rozeznávají specifické sekvence v místě promotoru těchto genů, což vede k domněnce, že 

při regulaci transkripce působí kooperativním způsobem. Ukazuje se, že tyto transkripční 

faktory spolu skutečně interagují, a to in vivo i in vitro a nejspíš se vzájemně přímo 

ovlivňují v regulaci svých specifických PTM. Vzájemná interakce mezi aktivovaným 

FOXO4 a p53 vede ke zvýšení transkripce a akumulace proteinu p21, který iniciuje 

zastavení buněčného cyklu. 
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Buněčná senescence (neboli stárnutí) je stav, kdy buňka ztrácí schopnost dělení, 

mění své morfologické vlastnosti, avšak nezaniká a zůstává nadále metabolicky aktivní33. 

V průběhu stárnutí organismu senescentních buněk přibývá a dochází k jejich hromadění. 

Předpokládá se, že tyto buňky poškozují funkce tkání a mohou tak přispívat ke vzniku 

degenerativních onemocnění. V této souvislosti byl protein FOXO4 identifikován jako 

hlavní mediátor přežití senescentních buněk. V případě narušení interakce mezi FOXO4 a 

p53 v senescentních buňkách dochází k translokaci p53 z jádra a v důsledku toho 

k apoptóze. Tímto mechanismem lze účinně obnovit homeostázu poškozených tkání, což 

bylo skutečně pozorováno na myších modelech, u nichž došlo k obnovení kondice, hustoty 

srsti a renální funkce ledvin. 

 

2.5.5. Transkripční faktor FOXO6 
 

Posledním členem FOXO podskupiny transkripčních faktorů je FOXO6, který je ze všech 

členů zkoumán nejméně34. Původně se myslelo, že je exprese tohoto proteinu omezena 

pouze na mozek. Bylo však dokázáno, že tomu tak není a FOXO6 je exprimován také 

v játrech, ledvinách, plicích, svalech a tukové tkáni, stejně jako ostatní FOXO proteiny.  

 Přestože tento faktor řadíme do „O“ podskupiny FOX proteinů, nacházíme u něj 

řadu zásadních odlišností od ostatních členů35. Liší se zejména nižším stupněm homologie 

v aminokyselinové sekvenci, která odpovídá zhruba 30 %. Rozdílné je i to, že obsahuje 

pouze dvě vysoce konzervovaná fosforylační místa v oblasti DBD, konkrétně Thr26 a 

Ser18. Nejvýznamnějšími rozdíly jsou však v tomto případě absence motivu, jež odpovídá 

nukleární exportní sekvenci a odlišný mechanismus zprostředkování reakce na insulin, 

který je realizován beze změny subcelulární redistribuce. Jinak řečeno, že v přítomnosti 

insulinu FOXO6 nevystupuje z jádra jako ostatní FOXO proteiny.  
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2.6. Specifita interakcí forkhead proteinů s DNA 
 

Všechny forkhead transkripční faktory sdílí podobnou vazebnou specifitu k základnímu 

motivu 5‘-(A/C)AA(C/T)A-3‘ (cit.8). Sekvence ohraničující tento základní motiv pak 

mají vliv na vazebné afinity jednotlivých forkhead proteinů prostřednictvím dosud ne zcela 

pochopeného mechanismu.  Hlavní roli zde hraje forkhead DBD, která je tvořena přibližně 

110 aminokyselinovými zbytky a skládá se ze tří α-helixů (H1-H3) a tří β-vláken (S1-S3), 

z nichž vyčnívají dvě smyčky („křídla“) W1 a W2. Vlákno S1 interaguje s vlákny S2 a S3 a 

tím vytváří třívláknový antiparalelní β-skládaný list9. I když jsou sekvence forkhead domén 

značně konzervované, v určitých oblastech DBD je míra variability vyšší a tyto oblasti pak 

mají vliv na strukturu elementů klíčových pro vazbu DNA (např. α-helix H3)7,36,37.   

 První podrobnosti o interakci forkhead DBD s DNA přinesla studie komplexu 

FoxA3−DNA, v níž se ukázalo, že hlavním DNA-vazebným motivem je vysoce 

konzervovaný α-helix H3, který se váže do velkého žlábku zhruba kolmo k ose DNA 

(Obr. 2.7, str. 27)38. Vznik vodíkových vazeb mezi aminokyselinovými zbytky α-helixu H3 

a bázemi v DNA představuje většinu přímých kontaktů. Zbylé interakce jsou 

zprostředkovány křídly W1 a W2, která vykazují poměrně velkou variabilitu. Právě křídlo 

W2 vytváří jak specifické, tak nespecifické interakce s velkým i malým žlábkem DNA. 

Protein FoxA3 se na duplex DNA váže jako monomer za vzniku vodíkových vazeb, vodou 

zprostředkovaných a van der Waalsových interakcí s bázemi a páteří DNA. Vazba 

FoxA3-DBD indukuje ohyb DNA o 13°, čímž dojde k zúžení velkého žlábku, v němž je 

α-helix H3 umístěn.  
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Obr. 2.7 – Struktura komplexu FoxA3-DNA. Forkhead doména FoxA3 je ukázána ve stuhovém zobrazení 
a DNA jako sférický model. Prvky sekundární struktury jsou znázorněny dle nomenklatury typické pro FOX 
proteiny. Převzato39.  

 

 Ukazuje se, že na vazebnou specifitu má vliv i elektrostatický potenciál na povrchu 

molekul8. V závislosti na přítomnosti zbytků nabitých aminokyselin v řetězci proteinu lze 

tvrdit, že změna nábojové charakteristiky ovlivňuje elektrostatickou interakci proteinu s 

pentoso-fosfátovou kostrou DNA. 

 Studie FOXO3-DBD ukázala, že specifita interakce tohoto proteinu s DNA je 

založena na vzniku van der Waalsových interakcí a vodíkových můstků mezi methylovými 

skupinami thyminů a postranními řetězci Asn208, Arg211, Ser215 a His212 α-helixu 

H3 (cit.40). Tyto aminokyselinové zbytky jsou velmi důležité pro rozpoznání DNA a jsou 

napříč podskupinou FOXO vysoce konzervované. Podobné interakce mohou být proto 

pozorovány i u dalších členů FOXO. Kromě α-helixu H3 je do interakce s DNA významně 

zapojena i C-koncová oblast a křídlo W1 (viz Obr. 2.8, str. 28). Na rozdíl od interakcí 

helixu H3 s bázemi, se v případě C-konce a křídla W1 jedná především o interakce 

s fosfátovými zbytky DNA. C-terminální oblast hraje důležitou roli ve stabilizaci vazby 

FOXO3-DBD k velkému žlábku DNA, kdy vazebnou afinitu mohou značně zeslabovat 
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změny náboje vyvolané fosforylací nebo acetylací.  Křídlo W1 také pomáhá stabilizovat 

vazbu FOXO3-DBD k DNA, avšak rozpoznávání DNA se přímo neúčastní. 

 

A) 

 

B) 

 
 

Obr. 2.8 – Znázornění interakcí mezi FOXO3-DBD a DNA. A) Schématické znázornění interakcí 
FOXO3-DBD s DNA. Fosfátové zbytky v DNA jsou znázorněny červenými kruhy. Páry bází, které jsou 
součástí DNA-vazebné sekvence jsou vyznačeny oranžově. Aminokyselinové zbytky α-helixu H3, křídla W1 
a C-koncové oblasti jsou zobrazeny zeleně. Vodíkové můstky a van der Waalsovy interakce účastnící se 
rozpoznávání bází DNA jsou značeny plnými a přerušovanými čarami se šipkou (v tomto pořadí). Obdobně 
jsou vodíkové můstky a van der Waalsovy interakce vytvářející vazbu s kostrou DNA zobrazeny plnými a 
přerušovanými čarami bez šipek (v tomto pořadí). Převzato a upraveno40. B) Struktura komplexu 
FOXO3-DBD s DNA (PDB ID: 2UZK). Aminokyselinové zbytky podílející se na vazbě k DNA jsou 
znázorněny jako tyčinkový model modrou barvou. Prvky sekundární struktury FOXO3-DBD jsou znázorněny 
ve stuhové prezentaci následovně: α-helixy červeně, β-skládané listy žlutě a smyčky (tzv. křídla) zeleně. 
Vytvořeno v programu PyMol (The PyMOL Molecular Graphics System, verze 2.3.3 Schrödinger, LLC). 
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Vazbou FOXO proteinu na DNA dochází ke konformačním změnám ve struktuře 

FOXO proteinu (viz Obr. 2.9)7. U FOXO1-DBD byly pozorovány významné konformační 

změny zejména v těchto oblastech forkhead domény: N-koncová oblast, α-helix H3 a křídlo 

W1 nacházející se mezi β-listy S2 a S3. Pozice α-helixů H1 a H2 a β-listů S1-S3 zůstávají u 

FOXO1-DBD prakticky nezměněny. Podobné konformační změny vyvolané vazbou na 

DNA byly pozorovány i u FOXO3-DBD a FOXO4-DBD. U FOXO3-DBD se ukázalo, že 

se mění i konformace C-koncová oblasti, jež se účastní vazby na DNA. 

 

 

Obr. 2.9 – Superimpozice struktury FOXO3-DBD (na obrázku žlutě, konformer č.1, PDB ID: 2K86) a 
krystalové struktury komplexu FOXO3-DBD:DNA (na obrázku červeně, PDB ID: 2UZK). Na obrázku 
jsou patrné konformační změny FOXO3-DBD způsobené vazbou proteinu na DNA. Sekundární struktura 
FOXO3-DBD je v obou případech znázorněna ve stuhové prezentaci. Vytvořeno v programu PyMol (The 
PyMOL Molecular Graphics System, verze 2.3.3 Schrödinger, LLC). 
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3. Cíle práce 
 

 

1. Příprava rekombinantních DNA-vazebných domén lidských transkripčních 

faktorů FOXO3 a FOXO4 (FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207). 

