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Abstrakt 

 
          Proteín CAS (Crk-associated substrate) je významný adaptorový proteín, ktorý je 

súčasťou signálnych kaskád sprostredkúvajúcich stimuly od integrínových receptorov. Hrá 

dôležitú rolu v regulácii mnohých procesov ako bunková migrácia, proliferácia a prežívanie. 

Proteín CAS obsahuje N-koncovú SH3 doménu, nasledovanú rozsiahlou substrátovou 

doménou s 15-timi YxxP motívmi a C-koncovú Src-väzbovú doménu. SH3 doména proteínu 

CAS viaže polyprolínové úseky enzýmov zodpovedných za fosforyláciu a defosforyláciu 

tyrozínov v substrátovej doméne, ktorá je hlavným miestom fosforylácie proteínu CAS.  Táto 

fosforylácia je dôležitým krokom v prenose signálu od integrínových receptorov ďalej do 

bunky.  Fosforylácia však musí byť prísne regulovaná, pretože deregulácia fosforylácie môže 

výrazne prispievať k nádorovej transformácii a tvorbe metastáz. Kedže SH3 doména CAS-u 

viaže proteín tyrozín kinázy a proteín tyrozín fosfatázy, výrazne sa tak podieľa na regulácii 

fosfotyrozínového obsahu CAS-u a tým ovplyvňuje aj bunkové odpovede na vonkajšie 

stimuly. SH3 doména proteínu CAS taktiež obsahuje signál pre umiestnenie CAS-u do 

fokálnych adhésií, takže hrá dôležitú rolu pri správnom zostavovaní signálnych komplexov 

pod bunkovou membránou. 

 

 

 
Abstract 

 
         Protein CAS (Crk-associated substrate) is an important adaptor protein, taking part in 

integrin signaling pathways regulating cellular behaviour.  CAS plays an important role in 

regulation of many processes such a cell migration, proliferation and survival. Protein CAS 

contains N-terminal SH3 domain, followed by large substrate domain with 15 YxxP motifs 

and C-terminal Src-binding domain. CAS SH3 domain binds prolin-rich regions of proteins, 

which are responsible for phosphorylation and dephosphorylation of tyrosine residues in 

substrate domain, which is the main site of phosphorylation in CAS. The phosphorylation is 

crucial step in signal transduction from integrin receptors into the cell. Phosphorylation has to 

be strictly regulated, because deregulation of phosphorylation may contribute to oncogenic 

transformation and metastasis formation. Since CAS SH3 domain binds tyrosine kinases and 

protein tyrosine phophatases, it has a big influence on regulation of phosphotyrosine content 

of CAS and also influences cell response to the external stimuli. CAS SH3 domain contains 

focal adhesion targeting sequence, thus CAS SH3 domain is important for proper assembly of 

signal complexes under the cell membrane. 
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Zoznam skratiek : 

 

CAS               Crk asociovaný substrát ( Crk associated substrate ) 

FAK               Kináza adhesívnych fokov ( Focal adhesion kinase ) 

Pyk2               Prolín bohatá tyrozín kináza 2 ( Prolin-rich tyrosin kinase 2 ) 

PTP-1B          Proteín tyrozín fosfatáza B1 ( Protein tyrosin phosphatase B1) 

PTP-PEST      Proteín tyrozín fosfatáza  PEST (Protein tyrosin phosphatase PEST ) 

CIZ                 Proteín obsahujúci zinkový prst interagujúci s Cas ( Cas interacting zinc finger      

                        protein ) 

SH3 doména  Tretí homológny úsek v proteín-kináze Src ( Src homology 3 ) 

JNK               c-Jun NH2-terminálna kináza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 5 

Obsah : 

 

1., Úvod.................................................................................................................6 

2., SH3 doména.....................................................................................................8 

   2.1., Štruktúra SH3 domény...............................................................................9 

  2.2., Väzbový povrch SH3 domény..................................................................10 

   2.3., Funkcie SH3 domény...............................................................................11 

3., SH3 doména proteínu CAS............................................................................12 

4., Interakční partneri SH3 domény proteínu CAS a funkcie jednotlivých  

     interakcií.........................................................................................................15 

   4.1., Regulácia tyrozín-fosforylácie a defosforylácie ( väzba proteín kináz  a   

           proteín fosfatáz ).......................................................................................15           

   4.2., Vplyv SH3 domény proteínu CAS na jeho subbunkovú lokalizáciu.......22  

   4.3., Interakcia SH3 domény proteínu CAS s proteínmi CIZ a C3G...............23 

5., Záver...............................................................................................................25 

6., Zoznam použitej literatúry.............................................................................26 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
1. Úvod 

 

 

       Proteín CAS ( Crk–associated substrate ) bol prvý krát identifikovaný ako hlavný 

tyrozín-fosforylovaný proteín o veľkosti 130 kD v bunkách transformovaných vírusovými 

onkogénmi v-crk ( Matsuda et al., 1990 ) a v-src ( Reynolds et al., 1989 ). 

         CAS spolu s dvoma ďalšími proteínmi HEF1 (Human enhancer of filamentation) 

a Efs/Sin ( Embryonal Fyn-associated substrate ) patrí do rodiny štruktúrne podobných 

adaptorových proteínov, ktoré slúžia ako lešenie pre vznik multiproteínových signálnych 

komplexov. Obsahuje viaceré proteín-proteínové interakčné domény. Na N-konci je to SH3 

doména, ktorá viaže polyprolínové helixy proteínkináz FAK, Pyk2/Raftk, proteínfosfatáz 

PTP-B1,PTP-PEST a iných proteínov (CIZ, C3G, DOCK180 a i.). SH3 doména je 

nasledovaná krátkym na prolín bohatým úsekom. Za ním je tzv. substrátová doména ktorá 

obsahuje 15 repetícií YXXP motívu, ktorý je hlavným miestom fosforylácie. Po fosforylácii 

tyrozínov v substrátovej doméne sú niektoré z týchto motívov rozoznávané SH2 doménami 

proteínov Crk a Nck. Na C-konci molekuly sa nachádza Src väzbová doména, ktorá viaže 

kinázy rodiny Src ( zhrnuté v Chodniewicz and Klemke 2004).  