 
2. Porovnání DNA-vazebných afinit připravených FOXO-DBD v přítomnosti a 

nepřítomnosti transkripčního faktoru p53 a iontů Ca2+ a Mg2+ pomocí měření 

změn stacionární anisotropie fluorescence.  
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4.  Materiál a metody 
 

4.1. Použité chemikálie 
 

1,4-dithiotreitol (DDT) ..................................... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo)  

ampicilin ...........................................................  Sigma-Aldrich Corporation (USA)  

azid sodný ......................................................... PENTA (Česká republika) 

β-merkaptoethanol ............................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

citrát sodný ........................................................ PENTA (Česká republika) 

Coomassie Briliant Blue G 250 ........................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného .......... PENTA (Česká republika) 

dihydrogenfosforečnan draselný ....................... PENTA (Česká republika) 

dodecylsíran sodný (SDS) ................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

EDTA ................................................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo)  

ethanol ............................................................... PENTA (Česká republika) 

fenylmethylsulfonylfluorid (PMSF) ................. Sigma-Aldrich Corporation (USA)  

glycerol ............................................................. Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

glycin ................................................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

hydroxid sodný ................................................. PENTA (Česká republika)  

chlorid draselný ................................................. Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo)  

chlorid sodný ..................................................... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo)  

imidazol ............................................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

isopropanol ........................................................ LACHNER a.s. (Česká republika)  

isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid (IPTG) .... EMD Biosciences, Inc. (Německo)  

kanamycin ......................................................... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

kyselina chlorovodíková ................................... PENTA (Česká republika) 

LB médium ....................................................... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

lysozym ............................................................. SERVA Electrophoresis Gmbh (Německo)  
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peroxodisíran amonný ....................................... Sigma-Aldrich Corporation (USA) 

Protease inhibitor coctail tablet (EDTA free) ... Sigma-Aldrich Corporation (USA) 

Rotiphorese Gel 30 ............................................ Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

síran nikelnatý ................................................... PENTA (Česká republika) 

TEMED ............................................................. Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

TEV proteasa ..................................................... připravena Nicolou Koupilovou 

tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) ........... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

trombin .............................................................. Sigma-Aldrich Corporation (USA) 

Tween-20 ........................................................... Carl Roth Gmbh & Co. Kg (Německo) 

 

4.2. Použité přístroje  
 

analytické váhy ABS 120-4 ............................... KERN & SOHN (Německo) 

centrifuga 5804 R (rotor A-4-44) ......................  Eppendorf AG (Německo) 

centrifuga K80 (rotor S6/6,6) ............................ MLW (Německo) 

centrifuga MiniSpin PL-109 .............................. Eppendorf AG (Německo) 

centrifuga Universal 4 x 100 Z323K ................. HERMLE Labortechnik GmbH (Německo) 

FPLC ӒKTAprime ............................................ GE Healthcare (USA) 

inkubátor HT Multitron ..................................... Infors (Švýcarsko) 

peristaltická pumpa ........................................... IDEX Health & Science (Švýcarsko) 

pH-metr JENWAY 3505 ................................... P-LAB (Česko) 

předvážky EG-420 NM ..................................... KERN & SOHN (Německo) 

Sonicator3000 Misonix ..................................... Cole-Parmer (USA) 

spektrofotometr Agilent 8453 ........................... Agilent technologies, Inc. (USA) 

spektrofotometr IMPLEN P300 ........................ BioTech (USA) 

spektrofotometr NanoDrop ............................... Thermo Fisher Scientific, Inc. (USA) 

Vortex Zx3 ........................................................ Velp Scientifica (Itálie) 

zdroj pro elektroforézu ...................................... Bio-Rad Laboratories, Inc. (USA) 
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luminometr CLARIOstar® ................................ BMG labtech (Německo) 

 

4.3. Ostatní pomůcky 
 

aparatura pro vertikální elektroforézu ............... Bio-Rad Laboratories, Inc. (USA) 

automatické pipety ............................................ Eppendorf AG (Německo) 

dialyzační membrána Spectra/Por .................... SERVA Electrophoresis Gmbh (Německo) 

E.coli kmen BL21(DE3) ................................... Stratagene Corporation (USA) 

filtry o pórovitosti 0,45 μm ............................... GE Healthcare (USA) 

koncentrátory VIVASPIN TURBO 15 .............  Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. 
KG (Německo) 

Chelating Sepharose Fast Flow......................... GE Healthcare (Švédsko) 

injekční stříkačky .............................................. B. Braun Melsungen AG (Německo) 

kolona HiLoadTM 26/600 SuperdexTM 75 pg .... GE Healthcare (USA) 

křemenné kyvety ............................................... Agilent technologies, Inc. (USA) 

svorky na dialyzační membrány ....................... SERVA Electrophoresis Gmbh (Německo) 

plastové zkumavky ........................................... Thermo Fisher Scientific, Inc. (USA) 

mikrodestičky Corning® 384  ........................... Sigma-Aldrich Corporation (USA)  
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4.4. Použité metody 
 

4.4.1. Transformace kompetentních buněk Escherichia coli  
 

Transformace je proces, při němž je hostitelskou buňkou přijata cizorodá DNA. Pro 

transformaci se v genovém inženýrství využívají speciálně upravené tzv. kompetentní 

buňky. Normálně jsou buňky bakterií od okolního prostředí odděleny cytoplazmatickou 

membránou a buněčnou stěnou. Pomocí speciální kultivace z nich však můžeme vytvořit 

buňky s propustnou buněčnou stěnou, tedy buňky kompetentní. Prostupnost 

cytoplazmatické membrány se zajistí v průběhu transformace, a to nejčastěji metodou 

teplotního šoku nebo elektroporací. Tím je do buňky umožněna integrace klonovacího 

vektoru, nejčastěji plazmidu. Každý plazmid určený k transformaci musí splňovat alespoň 

tři základní kritéria. Za prvé musí obsahovat replikační počátek. Za druhé musí nést tzv. 

selekční marker (např. rezistenci na antibiotika), který umožní selekci buněk s vloženým 

plazmidem. Třetím zásadním kritériem je přítomnost klonovacího místa, jež je tvořeno 

řadou štěpných míst pro restrikční endonukleasy, které umožní vložení fragmentu DNA.  

 V této práci byl pro transformaci použit kmen kompetentních buněk E. Coli 

Bl21 (DE3) a plazmidy pET-15b s genem pro FOXO4-DBD82-207 (obsahující histidinovou 

kotvu s trombinovým štěpným místem a rezistencí na ampicilin) a pET-27b s genem pro 

FOXO3-DBD142-267 (obsahující histidinovou kotvu s TEV štěpným místem a rezistencí na 

kanamycin).  

Provedení 
 
Ve sterilní plastové mikrozkumavce bylo smícháno 30 µl roztoku kompetentních buněk 

E. coli Bl21 (DE3) a 1 µl plazmidové DNA. Vzniklá směs byla inkubována 30 minut na 

ledu. Poté byl proveden teplotní šok přemístěním mikrozkumavky do vodní lázně o teplotě 

42 °C po dobu 45 s a následně byla směs opět inkubována na ledu po dobu 2 minut. Po 

uplynutí této doby bylo přidáno 300 µl média dle Luria-Bertani (LB) pokojové teploty a 

směs byla promíchána jemným poklepáním prsty na stěny mikrozkumavky. Za stálého 

míchání 180 ot./min bylo ponecháno inkubovat 1 hodinu při 37 °C v orbitálním inkubátoru. 
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Po uplynutí doby inkubace bylo ze vzorku odebráno 100 µl směsi a přeneseno na 

Petriho misku s LB agarem obsahujícím antibiotikum (o celkové koncentraci 100 µg/ml). 

Pro FOXO4-DBD82-207 byla použita Petriho miska s agarem obsahujícím ampicilin, zatímco 

pro FOXO3-DBD142-267 Petriho miska s agarem obsahujícím kanamycin. Petriho misky 

byly poté vloženy do inkubátoru předehřátého na 37 °C, kde byly v převrácené poloze (tzv. 

zavěšený agar) inkubovány přes noc. 

 

4.4.2. Exprese FOXO-DBD proteinů 
 

Exprese je proces, při němž je informace uložená v genu převedena do struktury proteinu. 

Kvůli přítomnosti genů pro rezistenci na antibiotika, jež nesou jednotlivé plazmidy, 

narostly na agarových plotnách pouze ty bakterie, u nichž byla transformace úspěšná. Pro 

expresi FOXO proteinů byly využity bakterie E. Coli kmene Bl21 (DE3) s plazmidy 

zavedenými v předchozím kroku. Exprese jednotlivých proteinů byla provedena zvlášť, 

neboť pro dosažení potřebného výtěžku bylo nutné expresi provést ve velkém objemu LB 

média, což bylo limitováno kapacitou třepačky. 

Provedení 
 
Miniprepy byly připraveny následovně: do zkumavky obsahující 5 ml tekutého sterilního 

LB média bylo přidáno 5 µl příslušného antibiotika a pomocí sterilního očka bylo do 

každého miniprepu přidáno po jedné kolonii bakterií z Petriho misek. Zkumavky byly 

zajištěny hliníkovým víčkem a ponechány inkubovat přes noc v orbitálním inkubátoru při 

180 ot./min při 37 °C.  

 Poté byly připraveny dvoulitrové Erlenmeyerovy baňky obsahující 1 l LB média. 