V netransformovaných bunkách sa CAS nachádza v cytoplazme a v závislosti na 

integrínovej signalizácii sa presúva do adhesívnych fokov a je fosforylovaný na tyrozínoch 

v substrátovej doméne ( Fonseca et al., 2003 ). Fosforylácia CAS-u reguluje reorganizáciu 

aktínového cytoskeletu a s ním súvisiacich dejov ako uchytenie bunky k podkladu a migrácia 

(Honda et al., 1999 ). Zúčastňuje sa tiež regulácie bunkového cyklu a prežívania ( Almeida et 

al., 2000, Oktay et al., 1999 ). Proteín CAS hrá dôležitú úlohu aj v procesoch onkogénnej 

transformácie a tvorbe metastáz. Dokazuje to skutočnosť, že pri reexprimovaní CAS-u v CAS 

deficientných bunkách sa výrazne zvýšila ich schopnosť invasivity, pri súčasnom 

exprimovaní deregulovaného proteínu Src (Brábek et al., 2004 ). Taktiež ľudský homológ 

CAS-u, BCAR1, je spoluzodpovedný za odolnosť pacientov s rakovinou pŕs voči liečbe 

tamoxifenom (Brinkman et al., 2000 ). 
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Obr.1:  Jednotlivé proteínové domény proteínu CAS a ich interakčný partneri 

(Prevzaté z Defilippi et al., 2006 ) 
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2. SH3 doména 

 

          SH3 ( Src homology domain 3 ) doména je nezávisle sa usporiadavajúca, malá, 

proteínová doména o dĺžke 60-85 aminokyselín. Bola identifikovaná pri porovnávaní 

sekvencií proteínkináz ako Src s onkogénnym produktom Crk, fosfolipázou C – γ, α-

spektrínom, myozínom IB a kvasinkovými proteínmi Cdc25 a Fus1.  Táto interakčná doména 

sa nachádza v proteínoch jednobunkových organizmov ako kvasinky, ale taktiež v proteínoch 

bezstavovcov a stavovcov, čo indikuje dlhú evolučnú históriu SH3 domény. Proteíny 

obsahujúce túto doménu hrajú dôležitú úlohu v širokej škále biologických procesov. ( zhrnuté 

Musacchio et al., 1994 ) 

 

2.1. Štruktúra SH3 domény 

 

          Základná štruktúra SH3 domény pozostáva z anti-paralelného β-barelu zloženého 

z dvoch β-listov, z ktorých jeden pozostáva z troch reťazcov a druhý z dvoch až troch 

v závislosti od konkrétnej SH3 domény. Tieto dva β –listy sú zložené proti sebe v približne 

90˚ uhle. Prvý sa skladá z reťazcov βA, a βE a druhý z reťazcov βB, βC a βD. Doména 

nadobúda globulárny tvar s priemerom okolo 30 Å. N-koniec a C-koniec sú v blízkosti ako je 

očakávané pre štruktúrne nezávislý modul. Na N-konci SH3 domény sa nachádza krátky βA 

reťazec, ktorý je spojený s βB reťazcom pomocou dlhej slučky, tzv. RT-slučka, ktorá 

pripomína nepravidelnú antiparalelnú β – vlásenku a je stabilizovaná rozsiahlou sieťou 

vodíkových mostíkov v samotnej vlásenke, ale tiež medzi vlásenkou a jadrom SH3 domény. 

V RT-slučke sa nachádza vysoko konzervovaná aminokyselinová sekvencia ALYDY. βB 

reťazce v SH3 doménach spektrínu, kináz Fyn, Src a fosfolipázy C – γ sú rozdelné na dve 

polovice, βB1 a βB2, a podieľajú sa na tvorbe rôznych β – listov.  βΒ2 a βC reťazec spojuje 

krátka n-Src slučka. Reťazce βC a βD spojuje tzv. distálna slučka, ktorá dostala svoj názov 

podľa toho, že je vzdialená od predpokladaného väzbového miesta SH3 domény. 

Konzervovaným prolínom v pozícii 51 začína obrátka 310  helixu, ktorá spája βD a βE 

reťazec. Celá štruktúra je stabilizovaná hydrofóbnymi interakciami medzi jednotlivými β – 

listami, pričom hlavnú úlohu hrajú postranné reťazce aminokyselinových zvyškov v pozíciách 

4, 6, 18, 20, 26, 28, 50,  a 55 ( číslovanie pre Src SH3 doménu ). (Musacchio et al., 1994, 

Agrawal et al., 2002 ) 
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         Obr.2: Topológia SH3 domény vyobrazená pomocou programu MOLSCRIPT 

              ( Prevzaté a upravené z Musacchio et al., 1994 ) 

 

 

 

2.2. Väzbový povrch SH3 domény      
 
          Väčšina konzervovaných aminokyselinových zvyškov v SH3 doméne sa podieľa na 

jej sekundárnej štruktúre. Mnoho z týchto zvyškov je vo vzájomnej blízkosti v priestore 

a vytvárajú tak väzbové miesto pre ligand ( Musacchio et al., 1992 ). Dôležité sú najmä 

aromatické aminokyseliny tyrozín a tryptofán v pozíciách 8, 36, 49, 54 a tiež prolín v pozícii 

51, pričom aminokyselinový zvyšok v pozícii  49 je rozdielny v SH3 doménach rôznych 

proteínov a pravdepodobne moduluje afinitu konkrétnej SH3 domény k cieľovému substrátu  

( Brooker et al., 1993 ),(číslované pre Src SH3 doménu). Tieto aminokyseliny tvoria akési 

lešenie, ktoré je  ohraničené n-Src- a RT-slučkami. Celá táto štruktúra pripomína sedlo, ktoré 

je centrálnou časťou ligand väzbového miesta.  