Do každé baňky bylo přidáno příslušné antibiotikum (o celkové koncentraci 100 µg/ml) a 

roztok kultury z miniprepu (v tomto pořadí). Bylo ponecháno inkubovat při 37 °C a 

190 ot./min až do doby než optická densita (OD) dosáhla hodnoty 0,6 cm–1 (měřeno při 

vlnové délce 600 nm, jako standard bylo použito čisté LB médium). Poté byla teplota 

snížena na 20 °C a ve chvíli, kdy OD dosáhla hodnoty 0,8 cm–1, byl přidán 1 ml IPTG 

(isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid) o koncentraci 0,5 mol·dm–3 do každé baňky 
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(celková koncentrace IPTG v baňce byla tedy 0,5 mmol·dm–3). Přidání IPTG indukovalo 

expresi proteinu, neboť se jedná o strukturní analog laktosy, který interaguje 

s lac inhibitorem a tím spouští proteosyntézu. Kultura byla ponechána inkubovat přes noc 

při 20 °C a 190 ot./min. 

 Následující den byly kultury přelity do jednolitrových kyvet a centrifugovány při 

4 °C po dobu 20 minut a 2073×g. Supernatant byl oddělen a pelety byly resuspendovány v 

lyzačním pufru (Tab. 4.1). Na resuspendaci peletu z jednoho litru kultury bylo použito 40 

ml lyzačního pufru. Získaný roztok byl následně zamražen a skladován v 

–80 °C. Složení fosfátového pufru (PBS, z angl. phosphate buffered saline) použitého 

k přípravě lyzačního pufru je uvedeno v Tab. 4.2. 

 

 Tabulka 4.1 – Složení lyzačního pufru 

Složka Výsledná koncentrace 
PBS 1× koncentrovaný 
NaCl 1 mol·dm–3 
β-merkaptoethanol 4 mmol·dm–3 
imidazol 2 mmol·dm–3 
Doplněno deionizovanou vodou do výsledného objemu. 

 
Tabulka 4.2 – Složení 10× koncentrovaného PBS pufru (pH = 7,4) 

Složka Hmotnost [g] 
NaCl 80,0 
KCl 2,0 
KH2PO4 2,4 
Na2HPO4∙2H2O 14,4  
NaN3 0,4 
Doplněno deionizovanou vodou na výsledný objem 1 l.  
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4.4.3. Sonikace 
 

Sonikace je velmi účinná metoda pro narušení buněčné stěny bakterií a vylití obsahu buňky 

do roztoku pomocí ultrazvukových vln. V laboratořích se pro sonikaci využívá 

ultrazvuková sonda, která se ponoří do roztoku, jež by měl být umístěn v kádince s ledovou 

lázní, aby bylo zajištěno chlazení a nedocházelo k přehřívání vzorku. 

Provedení 
 
Roztok buněk připravený v předchozím kroku byl ponechán rozmrznout při pokojové 

teplotě. Poté byl převeden do kádinek inkubovaných na ledu a byl přidán lysozym 

(o výsledné koncentraci 0,1 mg/ml) pro snadnější narušení buněčné stěny bakterií. Dále 

byla ještě přidána směs inhibitorů proteas ve formě tablety (bez EDTA), která byla 

rozpuštěna v 1 ml ledové deionizované vody. Roztok byl inkubován 30 minut za stálého 

míchání při 4 °C. Poté bylo přidáno PMSF (fenylmethylsulfonylfluorid) o výsledné 

koncentraci 1 mmol·dm–3 a následovala sonikace vzorku umístěného v ledové lázni, která 

probíhala celkem 15 minut při výkonu 55 W (cyklus: 3 sekundy ultrazvukových pulsů a 

17 sekund pauza). Po sonikaci byl sonikát centrifugován 45 minut při 20 000×g a 4 °C. 

Supernatant obsahující žádoucí protein byl převeden do kádinky a uchován na ledu. 

 

4.4.4. Niklová chelatační chromatografie 
 

Niklová chelatační chromatografie je metoda velmi často využívaná k purifikaci proteinů. 

Využívá afinity nikelnatých iontů k aminokyselině histidinu, která se na jeden z konců 

purifikovaného proteinu cíleně zavádí ve formě tzv. histidinové kotvy (his-tag), což je 

sekvence šesti po sobě jdoucích histidinů. Při průchodu kolonou se proteiny s his-tagem 

zachytí na nikelnatých iontech, jež jsou vázány v afinitním nosiči. Mezi atomy dusíku 

postranního řetězce histidinu a Ni2+ se vytvoří koordinačně-kovalentní vazba, čímž dojde 

k navázání fúzního proteinu na rozdíl od všech dalších proteinů v buněčném extraktu. Eluce 

proteinu se nejčastěji docílí změnou pH nebo roztokem s vysokou koncentrací imidazolu, 

který je v tomto případě kompetitivní molekulou. 
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Provedení 
 
Niklová chelatační chromatografie byla provedena pomocí kolony obsahující 5 ml 

sepharosy (Chelating Sepharose Fast Flow). Nejprve byly připraveny pufry E a F 

(Tab. 4.3). Kolona byla připojena k peristaltické pumpě a promyta následujícím způsobem: 

20 ml deionizované vody, 60 ml roztoku síranu nikelnatého (o koncentraci 0,1 mol·dm–3), 

20 ml deionizované vody a 15 ml pufru E. Následovalo adsorbování proteinu s his-tagem 

obsaženého v buněčném extraktu, který byl získán v předešlém kroku. Po navázání 

proteinu na nosič byla kolona postupně promývána 50 ml pufru E a poté 300 ml 10% (v/v) 

pufru F v pufru E, čímž se podařilo z kolony odstranit případné další nespecificky navázané 

proteiny. Kolona byla odpojena od peristaltické pumpy a navázaný protein byl eluován 

pomocí gravitace ve 20 ml čistého pufru F do plastových 1,5ml mikrozkumavek, které byly 

inkubovány na ledu. Následně byla kolona opět připojena k peristaltické pumpě a 

regenerována promytím následujícími roztoky: 20 ml deionizované vody, 20 ml 

regeneračního roztoku (složení v Tab. 4.4, str. 39) a 20 ml deionizované vody. Nakonec byl 

přidán 20% ethanol tak, aby v něm byl nosič zcela ponořen. Takto byla kolona skladována 

v lednici pro další použití.  

Přítomnost eluovaného proteinu byla ověřena elektroforézou v 15% polyakrylamidovém 

gelu metodou SDS-PAGE (více v kapitole 4.4.8, str. 43).  

Tabulka 4.3 – složení pufru E a F pro niklovou chelatační chromatografii 

Pufr E: Pufr F: 
Složka Výsledná 

koncentrace 
Složka Výsledná 

koncentrace 
PBS pufr 1×  PBS pufr 1×  
NaCl 0,5 mol·dm–3 NaCl 0,5 mol·dm–3 
β-merkaptoethanol 2 mmol·dm–3 β-merkaptoethanol 2 mmol·dm–3 
imidazol 1 mmol·dm–3 imidazol* 0,5 mol·dm–3  

Oba roztoky byly do požadovaného objemu doplněny deionizovanou vodou. Hodnota pH pufru F byla 
upravena pomocí koncentrované kyseliny chlorovodíkové na hodnotu 8,0. Složení 10× PBS pufru v Tab. 4.2 
na str. 36. 

*Uvedená koncentrace imidazolu platí pro purifikaci FOXO3142-267, při purifikaci FOXO482-207 byla použita 
koncentrace 0,6 mol·dm–3.  
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Tabulka 4.4 – složení roztoku pro regeneraci kolony pro niklovou chelatační chromatografii  

Složka Odměřený objem [ml] 
0,5 mol·dm–3 EDTA (pH = 8) 200 
5 mol·dm–3 NaCl  100 
dH2O 700 
 

 

4.4.5. Dialýza 
 

Dialýza je separační metoda využívající rozdílnou velikost a průchodnost molekul 

semipermeabilní membránou. V závislosti na velikosti pórů v membráně mohou skrz ni 

procházet pouze malé molekuly, zatímco makromolekuly zůstávají zadrženy uvnitř. 

Výměna malých molekul mezi dialyzační membránou a okolním pufrem probíhá po směru 

klesajícího koncentračního gradientu až do ustavení rovnováhy. Díky tomu můžeme 

dialýzu využít například k výměně pufru, v němž je daná makromolekula rozpuštěna, nebo 

k odstranění malých nežádoucích molekul jakými jsou soli či různá redukční činidla. 

Provedení 
 
Na základě ověření přítomnosti proteinu metodou SDS-PAGE v jednotlivých frakcích 

získaných niklovou chelatační chromatografií byly vybrány frakce obsahující dostatečné 

množství žádoucího proteinu. Tyto frakce byly sjednoceny a převedeny do dialyzační 

membrány s velikostí pórů propouštějící molekuly o molekulové hmotnosti menší než 6-8 

kDa (molecular weight cut-off 6000-8000 Da). Po dvou hodinách dialýzy byla změřena 

absorbance při 280 nm, kdy jako slepý vzorek sloužil pufr, v němž dialýza probíhala. 

V případě purifikace FOXO4-DBD82-207 byla následujícím purifikačním krokem kationtově 

výměnná chromatografie, proto bylo zapotřebí z roztoku proteinu odstranit přítomnou sůl, a 

tak byl roztok proteinu dialyzován proti 1 l pufru pro kationtově výměnnou chromatografii 

(Tab. 4.6, str. 41) při 4 °C přes noc. V případě FOXO3-DBD142-267 nebylo nutné provádět 

kationtově výměnnou chromatografii, proto byl zvolen dialyzační pufr, jehož složení je 

uvedeno v Tab. 4.5 na str. 40. Ze zjištěné hodnoty absorbance byla poté vypočtena 

přibližná molární koncentrace proteinu dle Lambert-Beerova zákona (A=ε×c×l, kde A je 



 
40 

 

absorbance, c je koncentrace proteinu, l je délka kyvety v cm a ɛ je molární absorpční 

koeficient). Molární absorpční koeficient byl získán pomocí programu ProtParam 

z primární struktury proteinu. Na základě vypočtené koncentrace proteinu byla pro 

odštěpení his-tagu z FOXO3-DBD142-267 přidána TEV proteasa (proteasa viru tabákové 

mozaiky, z angl. Tobacco Etch Virus) s tím, že 250 jednotek (U, z angl. units) TEV 

proteasy specificky rozštěpí 1 mg fúzního proteinu a 250 U odpovídá 31,25 µl. Obdobným 

způsobem byl při purifikaci FOXO4-DBD82-207 použit trombin s tím, že 10 U trombinu 

specificky rozštěpí 1 mg fúzního proteinu a 1 U odpovídá 1 µl. Bylo ponecháno dialyzovat 

přes noc za stálého míchání při 4 ℃. Odštěpení his-tagu bylo druhý den ověřeno metodou 

SDS-PAGE.   

 

Tabulka 4.5 – složení dialyzačního pufru pro FOXO3142-267 

Složka Výsledná koncentrace 
1 mol·dm–3 Tris-HCl (pH = 7,5) 20 mmol·dm–3 
NaCl 100 mmol·dm–3 
0,5 mol·dm–3 EDTA (pH = 8,0) 1 mmol·dm–3 
DTT 1 mmol·dm–3 
glycerol 10% (w/v) 
Do výsledného objemu bylo doplněno deionizovanou vodou. 

 

 

4.4.6. Kationtově výměnná chromatografie 
 

Kationtově výměnná chromatografie je metoda sloužící k separaci látek nesoucích kladný 

náboj. Při průchodu mobilní fáze kolonou dochází k reversibilní výměně kladně nabitých 

iontů vázaných elektrostatickou interakcí na povrch pevného, chemicky inertního nosiče za 

kladně nabité ionty z roztoku. Síla interakce je závislá na iontové síle okolního prostředí a 

hodnotě pH. Při separaci proteinů z roztoku využíváme toho, že protein rozpustíme v pufru, 

jehož pH je nižší než pI daného proteinu. Tím zajistíme, že protein bude ve formě kationtu 

a zachytí se na záporně nabité funkční skupině nosiče. 



 
41 

 

Provedení 
 
Kationtově výměnná chromatografie byla provedena na koloně Mono S® 5/50 GL, kde byla 

pevným nosičem (matricí) sepharosa obsahující sulfopropyl (SP-) jakožto záporně nabitou 

funkční skupinu. Kolona byla připojena k přístroji ÄKTAprime pro FPLC a její objem činil 

5 ml. Byly použity následující pufry: pufr pro kationtově výměnnou chromatografii 

(Tab. 4.6), jímž byla kolona ekvilibrována, a eluční pufr pro kationtově výměnnou 

chromatografii (Tab. 4.7). Roztok proteinu FOXO4-DBD82-207 i zmíněné pufry byly před 

chromatografií přefiltrovány přes membránový filtr s pórovitostí 0,45 µm. Průtoková 

rychlost mobilní fáze byla nastavena na 1 ml/min a eluce proteinu bylo dosaženo 

gradientem iontové síly pomocí elučního pufru (Tab. 4.7). Průběh chromatografie byl 

sledován na základě měření konduktivity a absorbance při 280 nm v ústí kolony. Frakce 

obsahující protein byly jímány do plastových mikrozkumavek o objemu 1,5 ml. Přítomnost 

proteinu byla ověřena metodou SDS-PAGE (kapitola 4.4.8, str. 43). 

 

Tabulka 4.6 – Složení pufru pro kationtově výměnnou chromatografii (pH = 6,3) 

Složka Výsledná koncentrace 
[mmol·dm–3] 

Kyselina citronová 50  
0,5 mol·dm–3 EDTA (pH = 8,0) 2  
DTT 2  
Do výsledného objemu bylo doplněno deionizovanou vodou. 

 

 

Tabulka 4.7 – Složení elučního pufru pro kationtově výměnnou chromatografii (pH = 6,3) 

Složka Výsledná koncentrace 
[mmol·dm–3] 

Kyselina citronová 50  
0,5 mol·dm–3 EDTA (pH = 8,0) 2  
DTT 2  
NaCl 1·103 
Do výsledného objemu bylo doplněno deionizovanou vodou. 
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4.4.7. Gelová permeační chromatografie 
 

Gelová permeační chromatografie je separační metoda umožňující dělení látek na základě 

rozdílu v jejich velikosti a tvaru. Provádí se na koloně, jež je naplněna porézním gelem. 

Princip této metody spočívá v distribuci látek obsažených ve vzorku mezi mobilní fází vně 

a uvnitř částic gelu. Vysokomolekulární látky unášené mobilní fází prochází kolonou 

nejrychleji, neboť svou velikostí převyšují velikost pórů. Nízkomolekulární látky vnikají do 

pórů gelu a jsou tak zadržovány déle.  

Provedení 
 
Gelová permeační chromatografie byla provedena na koloně HiLoadTM 26/600 SuperdexTM 

75 pg, jež byla připojena k přístroji ÄKTAprime pro FPLC. Objem kolony činil 230 ml a 

maximální přípustný tlak uvnitř kolony 0,3 MPa. Kolona byla ekvilibrována pufrem pro 

gelovou permeační chromatografii (Tab. 4.8 na str. 43) s průtokovou rychlostí 1,5 ml/min. 

Roztok proteinu získaný kationtově výměnou chromatografií (FOXO4-DBD82-207), 

případně roztok proteinu z dialýzy (FOXO3-DBD142-267), byl koncentrován na objem 2 ml v 

centrifugační zkumavce s membránou (MWCO 10 000 Da) pomocí centrifugace při 

1400–1600×g a 4 °C. Koncentrát proteinu i zmíněný pufr byly před samotnou 

chromatografií přefiltrovány přes membránový filtr s pórovitostí 0,45 µm. Průběh 

chromatografie byl sledován na základě měření konduktivity a absorbance při 280 nm 

v ústí kolony. Frakce obsahující protein byly jímány do plastových mikrozkumavek o 

objemu 1,5 ml. Přítomnost proteinu byla ověřena metodou SDS-PAGE (kapitola 4.4.8, 

str. 43). Na základě gelu získaného metodou SDS-PAGE byly vybrány frakce, v nichž byla 

změřena absorbance při 280 nm, kdy jako slepý vzorek sloužil pufr pro gelovou permeační 

chromatografii. Ze zjištěné hodnoty absorbance byla poté vypočtena přibližná molární 

koncentrace proteinu dle Lambert-Beerova zákona (A=ε×c×l, kde A je absorbance, c je 

molární koncentrace proteinu, l je délka kyvety v cm a ɛ je molární absorpční koeficient). 

Frakce byly poté skladovány v –80 °C. 
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Tabulka 4.8 – Složení pufru pro gelovou permeační chromatografii (pH = 7,5) 

Složka Výsledná koncentrace  
Tris-HCl (pH = 7,5) 20 mmol·dm–3 
0,5 mol·dm–3 EDTA (pH = 8,0) 1 mmol·dm–3 
DTT 2 mmol·dm–3 
NaCl 100 mmol·dm–3 
glycerol 10% (w/v) 
Do výsledného objemu bylo doplněno deionizovanou vodou.  

 

 

4.4.8. SDS-PAGE 
 
Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDS-

PAGE, z angl. sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) patří mezi 

elektroforetické metody, jejichž principem je pohyb nabitých částic v elektrickém poli. 

Dodecylsíran sodný (SDS) je povrchově aktivní látka, která denaturuje proteiny, váže se na 

jejich povrch a udílí jim uniformní záporný náboj, který překrývá vlastní náboj proteinu. 

Proteiny obalené SDS mají shodné poměry počtu nábojů na jednotku hmoty a podobný 

tyčinkovitý tvar. Následkem toho se dělí především na základě rozdílných molekulových 

hmotností. Proteiny převyšující svou velikostí velikost pórů se setkávají s daleko větším 

odporem prostředí, a tedy doputují za stejný čas do kratší vzdálenosti než menší molekuly.  

Metodou SDS-PAGE byla kontrolována přítomnost žádoucího proteinu po každém 

dílčím purifikačním kroku, konkrétně po niklové chelatační chromatografii, kationtově 

výměnné chromatografii a gelové permeační chromatografii. Po štěpení fúzního 

proteinu TEV proteasou či trombinem byla tato metoda využita pro kontrolu odštěpení 

his-tagu. 

Provedení 
 
Z frakcí získaných po každém dílčím purifikačním kroku bylo vždy odebráno 10 µl roztoku 

proteinu a smícháno s 5 µl 5×SDS vzorkového pufru (Tab. 4.11, str.45). Takto připravená 

směs byla inkubována při 95 °C po dobu tří minut a poté byla převedena do jamek 
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zaváděcího gelu. Elektroforéza probíhala při konstantním napětí 200 V 60 minut v pufru 

pro elektroforézu (Tab. 4.13, str. 45). Vždy byl použit 15% (v/v) separační a 5% (v/v) 

zaváděcí gel (Tab. 4.10). Jako standard molekulových hmotností sloužil Black Protein 

Ladder (Central European Biosystems s.r.o.) obsahující proteinové fragmenty, jejichž 

velikost byla v rozmezí 11-245 kDa.  