          SH3 doména rozoznáva ako primárny ligand prolín-bohaté motívy, ktoré majú 

špecifickú sekvenciu. Tieto polyprolínové peptidy s PxxP motívom ( P-prolín, x-hocijaká 

aminokyselina) tvoria rigídnu sekundárnu štruktúru, tzv. polyprolínový helix typu II ( PPII ) 

s obrátkou 3, tzn. že každá tretia aminokyselina okupuje miesto na rovnakej strane tohto 

helixu ( Adzhubei and Sternberg, 1993). Tento peptid presne zapadne do hydofóbneho žliabku 

tvoreného konzervovanými zvyškami v SH3 doméne. Polyprolínový helix II sa môže viazať 

v dvoch orientáciách. Toto je spôsobené tým, že fyzická pozícia aminokyselinových 
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postranných reťazcov v PPII helikálnej konformácii je podobná v oboch orientáciách. Preto sa 

peptidy môžu viazať do toho istého žliabku v SH3 doméne v orientácii od N-konca k C-konci 

( trieda I ) alebo naopak od C-konca k N-konci ( trieda II ) (Lim et al., 1994).  Pozícia 

bázickej aminokyseliny, zvyčajne lysínu alebo arginínu, na N- alebo C–konci, určuje 

orientáciu polyprolínového helixu. Tieto zvyšky interagujú s aspartátom alebo glutamátom, 

ktoré sú konzervované v RT-slučke vo väčšine SH3 domén, a vytvárajú silné iónové väzby. 

Špecificitu rozoznávaného ligandu zvyšujú i sekvencie lemujúce PxxP motiv.( Agrawal et al., 

2002) 

 

 
 
 

Obr.3: Schematický nákres väzbového miesta SH3 domény a ligandu v dvoch rozdielnych 

orientáciách. ( prevzaté z Agrawal et al., 2002 ) 
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2.3. Funkcie SH3 domény 

 

          SH3 domény sa nachádzajú v proteínoch, ktoré môžu plniť rôznorodé funkcie. 

Spoločným rysom mnohých proteínov s SH3 doménou je lokalizácia, buď pernamentne alebo 

prechodne, na vnútornej strane plazmatickej membrány. SH3 doména bola charakterizovaná 

v niektorých aktín-viažúcich proteínoch ako spektrín alebo kortaktín.. Ďalšie SH3 obsahujúce 

proteíny sú zapojené v organizácii cytoskeletu a množenia u kvasinkových buniek.. SH3 

domény sú tiež zapojené do regulácie lokalizácie proteínov najmä na membránu alebo do 

blízkosti cytoskeletu. Vo vyšších eukaryotických organizmoch sú proteíny obsahujúce SH3 

doménu zapojené do signalizačných dráh. Tyrozín-kináza Src, PI-3 kináza, fosfolipáza C- γ 

a RasGAP sú typickými predstaviteľmi signalizačných proteínov s SH3 doménou. Ďalšou 

skupinou proteínov s SH3 doménou sú tzv. adaptorové proteíny, ako Crk alebo Nck, ktoré 

nemajú enzymatickú aktivitu, majú však väzbové miesta pre komponenty signalizačných 

kaskád a tak tvoria akési lešenie pre zostavovanie signalizačných komplexov, pretože mnoho 

signalizačných proteínov obsahuje taktiež prolín-bohaté úseky, ktoré fungujú ako ligandy pre 

SH3 domény ( zhrnuté v Musacchio et al. 1994 ).          

          Nemenej dôležitá je i úloha SH3 domény v intramolekulárnej regulácii. Bolo 

dokázané, že mutácie v SH3 doméne cytoplazmatických tyrozín kináz ako Src alebo Abl, 

ktoré narušili intramolekulárne interakcie v daných kinázach, vyústilo do zmeny ich 

transformujúceho potenciálu, čo indikuje že SH3 domény sú taktiež schopné regulovať 

kinázovú aktivitu ( Erpel et al., 1995, Brabek et al., 2002, Meyn et al., 2006 ) 
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3. SH3 doména proteínu CAS 

 

          Tak ako každá SH3 doména sa aj SH3 doména proteínu CAS skladá z piatich anti-

paralelných β – reťazcov zostavených do dvoch kolmých β-listov. Každý β-list pozostáva 

z troch reťazcov – jeden, najdlhší reťazec prispieva rozdielnymi segmentmi do oboch β-listov. 

Prvý sa skladá z reťazcov β1, β2 a β5 a druhý z β2, β3, a β4. Na C-konci sa podľa štandardnej 

definície úsekov na SH3 doméne, nachádza ešte β6 reťazec. V RT-slučke sa nachádzajú 

najviac konzervované aminokyselinové zvyšky, medzi ktorými Tyr10 (v ALYD motíve) 

a Glu19 (číslované pre CAS) sú zapojené v interakcii SH3 domény a polyprolínového ligandu 

( Wisniewska et al., 2005). 