Po ukončení elektroforézy byla provedena vizualizace proteinů v gelu pomocí 

roztoku obsahujícího barvivo Coomassie Briliant Blue R 250 (Tab. 4.12, str. 45) 

následujícím postupem. Gel byl krátce povařen v destilované vodě, poté v barvícím 

roztoku. V barvícím roztoku byl následně ponechán 10 minut vychladnout. Gel byl 

odbarven opakovaným převařením v destilované vodě. 

 

Tabulka 4.9 – Složení pufrů pro přípravu separačního a zaváděcího gelu 

Pufr pro separační gel Pufr pro zaváděcí gel 
Složka Odměřený 

objem [ml] 
Složka Odměřený 

objem [ml] 

2 M Tris-HCl (pH = 8,8) 75 1 M Tris-HCl (pH = 6,8) 50 
10% (w/v) SDS 4,0 10% (w/v) SDS 4,0 
dH2O 21 dH2O 46 
 

 

Tabulka 4.10 – Složení 15% (v/v) separačního a 5% (v/v) zaváděcího gelu 

15% (v/v) Separační gel 5% (v/v) Zaváděcí gel 
Složka Odměřený 

objem [ml] 
Složka Odměřený 

objem [ml] 

Pufr pro separační gel 2,00  Pufr pro zaváděcí gel 1,00  
Rotiphorese Gel 30 3,75  Rotiphorese Gel 30 0,50  
dH2O 1,75  dH2O 2,25  
10% (w/v) APS 45·10-3   10% (w/v) APS 45·10-3 
TEMED 5·10-3  TEMED 5·10-3   
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Tabulka 4.11 – Složení 5×SDS vzorkového pufru 

5×SDS vzorkový pufr 
Složka Odměřený objem [ml] 
1 mol·dm–3 Tris-HCl (pH = 6,8) 0,6 
50% (w/v) glycerol  5,0 
10% (w/v) SDS 2,0 
β-merkaptoethanol 0,5 
1% (w/v) bromfenolová modř 1,0 
dH2O 0,9 
 

 

 

Tabulka 4.12 – Složení roztoku barvícího roztoku pro vizualizaci gelů 

Barvící roztok 
Složka Odměřené množství 

CBB G-250 80 mg 
35% HCl 3 ml 
Doplněno deionizovanou vodou do 1 l. 

 

 

 

Tabulka 4.13 – Složení pufru pro elektroforézu 

Pufr pro elektroforézu 
Složka Hmotnost [g] 

Tris 30 
glycin 144 
SDS 10 
Doplněno deionizovanou vodou do 1 l.  
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4.4.9. Měření stacionární anisotropie fluorescence 
 

Fluorescence je typem luminiscence. Jedná se o zářivý přechod atomu z excitovaného 

singletového stavu S1 do základního singletového stavu S0 ve velmi krátkém čase (řádově 

10-9 až 10-8 s). Absorpcí elektromagnetického záření atom přechází do energeticky 

bohatšího stavu, z něhož se do základního stavu vrací vyzářením fotonu. Pokud ozáříme 

vzorek lineárně polarizovaným světlem, tedy světlem kmitajícím v jedné rovině, budou toto 

záření absorbovat především molekuly, které mají přechodný absorpční dipólový moment 

orientovaný rovnoběžně s rovinou polarizace dopadajícího světla.   

 Princip měření anisotropie fluorescence spočívá v tom, že stupeň anisotropie 

fluorescence daného fluoroforu závisí na rychlosti jeho rotace. Pokud malou fluorescenční 

molekulu ozáříme lineárně polarizovaným světlem, je emitované záření značně 

depolarizováno v důsledku rychlé rotace molekuly v roztoku. V případě, že se tato malá 

fluorescenční molekula naváže na makromolekulu, zvýší se její efektivní molekulový 

objem a rotace se zpomalí. Díky tomu bude emitované světlo méně depolarizované než 

v prvním případě. Na míru depolarizace emitovaného světla má vliv teplota a viskozita 

roztoku. S rostoucí viskozitou polarizace fluorescence stoupá, zatímco s rostoucí teplotou 

klesá. Míru depolarizace kvantifikujeme veličinou anisotropie fluorescence. Anisotropie 

fluorescence je určena intensitou fluorescence naměřenou v rovnoběžné a kolmé rovině 

vzhledem k rovině polarizace excitačního záření dle vzorce: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 =
𝐼𝐼‖ −  𝐼𝐼⊥
𝐼𝐼‖ +  2𝐼𝐼⊥

 

kde 𝐼𝐼‖ je intenzita záření emitovaného rovnoběžně s rovinou polarizace excitačního záření a 

𝐼𝐼⊥ je intenzita záření emitovaného kolmo k rovině polarizace excitačního záření.  

Maximální hodnotu anisotropie, tedy 0,40, získáme měřením při nízké teplotě 

v prostředí s velkou viskozitou, kdy je pohyb molekuly omezen (a dále za předpokladu, že 

absorpční a emisní přechodové dipólové momenty fluoroforu jsou rovnoběžné). 
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 Měření fluorescenční anisotropie poskytuje informace nejen o orientaci a 

pohyblivosti molekul, ale také o různých procesech, které je modulují, jako například 

interakce ligand-receptor, interakce protein-DNA, fluidita membrán, kontrakce svalů apod. 

Provedení 
 
Pro měření anisotropie fluorescence byla použita dvouvláknová DNA, která byla 

připravena hybridizací dvou komplementárních jednovláknových oligonukleotidů 

Flc-IRE-up a IRE-down (IRE, z angl. insulin response element). Sekvence použitých 

oligonukleotidů jsou uvedeny níže: 

 

Flc-IRE-up:   Flc-5′-GACTATCAAAACAACGC-3′ 

IRE-down:            3′-CTGATAGTTTTGTTGCG-5′ 

 

V prvním kroku byla připravena hybridizační směs, která obsahovala oligonukleotid 

značený na 5’-konci fluoresceinem (Flc-IRE-up) a k němu komplementární neznačený 

oligonukleotid (IRE-down) v poměru 1:1. Lyofilizované oligonukleotidy byly nejprve 

rozpuštěny ve sterilní deionizované vodě tak, aby jejich výsledná molární koncentrace byla 

1 mmol·dm–3. Poté byl připraven pufr pro hybridizaci a hybridizační směs dle Tab. 4.14. 

Hybridizační směs byla rozdělena po 50 µl do dvaceti mikrozkumavek, které byly zahřáty 

na 95 ℃ a ponechány pozvolna vychladnout, což vedlo k hybridizaci komplementárních 

vláken oligonukleotidů za vzniku dvouvláknové DNA (Flc-dsDNA). 

Tab. 4.14 – Složení pufru pro hybridizaci a složení hybridizační směsi 

Pufr pro hybridizaci Hybridizační směs 
Složka Výsledná koncentrace 

[mmol·dm–3]  
Složka Odměřený 

objem [µl] 
HEPES (pH = 7,5) 100 Flc-IRE-up 50 
NaCl  500 IRE-down 50 
EDTA (pH = 8,0) 10 Pufr pro hybridizaci 100 
Doplněno sterilní deionizovanou vodou. ddH2O 800 
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Pro měření byly použity proteiny FOXO4-DBD82-207 a FOXO3-DBD142-267 

připravené dle postupu, jež je uveden výše. Dále byl použit lidský protein p531-312, který mi 

byl poskytnut kolegou M.Sc. Raju Mandalem. 

Proteiny FOXO4-DBD82-207, FOXO3-DBD142-267 a p531-312 byly nejprve převedeny 

do dialyzačních membrán s velikostí pórů propouštějící molekuly o molekulové hmotnosti 

menší než 6-8 kDa (MWCO 6000-8000 Da) a byly odděleně dialyzovány přes noc při 4 ℃ 

vždy proti 1 l dialyzačního pufru (Tab. 4.16). Poté byly všechny proteiny koncentrovány 

v centrifugačních zkumavkách s membránou (MWCO 10 000 Da) pomocí centrifugace při 

1292×g a 4 °C a následně zředěny HBS pufrem (Tab. 4.15) tak, aby jejich výsledná molární 

koncentrace odpovídala 40 µmol·dm–3 (v případě obou FOXO-DBD proteinů) a 

200 µmol·dm–3 (v případě proteinu p531-312). Složení roztoku 10×HBS použitého k přípravě 

HBS pufru je uvedeno v Tab. 4.15.  

 

Tab. 4.15 – Složení roztoků 10×HBS (pH = 7,4) a HBS pufru  

10×HBS (pH = 7,4) HBS pufr 
Složka Výsledná koncentrace 

[mol·dm–3] 
Složka Výsledná 

koncentrace 

HEPES (pH = 7,5) 0,1 10×HBS (pH = 7,4) 1×  
NaCl  1,5 Tween-20  0,1% (v/v) 
 BSA 0,1% (w/v)  
Oba roztoky doplněny sterilní deionizovanou vodou. 

 

Tab. 4.16 – Složení dialyzačního pufru před měřením anisotropie fluorescence 

Složka Odměřený objem [ml] 
10×HBS (pH = 7,4) 100 
dH2O 900  
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Pro samotné měření anisotropie fluorescence byly připraveny čtyři roztoky (A-D) 

dle Tab. 4.17. Dále byly připraveny roztoky obsahující buď FOXO4-DBD82-207 nebo 

FOXO3-DBD142-267 dle Tab. 4.18. Celkem bylo tedy připraveno 8 směsí obsahujících 

protein (4 obsahující FOXO4-DBD82-207 a 4 obsahující FOXO3-DBD142-267). 

Tab. 4.17 – Složení roztoků pro měření stacionární anisotropie fluorescence 

Roztok Složka Výsledná koncentrace [nmol·dm–3] 
A Flc-dsDNA 50  

B 
Flc-dsDNA 50  
MgCl2 1·106 

C 
Flc-dsDNA 50  
CaCl2 1·106 

D 
Flc-dsDNA 50  
p531-312 20·103 

Každý roztok byl do výsledného objemu doplněn HBS pufrem, jehož složení je uvedeno v Tab. 4.15, str. 48. 

 

Tab. 4.18 – Složení roztoků s obsahem proteinů FOXO-DBD pro měření stacionární anisotropie fluorescence 

Roztok Složka Odměřený objem [µl] 

A 
FOXO-DBD (40 µmol·dm–3) 50 
Flc-dsDNA (5 µmol·dm–3) 2 
HBS pufr 148 

B 

FOXO-DBD (40 µmol·dm–3) 50 
Flc-dsDNA (5 µmol·dm–3) 2 
MgCl2 (100 mmol·dm–3) 2 
HBS pufr 146 

C 

FOXO-DBD (40 µmol·dm–3) 50 
Flc-dsDNA (5 µmol·dm–3) 2 
CaCl2 (100 mmol·dm–3) 2 
HBS pufr 146 

D 

FOXO-DBD (40 µmol·dm–3) 50 
Flc-dsDNA (5 µmol·dm–3) 2 
p531-312 (200 µmol·dm–3) 20 
HBS pufr 128 
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Stacionární anisotropie fluorescence byla měřena v destičkách Corning® 384 Round 

Bottom Black Polystyrene určených pro měření anisotropie fluorescence. Do první jamky 

bylo vždy pipetováno 20 µl HBS pufru (Tab. 4.15, str. 48), který představoval „blank“. Do 

druhé jamky bylo pipetováno 20 µl roztoku pro měření anisotropie fluorescence, což 

představovalo vzorek obsahující fluorescenčně značenou dsDNA v nepřítomnosti proteinu 

FOXO-DBD (roztok A-D v Tab. 4.17 na str. 49). Do třetí jamky bylo pipetováno 40 µl 

roztoku, jež obsahoval daný protein FOXO-DBD (roztok A-D v Tab. 4.18, str. 49). Do 

zbylých jamek řádku destičky bylo pipetováno 20 µl roztoku pro měření anisotropie 

fluorescence (roztok A-D v Tab. 4.17 na str. 49) a následně bylo ze třetí jamky přeneseno 

20 µl roztoku do následující jamky. Obsah jamky byl pipetou promíchán a tento postup byl 

opakován až do poslední jamky řádku. Díky tomuto postupu klesala koncentrace proteinu 

FOXO-DBD v jamkách č. 3-24 dvojkovou ředící řadou. K měření byl použit přístroj 

CLARIOstar® od firmy BMG labtech. Vlnová délka excitace byla nastavena na 480 nm a 

vlnová délka emise na 530 nm.  

Vyhodnocení získaných dat 
 

Anisotropie fluorescence vzorků byla získána pomocí softwaru CLARIOstar, který byl 

dodán k přístroji CLARIOstar®. Od hodnoty anisotropie fluorescence vzorků (rs) byla 

odečtena hodnota anisotropie naměřená v jamce bez přítomnosti proteinu (rs)0 za účelem 

určení hodnoty změny anisotropie fluorescence (∆rs) při dané koncentraci FOXO-DBD. 

Hodnota (rs)0 odpovídá nejnižší možné naměřené hodnotě anisotropie daného systému. 

Získané hodnoty ∆rs ze čtyř nezávislých měření byly následně zprůměrovány a pomocí 

programu GraphPad Prism 8.0.1 vyneseny v závislosti na koncentraci FOXO-DBD a 

proloženy pomocí rovnice 4.1 pro získání hodnot KD a (∆rs)max: 

∆𝑟𝑟𝑠𝑠 =  (∆𝑟𝑟𝑠𝑠)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∙[FOXO]
𝐾𝐾𝐷𝐷+[FOXO]

     [4.1] 

kde (∆rs)max je maximální hodnota změny stacionární anisotropie při saturační 

koncentraci ligandu, [FOXO] je molární koncentrace FOXO-DBD a KD je disociační 

konstanta. Hodnoty (∆rs)max byly použity pro přepočet hodnot ∆rs na stupeň saturace 

(∆rs/(∆rs)max). 
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5. Výsledky 
 

5.1. Exprese a purifikace FOXO3-DBD142-267 

a FOXO4-DBD82-207 

 
Byla provedena exprese a purifikace DNA-vazebných domén transkripčních faktorů 

FOXO4-DBD(82-207) a FOXO3-DBD(142-267). Exprese obou proteinů byla provedena ve 4 l 

LB média. Hlavními purifikačními kroky byla niklová chelatační chromatografie, 

kationtově výměnná chromatografie a gelová permeační chromatografie. Postup purifikace 

těchto dvou proteinů se lišil pouze druhem proteasy použité pro odštěpení histidinové kotvy 

(TEV proteasa pro FOXO3-DBD142-267 a trombin pro FOXO4-DBD82-207), koncentrací 

imidazolu v pufru F použitém pro niklovou chelatační chromatografii (0,5 mol·dm–3 pro 

FOXO3-DBD142-267 a 0,6 mol·dm–3
 pro FOXO4-DBD82-207) a skutečností, že při purifikaci 

FOXO3-DBD142-267 nebyla provedena kationtově výměnná chromatografie. Výsledky 

každého purifikačního kroku jsou prezentovány pro oba proteiny dohromady vždy v pořadí 

FOXO3-DBD142-267, FOXO4-DBD82-207. 

5.1.1. Niklová chelatační chromatografie 
 

Byla provedena niklová chelatační chromatografie, při níž bylo získáno 9 frakcí roztoku 

fúzního proteinu, kdy objem každé frakce činil 1,5 ml. Tyto frakce byly po celou dobu 

inkubovány na ledu a přítomnost žádoucího proteinu byla ověřena metodou SDS-PAGE 

v 15% (v/v) polyakrylamidovém gelu. Z gelů na Obr. 5.1 a Obr. 5.2 na str. 52 je patrné, že 

množství exprimovaného proteinu FOXO4-DBD82-207 je podstatně vyšší ve srovnání 

s FOXO3-DBD142-267. Z důvodu nižšího výtěžku proteinu FOXO3-DBD142-267 a s ohledem 

na zkušenost se ztrátami v průběhu jednotlivých purifikačních kroků byla kationtová 

výměna vynechána a provedena pouze s proteinem FOXO4-DBD82-207. Vybrané frakce 

daného proteinu byly sjednoceny, převedeny do dialyzační membrány s pórovitostí 6-8 kDa 

a podrobeny odštěpení histidinové kotvy. Konkrétně se jednalo o frakce 3–9 v případě 

FOXO3-DBD142-267 a frakce 1–9 v případě FOXO4-DBD82-207. 
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Obr. 5.1 – Vizualizace 15% (v/v) polyakrylamidového gelu získaného metodou SDS-PAGE po niklové 
chelatační chromatografii proteinu FOXO3-DBD142-267. Do první jamky byly nanášeny 3 µl standardu 
molekulových hmotností Black Protein Ladder (Central European Biosystems s.r.o.). Do zbylých jamek byla 
nanášena směs 10 µl roztoku proteinu z jednotlivých frakcí s 5 µl SDS-vzorkového pufru. Vzorky byly 
nanášeny na gel ve stejném pořadí, v jakém byly eluovány z kolony. Celkový objem vzorků nanášený do 
jamek gelu činil 15 µl. Frakce 3–9 byly následně sjednoceny a převedeny do dialyzační membrány. Byla 
přidána TEV proteasa pro odštěpení his-tagu. 

 
Obr. 5.2 – Vizualizace 15% (v/v) polyakrylamidového gelu získaného metodou SDS-PAGE po niklové 
chelatační chromatografii proteinu FOXO4-DBD82-207. Do první jamky byly nanášeny 3 µl standardu 
molekulových hmotností Black Protein Ladder (Central European Biosystems s.r.o.). Do zbylých jamek byla 
nanášena směs 10 µl roztoku proteinu z jednotlivých frakcí s 5 µl 5×SDS-vzorkového pufru. Vzorky byly 
nanášeny na gel ve stejném pořadí, v jakém byly eluovány z kolony. Celkový objem vzorků nanášený do 
jamek gelu činil 15 µl. Frakce 1–9 byly následně sjednoceny a převedeny do dialyzační membrány. Byl 
přidán trombin pro odštěpení his-tagu. 
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5.1.2. Kationtově výměnná chromatografie 
 

Při purifikaci FOXO4-DBD82-207 byla provedena kationtově výměnná chromatografie, díky 

níž se ze vzorku podařilo oddělit většinu nežádoucích proteinů. Frakce obsahující 

FOXO4-DBD82-207 byly jímány do plastových mikrozkumavek o objemu 1,5 ml. Záznam 

průběhu eluce je znázorněn na Obr. 5.3. Přítomnost a čistota FOXO4-DBD82-207 

v jednotlivých frakcích byla ověřena metodou SDS-PAGE v 15% (v/v) polyakrylamidovém 

gelu (Obr. 5.4, str. 54). Na gelu byly analyzovány frakce 1–12. Z obrázku gelu je patrné, že 

čistota vzorku ještě není dostatečná, a tak následoval další purifikační krok. Byly vybrány 

frakce 4–11, které byly následně sjednoceny a koncentrovány. 