                                      

Obr. 4:Stužkový model štruktúry SH3 domény proteínu CAS 

(prevzaté z Wisniewska et al., 2005) 

 

          RT– a n-Src- slučky tvoria ligand-väzbové miesto, čo je typické pre SH3 domény 

všeobecne a sú rozhodujúce pre interakcie medzi ligandom a SH3 doménou. Typicky 

konzervované zvyšky sú Lys9, Tyr10, Glu19, Trp41 a Pro54 ( číslované pre CAS ), ktoré sa 

nachádzajú v hydrofóbnom peptid-viažúcom žliabku. Ako bolo uvedené vyššie, SH3 domény 

majú väzbové miesto pre polyprolínové ligandy, ktoré nadobúdajú špecifickú konformáciu 

tzv. polyprolínový helix II. Ten sa môže viazať v dvoch možných orientáciách a záleží to od 

umiestnenia kladne nabitej aminokyseliny v závislosti od PxxP motívu. Prirodzené ligandy 

SH3 domény proteínu CAS majú pozitívne nabitú aminokyselinu umiestnenú na C – konci 
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polyprolínového motívu, takže sa do SH3 domény viažu v orientácii od N-konca k C-koncu 

(Wisniewska et al., 2005).  

          Experimentálnym modelom takéhoto peptidu pre proteín CAS, bol peptid odvodený 

do kinázy FAK ( sekvencia EAPPKPSRP ), ktorý sa viaže na SH3 doménu CAS-u s afinitou 

6 μmol. Experimenty ukázali dôležitosť konzervovaného Trp41 pre proteín-peptid interakciu. 

Výmena tryptofánu za lysín znížila afinitu o jeden rád. Tento peptid sa viažu tri relatívne 

oddelené väzbové miesta v peptid väzbovom žliabku. Do prvého sa viaže AlaFP2-ProFP3 (FP 

– FAK peptid ) a do druhého LysFP5-ProFP6. Vo všetkých známych štruktúrach SH3 domén 

majú tieto väzbové miesta hydrofóbny a aromatický charakter. U SH3 domény CAS-u je 

architektúra podobná ale chemický charakter rozdielny. Je to spôsobené jedinečnou výmenou 

konzervovaných tyrozínov v pozícii 12 za asparagín a v pozícii 57 za arginín. Dôležitú úlohu 

hrá aminokyselina v pozícii 15, ktorý je vysoko variabilná medzi SH3 doménami. V SH3 

doméne proteínu CAS je to zriedkavo sa vyskytujúci glutamát. Ten svojím záporným 

nábojom vyvažuje kladný náboj na Arg57 a dovoľuje viazať sekvenciu PXKP pomocou 

polárnych interakcií medzi lyzínom a sieťou vytváranou okrem iných aj aminokyselinami 

Asn12, Glu15 a Arg 57. Toto prispieva k selektivite SH3 domény CAS-u. Tretie väzbové 

miesto vykazuje vysokú štruktúrnu diverzitu. Vďaka tomu sa zdá, že hrá rozhodujúcu úlohu 

v špecificite väzby. V SH3 doméne proteínu CAS je tvorené tryptofánom v pozíciách 41 a 55, 

záporne nabitým glutamátom v pozícii 19 a serínom v pozícii 16. Dôležitou interakciou je 

iónová interakcia medzi arginínom v peptide a konzervovaným glutamátom v pozícii 19 

v SH3 doméne. Zdá sa, že táto interakcia je podstatným špecifickým determinantom pre 

väzbu bunkových proteínov s SH3 doménou. Pri experimentoch s FAK peptidom predĺženým 

na C- konci sa zistilo, že tento peptid sa viaže na SH3 doménu s ešte väčšou afinitou, čo 

naznačuje že aminokyseliny obklopujúce PxxP motív sú tiež dôležité pre proteín-peptid 

interakciu. Tieto lemujúce zvyšky sa viažu k menej konzervovaným úsekom na povrchu SH3 

domény, pričom zvyšujú aj sekvenčnú špecificitu. ( Wisniewska et al., 2005) 
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Obr. 5: Model väzby FAK peptidu a SH3 domény proteínu CAS. 

(a) Peptidové zvyšky zobrazené zelene a zvyšky zapojené do interakcie s peptidom na SH3 

doméne zobrazené modro a vysoko konzervované modro zelene. 

(b) Väzbové rozhranie komplexu SH3 domény CAS-u a FAK peptidu– FAK peptid 

zobrazený zelene a povrch SH3 domény zobrazený v rôznych farbách v závislosti na náboji ( 

biele plochy – neutrálne aminokyseliny, červené plochy – negatívne nabité aminokyseliny, 

modré plochy – pozitívne nabité aminokyseliny. 

( prevzaté a upravené podľa Wisniewska et al., 2005 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

4., Interakční partneri SH3 domény proteínu CAS a funkcie jednotlivých 

interakcií. 

 

          Ako bolo v úvode spomenuté, proteín CAS hrá dôležitú úlohu v regulácii mnohých 

bunkových procesoch. Podieľa sa na integrínovej signalizácii a prenose signálu od receptorov 

na bunkovom povrchu ďalej do vnútra bunky. Funkčne je spojený s organizáciou aktínového 

cytoskeletu a tým i s reguláciou bunkového pohybu a taktiež sa zúčastňuje kontroly 

proliferácie, bunkového cyklu a prežívania. Hlavným spôsobom prenosu informácie je 

tyrozínová fosforylácia a defosforylácia jeho substrátovej domény ( zhrnuté v Defilippi et al 

2006).  