 

 

Obr. 5.3 – Chromatogram eluce FOXO4-DBD82-207 při kationtově výměnné chromatografii. Tmavě 
modrou čarou je znázorněna závislost absorbance při vlnové délce 280 nm na čase a světle modrou čarou je 
znázorněna závislost konduktivity na čase. Protein FOXO4-DBD82-207 byl eluován v druhém píku, tedy 
v rozmezí elučních časů 4–8 min. Oranžově jsou vyznačeny frakce 1–13, které byly jímány do 
mikrozkumavek.   
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Obr. 5.4 - Vizualizace 15% (v/v) polyakrylamidových gelů získaných metodou SDS-PAGE po 
kationtově výměnné chromatografii proteinu FOXO4-DBD82-207. Do první jamky gelu vlevo a do druhé 
jamky gelu vpravo byly nanášeny 3 µl standardu molekulových hmotností Black Protein Ladder (Central 
European Biosystems s.r.o.). Do zbylých jamek byla nanášena směs 10 µl roztoku proteinu z jednotlivých 
frakcí s 5 µl 5×SDS-vzorkového pufru. Vzorky byly nanášeny na gel ve stejném pořadí, v jakém byly 
eluovány z kolony. Celkový objem vzorků nanášený do jamek gelu činil 15 µl. Frakce 4–11 byly dále 
sjednoceny, koncentrovány a použity v následujícím purifikačním kroku. 

 

 

 

5.1.3. Gelová permeační chromatografie 
 

Následujícím purifikačním krokem společným pro oba purifikované proteiny byla gelová 

permeační chromatografie. Chromatografie byla prováděna na koloně HiLoad Superdex 75 

26/600 s průtokem mobilní fáze 1,5 ml/min. Jednotlivé frakce byly eluovány do plastových 

mikrozkumavek o objemu 1,5 ml. Záznamy průběhu eluce jsou znázorněny na Obr. 5.5 

(str. 55) a Obr. 5.7 (str. 56). Přítomnost a čistota žádoucího proteinu byla ověřena metodou 

SDS-PAGE v 15% (v/v) polyakrylamidovém gelu (Obr. 5.6, str. 55 a Obr. 5.8, str. 56). 

Z obrázků gelů je patrné, že bylo dosaženo dostatečné čistoty obou proteinů. V případě 

FOXO3-DBD142-267 byly vybrány frakce 24–38, které byly následně sjednoceny, 

koncentrovány a skladovány v –80 °C. V případě FOXO4-DBD82-207 byly vybrány frakce 

8–16, které byly skladovány jednotlivě v 1,5ml mikrozkumavkách v –80 °C.  
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Obr. 5.5 - Chromatogram eluce FOXO3-DBD142-267 při gelové permeační chromatografii. Červenou 
čarou je znázorněna závislost absorbance při vlnové délce 280 nm na čase. Oranžově jsou vyznačeny jímané 
frakce. Protein FOXO3-DBD142-267 byl eluován v druhém píku, tedy v rozmezí elučních časů 92–110 min od 
nástřiku na kolonu. Frakce označené čísly byly následně analyzovány metodou SDS-PAGE. 

 

 

 

Obr. 5.6 - Vizualizace 15% (v/v) polyakrylamidových gelů získaných metodou SDS-PAGE po gelové 
permeační chromatografii proteinu FOXO3-DBD142-267. Do třetí jamky gelu vlevo a do první jamky gelu 
vpravo byly nanášeny 3 µl standardu molekulových hmotností Black Protein Ladder (Central European 
Biosystems s.r.o.). Do zbylých jamek byla nanášena směs 10 µl roztoku proteinu z jednotlivých frakcí s 5 µl 
5×SDS-vzorkového pufru. Vzorky byly nanášeny na gel ve stejném pořadí, v jakém byly eluovány z kolony. 
Celkový objem vzorků nanášený do jamek gelu činil 15 µl. Frakce 6 a 7 obsahovaly protein, který byl 
eluován dříve než FOXO3-DBD142-267. Frakce 24–38 obsahovaly FOXO3-DBD142-267 v dostatečné čistotě, 
proto byly sjednoceny, koncentrovány a skladovány v –80 ℃. 
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Obr. 5.7 - Chromatogram eluce FOXO4-DBD82-207 při gelové permeační chromatografii. Červenou čarou 
je znázorněna závislost absorbance při vlnové délce 280 nm na čase. Oranžově jsou vyznačeny jímané frakce. 
Frakce označené čísly byly následně analyzovány metodou SDS-PAGE. 

 

 

 

Obr. 5.8 - Vizualizace 15% (v/v) polyakrylamidových gelů získaných metodou SDS-PAGE po gelové 
permeační chromatografii proteinu FOXO4-DBD82-207. Do první jamky gelu vlevo a do druhé jamky gelu 
vpravo byly nanášeny 3 µl standardu molekulových hmotností Black Protein Ladder (Central European 
Biosystems s.r.o.). Do zbylých jamek byla nanášena směs 10 µl roztoku proteinu z jednotlivých frakcí s 5 µl 
5×SDS-vzorkového pufru. Vzorky byly nanášeny na gel ve stejném pořadí, v jakém byly eluovány z kolony. 
Celkový objem vzorků nanášený do jamek gelu činil 15 µl. Frakce 8–16 obsahovaly FOXO4-DBD82-207 
v dostatečném množství a čistotě, a tak byly jednotlivě zamraženy a skladovány v –80 ℃. Ve frakcích 17–24 
je patrný proužek o nižší relativní molekulové hmotnosti, který odpovídá degradačním produktům. Tyto 
frakce nebyly pro další experimenty použity. 
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5.2. Měření DNA-vazebné afinity FOXO3-DBD142-267 
a FOXO4-DBD82-207 pomocí změn stacionární 
anisotropie fluorescence 
 

Cílem této práce bylo porovnat DNA-vazebné afinity FOXO3-DBD142-267 a 

FOXO4-DBD82-207 k dsDNA za různých podmínek (přítomnost proteinu p531-312 a Ca2+ a 

Mg2+ iontů) pomocí měření změn stacionární anisotropie fluorescence. Vliv přítomnosti 

Ca2+ a Mg2+ iontů byl zkoumán z toho důvodu, že krystalová struktura komplexu 

FOXO4-DBD:DNA ukázala přítomnost vazebného místa pro divalentní kationty41. Vliv 

přítomnosti proteinu p53 byl zkoumán na základě nedávno popsané interakce FOXO-DBD 

s p53, která ukázala, že se na této interakci podílí N-koncová část DNA-vazebné domény 

FOXO-DBD42. Vazba FOXO-DBD na DNA byla sledována pomocí změn stacionární 

anisotropie fluorescence fluoresceinu, který byl připojen k 5‘-konci jednoho z 

komplementárních vláken DNA. 

Měření bylo prováděno: 

a) v nepřítomnosti p531-312 a divalentních kationtů 

b) v přítomnosti 1 mmol·dm–3 CaCl2 

c) v přítomnosti 1 mmol·dm–3 MgCl2 

d) v přítomnosti 200 µmol·dm–3 p531-312 

Naměřené hodnoty změn stacionární anisotropie fluorescence (∆rs) byly přepočítány na 

stupeň saturace jako podíl naměřené ∆rs a (∆rs)max. Hodnota (∆rs)max byla získána pro každý 

vzorek proložením závislosti naměřených hodnot ∆rs na koncentraci FOXO-DBD pomocí 

rovnice 4.1 na str. 50.  
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5.2.1.  Měření vazebné afinity FOXO3-DBD142-267 

 
Výsledek měření je prezentován na Obr. 5.9. V případě FOXO3-DBD142-267 byla v 

podmínkách bez aditiv získána hodnota KD = 780 ± 50 nmol·dm–3. V přítomnosti 

1 mmol·dm–3 Ca2+
 byla získána hodnota KD = 68 ± 2 nmol·dm–3, což značí výrazné zvýšení 

vazebné afinity (téměř 12×). V přítomnosti 1 mmol·dm–3 Mg2+
 byla vazba 

FOXO3-DBD142-267 k dsDNA naopak oslabena a byla získána hodnota 

KD = 1,7 ± 0,1 µmol·dm–3. V přítomnosti proteinu p531-312 byla získána hodnota 

KD = 101 ± 5 nmol·dm–3, což značí zvýšení vazebné afinity téměř osminásobně 

v porovnání se vzorkem neobsahujícím žádná aditiva.  

     

 

Obr. 5.9 – Graf závislosti tvorby komplexu FOXO3-DBD:dsDNA na koncentraci FOXO-DBD. V grafu 
jsou uvedeny získané hodnoty KD pro vazbu FOXO3-DBD142-267 na dsDNA za různých podmínek. Hodnoty 
stupně saturace byly získány jako podíl naměřené ∆rs a (∆rs)max. Hodnota (∆rs)max byla získána pro každý 
vzorek proložením závislosti naměřených hodnot ∆rs na koncentraci FOXO3-DBD142-267 pomocí rovnice 4.1 
na str. 50. Nejvyšší vazebnou afinitu vykazoval vzorek s přítomností Ca2+ a vzorek s přítomností proteinu 
p531-312. Přítomnost Mg2+ vazbu naopak oslabovala, a tak tento vzorek vykazoval nejnižší afinitu ze všech 
měřených vzorků. Vynesené hodnoty jsou aritmetickými průměry ze čtyř měření a uvedené chyby jsou 
směrodatné odchylky.   
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5.2.2.  Měření vazebné afinity FOXO4-DBD82-207 

 
Výsledek měření je prezentován na Obr. 5.10. V případě FOXO4-DBD82-207 byla v 

podmínkách bez aditiv získána hodnota KD = 117 ± 5 nmol·dm–3. V přítomnosti 

1 mmol·dm–3 Ca2+ byla získána hodnota KD = 31 ± 2 nmol·dm–3, což značí zvýšení vazebné 

afinity téměř čtyřikrát. V přítomnosti 1 mmol·dm–3 Mg2+ byla vazba FOXO4-DBD82-207 k 

dsDNA naopak oslabena a byla získána hodnota KD = 250 ± 9 nmol·dm–3, což značí až 

dvojnásobné zhoršení v porovnání se vzorkem neobsahujícím žádná aditiva. V přítomnosti 

proteinu p531-312 byla získána hodnota KD = 45 ± 2 nmol·dm–3, což značí zvýšení vazebné 

afinity téměř trojnásobně v porovnání se vzorkem neobsahujícím žádná aditiva.  