Keďže SH3 doména CAS-u viaže jednak proteín-tyrozín kinázy aj proteín-tyrozín 

fosfatázy, podieľa sa významne na regulácii týchto dejov. Ak sa táto regulácia naruší môže to 

mať za následok onkogénnu transformáciu. SH3 doména sa podieľa i na lokalizácii proteínu 

CAS do fokálnych adhézií a tiež atrahuje niektoré proteíny k signálnym komplexom 

formovaným tesne pod bunkovou membránou ( Vuori et al., 1996, Nakamoto et al., 1997 ). 

 

 

4.1., Regulácia  tyrozín-fosforylácie a defosforylácie ( väzba proteín kináz a proteín 

fosfatáz ). 

 

          Jednou z najdôležitejších interakcií, ktorá je sprostredkovaná SH3 doménou proteínu 

CAS je interakcie s kinázou FAK ( Polte and Hanks, 1995) a so štruktúrne aj funkčne 

podobnou kinázou Pyk2. Tieto dve kinázy zdieľajú 45 percentnú aminokyselinovú sekvenčnú 

identitu. FAK kináza obsahuje centrálnu kinázovú doménu lemovanú veľkými N- a C- 

terminálnymi doménami bez SH3 a SH2 domén ( Schlaepfer et al 1997 ). Proteín-tyrozín 

kináza FAK patrí do rodiny non-receptorových kináz. Je asociovaná s integrínovými 

receptormi a je aktivovaná prichytením bunky na proteíny extracelulárnej matrix, ako 

napríklad fibronektín. Je dôležitým komponentom integrínových signalizačných dráh, ktoré 

regulujú bunkovú proliferáciu, postup z G1- do S- fázy bunkového cyklu, bunkovú migráciu 

a prenáša i anti-apoptotické stimuly. Kináza FAK je aktivovaná zhlukovaním integrínových 

receptorov na povrchu bunky a po aktivácii je autofosforylovaná na tyrozíne-397. Týmto je 

vytvorené väzbové miesto pre SH2 doménu proteín-tyrozín kinázy Src, ktorá fosforyluje 

tyrozíny 576 a 577 v kinázovej doméne a tým zvyšuje jej katalytickú aktivitu ( zhrnuté 
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v Hanks et al., 2003). Kinetický profil fosforylácie CAS-u a kinázy FAK je skoro identický, 

čo značí postupnú aktiváciu týchto dvoch proteínov v závislosti na integrínmi 

sprostredkovaným bunkovým uchytením ( Nojima et al., 1995 ). Asociácia FAK 

kinázy s proteínom CAS je závislá na interakcii SH3 domény CAS-u a polyprolínového úseku 

v kináze FAK. Inkriminovaný prolín-bohatý úsek v sekvencii FAK-u sa nachádza v rozpätí 

pozícií 712 – 718 ( Polte and Hanks, 1995 ). Ak boli dva kritické prolíny v pozíciách 712 

a 715 vymenené za alaníny ( P712/715A) a takto mutovaný FAK bol exprimovaný v CHO 

bunkách,  interakcia SH3 domény a FAK-u bola znížená asi o 50 % v porovnaní s asociáciou 

s nemutovanou kinázou FAK. Spolu so zníženou asociáciou bola znížená i miera fosforylácie 

substrátovej domény proteínu CAS a tým aj CAS-sprostredkovaná migrácia. Takto mutovaný 

FAK však nemal zníženú in vitro kinázovú aktivitu ani asociáciu s proteínom Src, takže 

znížená miera fosforylácie bola priamym dôsledkom zníženej asociácie SH3 domény proteínu 

CAS kinázy FAK ( Cary et al., 1998 ).  

          Kináza FAK sa na fosforylácii substrátovej domény proteínu CAS môže podieľať 

rôznymi spôsobmi. FAK môže priamo fosforylovať substrátovú doménu aj keď tento spôsob 

fosforylácie je menej účinný ( Tachibana et al., 1997, Ruest et al.,2001 ), avšak schopnosť 

FAK-u fosforylovať niektoré tyrozíny v substrátovej doméne je mierne zvýšená naviazaním 

kinázy Src na fosforylovaný tyrozín397. Potvrdzuje to experiment, v ktorom bola v Src 

deficientných bunkách v suspenzii exprimovaná skrátená varianta kinázy Src ( 1-298), ktorá 

obsahuje len SH2 a SH3 domény, bola zvýšená aktivita kinázy FAK, pravdepodobne 

chránením autofosforylačného Tyr397 pred defosforyláciou fosfatázami ( Schlaepfer et al., 

1996 ).  

 

           

Obr. 6 : Priama fosforylácia substrátovej domény kinázou FAK ( prevzaté a upravené podľa 

Ruest et al., 2001 ) 



 17 

         

 

           Okrem YxxP motívov v substrátovej doméne CAS-u, môže kináza FAK priamo 

fosforylovať ešte aj ďalšie tyrozíny. Sú to tyrozíny v pozíciách 668 a 670 v sekvencii 

YDYVHL, ktoré sa nachádzajú v tzv. Src väzbovej doméne. Po fosforylácii týchto tyrozínov 

sa vytvorí väzbové miesto pre SH2 doménu kináz zo skupiny Src, predovšetkým pre samotnú 

kinázu Src, ktorá sa po naviazaní aktivuje a veľmi efektívne fosforyluje substrátovú doménu 

proteínu CAS. Ak boli oba tyrozíny v danej sekvencii mutované za fenylalaníny ( FDFVHL ), 

tyrozín-fosforylácia závislá na FAK-u bola značne redukovaná v porovnaní s nemutovaným 

proteínom CAS, čo naznačuje že sekvencia YDYVHL je hlavným miestom tyrozín-

fosforylácie kinázou FAK ( Tachibana et al., 1997 ).  

 

 

 

Obr. 7: Fosforylácia Src väzbovej domény a následná fosforylácia substrátovej domény 

kinázou Src. ( prevzaté a upravené podľa Ruest et al., 2001 ) 

 

 

          Najefektívnejším spôsobom fosforylácie substrátovej domény proteínu CAS je 

fosforylácia kinázami, ktoré FAK pritiahne do blízkosti CAS-u. Jednou z týchto kináz je 

kináza Src. FAK sa po aktivácii autofosforyluje na Tyr397 a vytvorí tak väzbové miesto pre 

SH2 doménu kinázy Src. Táto interakcia spôsobí aktiváciu Src-u, pravdepodobne tým, že sa 

uvoľnia autoinhibičné intramolekulárne interakcie a takto aktivovaná kináza Src fosforyluje 

substrátovú doménu proteínu CAS veľmi efektívne. Tento model fosforylácie potvrdzujú 

experimenty, v ktorých boli COS-7 bunky transfekované plazmidmi kódujúcimi CAS, FAK 

a Src, pričom tieto boli rôzne kombinované. Pri tranfekcii CAS-u spolu so samotným FAK-

om alebo CAS-u so samotnou kinázou Src nebola miera fosforylácie substátovej domény 

CAS-u výrazne zvýšená. Pričom ak boli bunky transfekované všetkými plazmidmi 

kódujúcimi FAK, CAS i Src fosfotyrozínový obsah CAS-u stúpol. Ak sa za týchto okolností 
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selektívne inhibovala kináza Src fosforylačný status CAS-u bol opäť znížený. Rovnaký 

výsledok bol dosiahnutý pri transfekovaní kinázy FAK, v ktorej bol kritický tyrozín 397 

mutovaný za fenylalanín. Táto zmena spôsobila neschopnosť viazať SH2 doménu kinázy Src. 

Na druhej strane pokiaľ bol transfekovaný mutovaný proteín FAK neschopný tyrozínovej 

fosforylácie, nenastalo výrazné zníženie fosfotyrozínového statusu CAS-u, pretože kináza Src 

dokázala nafosforylovat kritický tyrozín 397 v proteíne FAK a vytvorila si tak väzbové miesto 

pre vlastnú SH2 doménu a následne fosforylovala aj substrátovú doménu CAS-u. Avšak pri 

použití FAK-u, u ktorého boli mutované prolíny v mieste vytvárajúcom polyprolínový helix 

typu II, ktorý funguje ako ligand pre SH3 proteínu CAS, bol fosfotyrozínový obsah 

redukovaný približne na úroveň akú dosahoval pri expresii samotnej kinázy Src s proteínom 

CAS. Podobný výsledok bol dosiahnutý pri fosforylácii mutovaného proteínu CAS, krorému 

chýbala SH3 doména (Ruest et al., 2001). 

         Pri mapovaní hlavných miest fosforylácie proteínu CAS kinázami FAK a Src bolo 

ukázané, že obe kinázy sú schopné fosforylovať rovnaké tyrozíny v substrátovej doméne 

CAS-u, ale Src má pritom 10-násobne väčšiu efektivitu (Ruest et al., 2001 ).       

          

 

Obr. 8 : FAK autofosforylácia, naviazanie kinázy Src pomocou SH2 domény a následná 

fosforylácia substrátovej domény CAS-u ( prevzaté a upravené Ruest et al., 2001 ) 

 

 

           Pri skúmaní hladiny tyrozín-fosforylácie v substrátovej doméne proteínu CAS vo FAK 

deficientných bunkách adherovaných na fibronektíne sa zistilo, že úbytok fosforylácie nie je 

až taký kritický ako by sa očakávalo v porovnaní s kontrolnými bunkami exprimujúcimi FAK 

( Vuori et al., 1996 ), čo naznačovalo, že FAK nemusí hrať kritickú rolu v regulácii 

fosforylácie. Neskôr sa však zistilo, že indukovaná reexpresia kinázy FAK vo FAK 

deficientných bunkách spôsobila niekoľkonásobné zvýšenie fosforylácie substrátovej domény 
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CAS-u v závislosti na bunkovej adhézii ( Owen et al., 1999 ). Menej výraznú zmenu v hladine 

fosforylácie objasnili ďalšie experimenty, ktoré preukázali to, že vo FAK deficientných 

bunkách je výrazne up-regulovaná kináza Pyk2, ktorá zdieľa štruktúrnu aj funkčnú podobnosť 

s kinázou FAK a taktiež interaguje s SH3 doménou CAS-u ( Sieg et al.,1998 ). Pyk2 kináza 

môže čiastočne kompenzovať absenciu FAK-u a pozitívne ovplyvňovať fosforyláciu 

substrátovej domény CAS-u, pričom bolo dokázané, že reexpresia kinázy FAK vo FAK 

deficientných bunkách inhibovala aktiváciu kinázy Pyk2 ( Owen et al., 1999 ).  K podobným 

výsledkom dospeli aj experimenty s mutovaným proteínom CAS. Deletovanie SH3 domény 

proteínu CAS nespôsobilo rapídne zníženie fosforylačného statusu substrátovej domény, 

pretože kinázy rodiny Src sa môžu priamo viazať svojimi SH3 doménami na tzv. Src väzbovú 

doménu na C-konci proteínu CAS a účinne fosforylovať jeho substrátovú doménu. ( Brábek 

et al.,2005). Avšak SH3 doména proteínu CAS viaže taktiež aj proteín fosfatázy, ktoré 

defosforylujú substrátovú doménu. Takže deletovanie SH3 domény znemožnilo naviazanie sa 

proteín fosfatáz a ich účinkovanie, čo môže mať za následok zvýšenie hladiny fosforylácie.  