 

 

Obr. 5.10 – Graf závislosti tvorby komplexu FOXO4-DBD:dsDNA na koncentraci FOXO-DBD. 
V grafu jsou uvedeny získané hodnoty KD pro vazbu FOXO4-DBD82-207 na dsDNA za různých podmínek. 
Hodnoty stupně saturace byly získány jako podíl naměřené ∆rs a (∆rs)max. Hodnota (∆rs)max byla získána pro 
každý vzorek proložením závislosti naměřených hodnot ∆rs na koncentraci FOXO4-DBD82-207 pomocí rovnice 
4.1 na str. 50. Nejvyšší vazebnou afinitu vykazoval vzorek s přítomností Ca2+ a vzorek s přítomností proteinu 
p531-312 v tomto pořadí. Přítomnost Mg2+ vazbu naopak oslabovala, a tak tento vzorek vykazoval nejnižší 
vazebnou afinitu ze všech měřených vzorků. Vynesené hodnoty jsou aritmetickými průměry ze čtyř měření a 
uvedené chyby jsou směrodatné odchylky. 
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5.2.3.  Shrnutí výsledků měření DNA-vazebných afinit 
 

Hodnoty naměřených DNA-vazebných afinit pro FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207 

za různých podmínek jsou shrnuty v Tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1 – Shrnutí hodnot vazebných afinit FOXO-DBD k dsDNA za různých podmínek 

Podmínky KD (FOXO3-DBD142-267) 
[nmol·dm–3] 

KD (FOXO4-DBD82-207) 
[nmol·dm–3] 

Bez aditiv 780 ± 50 117 ± 5 
1 mmol·dm–3 CaCl2 68 ± 2 31 ± 2 
1 mmol·dm–3 MgCl2 1700 ± 100 250 ± 9 
200 µmol·dm–3 p531-312 101 ± 5 45 ± 2 
 

Tyto výsledky ukazují, že divalentní kationty (Ca2+ a Mg2+) mají výrazný vliv na 

vazebnou afinitu obou FOXO-DBD k dsDNA, přičemž přítomnost Ca2+ iontů interakci 

FOXO-DBD s dsDNA stabilizuje. Přítomnost iontů Mg2+ má opačný efekt, tedy interakci 

zeslabuje. Získané výsledky dále ukázaly, že protein-proteinová interakce FOXO-DBD 

s p53 zvyšuje vazebnou afinitu FOXO-DBD k dsDNA. To naznačuje, že tato interakce 

neblokuje DNA-vazebný povrch FOXO-DBD a spíše jej stabilizuje. Porovnání hodnot KD 

získaných pro FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207 dále naznačuje, že se míra vlivu 

transkripčního faktoru p531-312 na jednotlivé zástupce FOXO podskupiny liší. 

 

  



 
61 

 

6. Diskuze 
 

FOXO transkripční faktory jsou podskupinou velice významných proteinů účastnících se 

regulace metabolismu, kontroly buněčného cyklu, proliferace, reakce organismu na stres a 

v neposlední řadě apoptózy. Jsou považovány za tumorové supresory, avšak mohou působit 

i opačným efektem, tedy podporovat vývoj nádoru či vyvolávat rezistenci na léčiva 

používaná při léčbě rakoviny. Vysoká aktivita těchto proteinů bývá spojována 

s nepříznivou prognózou, jako je tomu například v případě FOXO3 u neuroblastomu43. Přes 

intenzivní výzkum zůstává řada otázek týkajících se funkce FOXO proteinů stále 

nezodpovězená, například nedávné strukturní studie ukázaly, že DNA-vazebné domény 

jednotlivých zástupců vykazují i přes vysoký stupeň sekvenční homologie určité strukturní 

rozdíly9. Je stále nejasné, zda se tyto strukturní rozdíly promítají do odlišných vazebných 

afinit k DNA. Zodpovězení této otázky bylo jedním z cílů této bakalářské práce. 

V nedávných studiích bylo zjištěno, že FOXO proteiny interagují s transkripčním faktorem 

p53 (cit.42). Této interakce se účastní především DNA-vazebné domény, avšak je stále 

neznámé, zda tato protein-proteinová interakce ovlivňuje DNA-vazebné vlastnosti 

FOXO-DBD a p53-DBD. V této bakalářské práci byl testován vliv této protein-proteinové 

interakce na DNA-vazebné vlastnosti. Dále byl testován vliv přídavku divaletních kationtů, 

neboť krystalová struktura komplexu FOXO4-DBD:DNA (cit.41) ukázala přítomnost 

vazebného místa těchto kationtů (konkrétně Mg2+) na C-konci α-helixu H3, který je 

klíčovou součástí DNA-vazebného povrchu FOXO-DBD. Předpokládá se, že funkcí tohoto 

iontu je stabilizace ohybu mezi C-koncem α-helixu H3 a β-vlákna S2 (Obr. 6.1 na str. 62). 

Vazebné experimenty v této práci však ukázaly, že Mg2+ ionty mají na DNA-vazebnou 

afinitu obou FOXO-DBD negativní vliv. To naznačuje, že vazba Mg2+ iontů indukuje 

konformaci FOXO-DBD, která má podstatně nižší vazebnou afinitu k použité dsDNA 

v porovnání s konformací v jejich nepřítomnosti. Na druhou stranu bylo pozorováno 

výrazné zvýšení DNA-vazebné afinity obou testovaných FOXO-DBD v přítomnosti Ca2+, 

což nasvědčuje tomu, že Ca2+ ionty ovlivňují konformaci FOXO-DBD jiným způsobem než 

ionty Mg2+. Analýza struktur proteinů a nízkomolekulárních sloučenin ukázala, že přestože 

ionty Ca2+ preferují ve většině sloučenin koordinační číslo 7-8, existují výjimky, v nichž 
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mají vápenaté ionty koordinační číslo 4 nebo 5 (cit.44). Taktéž se výjimečně vyskytují 

sloučeniny obsahující ionty Mg2+ s koordinačním číslem 4, přestože jejich typickým 

koordinačním číslem je 6 (cit.45). Nelze tedy vyloučit možnost, že vazebné místo pro ionty 

hořčíku s koordinačním číslem 4 pozorované v krystalové struktuře komplexu 

FOXO4-DBD:DNA, může být ve skutečnosti vazebným místem pro ionty vápníku, nebo že 

Ca2+ ionty mohou  interagovat s jinou částí FOXO-DBD než Mg2+ ionty. Mimo to má 

vazebné místo pro Mg2+ ionty pozorované ve struktuře komplexu FOXO4-DBD:DNA tvar 

deformovaného tetraedru, rozhodně se tedy nejedná o optimální vazebné místo pro ionty 

Mg2+, které preferují oktaedrální koordinaci. Je tedy možné, že toto vazebné místo je 

krystalizačním artefaktem, který vznikl v důsledku přítomnosti 50 mmol·dm–3 MgCl2 

v krystalizačním roztoku41.  

 

Obr. 6.1 – Struktura vazebného místa pro Mg2+ ionty v komplexu FOXO4-DBD:DNA (PDB ID: 3L2C). 
Ion Mg2+ je zobrazen jako fialová koule. Aminokyselinové zbytky α-helixu H3 a β-vlákna S2 interagující 
s Mg2+ iontem jsou zobrazeny jako tyčinkový model šedě. Červená koule koordinačně vázaná na Mg2+ ion 
představuje molekulu vody. Protein FOXO4-DBD je zobrazen ve stuhové prezentaci tyrkysovou barvou a 
prvky sekundární struktury jsou znázorněny dle nomenklatury typické pro FOX proteiny. Vytvořeno 
v programu PyMol (The PyMOL Molecular Graphics System, verze 2.3.3 Schrödinger, LLC). 
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Dále bylo zjištěno, že přídavkem proteinu p53 mnohonásobně vzrostla vazebná afinita 

obou FOXO-DBD k cílové dsDNA, což je velmi zajímavé, neboť bylo popsáno, 

že FOXO-DBD interaguje s p53 prostřednictvím N-koncového segmentu FOXO-DBD, 

který se zároveň účastní i vazby k DNA33. Je tedy zřejmé, že interakce FOXO-DBD 

s proteinem p53 neblokuje DNA-vazebný povrch FOXO-DBD, naopak ho nejspíše 

stabilizuje a tím zvyšuje DNA-vazebnou afinitu. Další možností, jak by se dalo vysvětlit 

zvýšení DNA-vazebné afinity FOXO-DBD v přítomnosti p53 by mohla být nespecifická 

interakce navázaného p53 s dsDNA, kterou rozpoznává FOXO-DBD. Každopádně pro 

pochopení detailního mechanismu tohoto efektu a stejně tak i jeho biologického významu, 

bude zapotřebí dalších studií. 
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7. Závěr 
 

 Byly připraveny DNA-vazebné domény lidských transkripčních faktorů FOXO3 a 

FOXO4 (FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207). 

 Pomocí měření změn stacionární anisotropie fluorescence byly stanoveny a 

porovnány DNA-vazebné afinity FOXO3-DBD142-267 a FOXO4-DBD82-207 k 

IRE-dsDNA značené fluoresceinem na 5‘-konci za různých podmínek (v 

přítomnosti a nepřítomnosti proteinu p53 a iontů Ca2+ a Mg2+). 
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