Potvrdzuje to zistenie, že bunky ku ktorým bol pridaný vanadát, ktorý inhibuje účinok 

fosfatáz, mal za následok rapídne zvýšenie fosfotyrozínového obsahu proteínu CAS, čo 

naznačuje že fosfatázy veľmi rýchlo a účinne odstraňujú fosfátové skupiny z tyrozínov ( 

Fonseca et al., 2003 ). Na druhej strane, dôležitosť SH3 domény v regulácii fosforylácie 

substrátovej domény proteínu CAS kinázou FAK, dokladuje experiment, v ktorom bola 

exprimovaná samotná SH3 doména CAS-u. Táto SH3 doména kompetovala o väzbu na FAK 

s endogénnym proteínom CAS, pôsobila ako dominantne negatívna forma a inhibovala 

migráciu, ktorá je závislá na fosforylácii CAS-u ( Cary et al.,1998 ).  

        Ďalšími kritickými regulátormi fosforylačného statusu substrátovej domény proteínu 

CAS sú proteín fosfatázy. S SH3 doménou CAS-u interagujú dve proteín-tyrozín fosfatázy – 

PTP-PEST a PTP-B1. Proteín fosfatáza PEST vykazuje vysokú afinitu k proteínu CAS v in 

vivo aj v in vitro systéme ( Garton et al., 1996 ). Interakcia medzi proteín-tyrozín fosfatázou 

PEST a proteínom CAS je sprostredkovaná dvoma mechanizmami. Väzba SH3 domény CAS-

u a prolín bohatého úseku v C-terminálnej doméne PTP-PEST je hlavným spôsobom 

interakcie. Menej výrazným prispievateľom k tejto vysokej afinite je interakcia medzi 

fosforylovanou substrátovou doménou CAS-u a katalytickou doménou PTP-PEST. Dôležitosť 

SH3 sprostredkovanej interakcie týchto proteínov je skutočnosť, že výmena kritického prolínu 

v pozícii 337 v sekvencii PTP-PEST za alanín ( P337A) a exprimovanie takto mutovanej 

PTP-PEST v COS bunkách, spôsobila sotva detegovateľnú interakciu týchto dvoch proteínov. 
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Výsledkom tejto mutácie ( P337A ) bola taktiež signifikantne nižšia účinnosť defosforylácie 

substrátovej domény proteínu CAS v porovnaní s nemutovanou PTP-PEST. Bol to priamy 

dôsledok zníženej asociácie SH3 domény CAS-u a PTP-PEST, pretože schopnosť 

defosforylácie katalytickej domény PTP-PEST nebola nijako ovplyvnená ( Garton et al., 1997 

). 

          Druhou proteín fosfatázou, ktorá rozoznáva CAS ako svoj substrát je 

s endoplazmatickým retikulom asociovaná proteín-tyrozín fosfatáza B1. PTP-B1 je tiež 

vysoko špecifická voči proteínu CAS. Interakcia medzi týmito dvoma proteínmi je opäť 

sprostredkovaná SH3 doménou CAS-u a na prolín bohatým C-koncovým úsekom v PTP-B1, 

ktorý odpovedá SH3 väzbovému motívu PxxP. Tak ako pri PTP-PEST i výmena prolínov 

v pozíciách 309 a 310 za alaníny v PTP- B1 ( PA PTP-B1 ) významne znížila asociačnú 

schopnosť PTP-B1 a proteínu CAS. Pri exprimovaní tejto varianty v 3Y1-v-crk 

transformovaných fibroblastov sa zistilo, že fosfotyrozínový obsah proteínu CAS nebol 

znížený, pričom ak sa exprimovala nemutovaná forma PTP-B1 hladina fosforylovaného CAS-

u bola 3-4 krát nižšia. Pri exprimovaní enzymaticky aktívnej a neaktívnej formy PTP-B1 

v 3Y1 netransformovaných alebo 3Y1-v-crk transformovaných fibroblastov bolo taktiež 

ukázané, že asociácia PTP-B1 a proteínu CAS  nie je závislá na fosforylačnom statuse, ako je 

to v prípade PTP-PEST, pretože obe formy boli koprecipitované spolu s proteínom CAS 

v rovnakej miere ( Liu et al., 1996 ).  Dôležitosť funkcie PTP-B1 v regulácii fosforylačného 

statusu proteínu CAS, bola dokázaná aj pri over-exprimovaní rôznych foriem PTP-B1 v 3Y1-

v-crk transformovaných fibroblastoch. Over-exprimovanie nemutovanej formy PTP-B1 

spôsobilo defosforyláciu substrátovej domény proteínu CAS, čím sa zrušila asociácia 

s proteínom v-Crk sprostredkovanú SH2 doménou a fosfotyrozínmi v substrátovej doméne 

CAS-u, čím sa zvrátil fenotyp v-Crk transformovaných fibroblastov. Over-exprimovanie 

enzymaticky neaktívnej formy alebo mutantnej formy neschopnej viazať SH3 doménu 

proteínu CAS ( PA PTP-B1 ) nemalo žiadny efekt. Podobnú supresiu transformácie spôsobilo 

over-exprimovanie PTP-B1 vo v-src a v-ras transformovaných bunkách, nie však over-

exprimovanie PA PTP-B1 ( Liu et al., 1997 ). 

          Fosforylácia tyrozínových zvyškov v substrátovej doméne proteínu CAS je dôležitým 

regulačným krokom a počiatkom signalizačných dráh vedúcich k ovplyvneniu reakcií bunky 

na stimuláciu integrínových receptorov ako napríklad migrácia alebo prežívanie. 

Fosfotyrozíny v substrátovej doméne môžu slúžiť ako väzbové motívy pre SH2 domény 

ďalších členov signalizačných kaskád. Jedným z najdôležitejších je adaptorový proteín Crk, 
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čo potvrdzuje zistenie že, koexprimovanie CAS-u spolu s proteínom Crk v COS bunkách 

výrazne zvýšilo mieru migrácie, pričom táto interakcia je závislá na tyrozínovej fosforylácii 

substrátovej domény proteínu CAS (Sakai et al., 1994 ). Interakcia CAS-u a proteínu Crk tak 

slúži ako „ molekulárny prepínač " pre indukciu bunkovej migrácie ( Klemke et al., 1998 ). 

SH3 doména Crk môže interagovať s proteínom DOCK 180, ktorý indukuje výmenu GDP za 

GTP na proteíne Rac1 a ten stimuluje komplex Arp2/3, ktorý indukuje aktínovú 

polymerizáciu a tým reorganizáciu cytoskeletu čo vedie k membránovým výbežkom 

a bunkovému pohybu  (zhrnuté v Raftopoulou and Hall., 2004). 

 

                          

 

 

Obr. 9: Signálna dráha aktivujúca reorganizáciu cytoskeletu. ( prevzaté zo stránky laboratória 

Thomasa J. Parsonsa, Univerzita Virginia.) 

( http://faculty.virginia.edu./tparsons/research.htm ) 

 

 

          Ďalšou nemenej dôležitou signálnou dráhou, ktorá je sprostredkovaná fosforyláciou 

substrátovej domény CAS-u, sú signály od integrínov dôležité pre prežívanie buniek 

a efektívny prechod cez G1 fázu bunkového cyklu. Obe tieto dráhy začínajú stimuláciou 

http://faculty.virginia.edu./tparsons/research.htm
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integrínových receptorov a následnou aktiváciou kinázy FAK, ktorá interaguje s SH3 

doménou proteínu CAS a podporuje fosforyláciu substrátovej domény a vedie k aktivácii 

kinázy JNK, ktorá následne aktivuje transkripčné faktory c-Jun a ATF2 a tak reguluje AP-1 

závislú transkripciu. ( Almeida et al., 2000, Oktay et al.,1999 ). Na fosforylované tyrozíny sa 

opäť viaže proteín Crk, ktorý môže interagovať s proteínmi DOCK180, C3G, mSOS, ktoré sa 

tým aktivujú a navodia výmenu GDP za GTP vo svojich cieľových proteínoch. DOCK180, 

mSOS a čiastočne aj C3G (Mochizuki et al., 2000 ) aktivujú JNK prostredníctvom Ras-Rac1-

Pak1-MKK4 dráhy( zrhnuté v Dolfi et al., 1998 ). Proteín C3G významne aktivuje JNK aj 

dráhou odlišnou od vyššie uvedenej a tá zahŕňa kinázy rodiny MLK (Mixed Lineage Kinase), 

konkrétne MLK3 a DLK (Dual Leucine Zipper Kinase) ( Tanaka and Hanafusa., 1998 ).  

 

                                          

 

 

Obr.10 : Signálna dráha aktivujúca JNK ( prevzaté z Almeida et al., 2000 ) 

 

 

 4.2., Vplyv SH3 domény proteínu CAS na jeho subbunkovú lokalizáciu. 

 

          Proteín CAS je primárne lokalizovaný buď difúzne v cytoplazme alebo v miestach 

kontaktu bunky s podkladom – fokálnych adhéziách. Jeho lokalizácia úzko súvisí s jeho 

fosforylačným statusom. Nefosforylovaný CAS v 3Y1 bunkách a 3Y1-Crk transformovaných 

bunkách sa väčšinou vyskytoval v cytoplazme, pričom fosforylovaná forma bola lokalizovaná 

vo fokálnych adhéziách ( Sakai et al., 1994 ). Proteín CAS sa nachádza jednak 
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v novovytvorených fokálnych adhéziách na vedúcom okraji migrujúcej bunky, kde 

sprostredkuje aktiváciu proteínu Rac1 a tým reorganizáciu cytoskeletu a jednak sa nachádza 

aj v zrelých fokálnych adhéziách podopierajúcich bunkové telo, kde pravdepodobne 

sprostredkuje signály dôležité k prežívaniu bunky ( Fonseca et al., 2003 ). Za lokalizáciu 

CAS-u do fokálnych adhézií je vo veľkej miere zodpovedná SH3 doména. Dokazuje to 

lokalizovanie mutantnej formy proteínu CAS, ktorá neobsahovala SH3 doménu. V 3T3-aSrc 

a COS-7 bunkách bola táto mutantná forma lokalizovaná v cytoplazme pričom nedeletovaná 

forma sa vyskytovala vo fokálnych adhéziách. SH3 doména proteínu CAS sa viaže s kinázou 

FAK, ktorá je lokalizovaná taktiež vo fokálnych adhéziách. Toto je pravdepodobne spôsob 

akým sa SH3 doména podieľa na lokalizácii CAS-u ( Nakamoto et al., 1997, Harte et al., 

2000 ). Ďalším spôsobom regulácie lokalizácie proteínu CAS, môže byť väzba proteín 

fosfatáz. Over-exprimovanie PTP-PEST v v-Crk transformovaných potkaních fibroblastoch, 

zapríčinilo lokalizovanie proteínu CAS prevažne v cytoplazme ( Garton and Tonks, 1998 ). 

Toto mohlo byt spôsobené jednak defosforyláciou substrátovej domény, alebo kompetovaním 

cytosolicky lokalizovanej PTP-PEST o SH3 doménu proteínu CAS s kinázou FAK ( Garton 

et al., 1997 ). 

 

 

 

 

 

Obr.11: Lokalizácia proteínu CAS v 3T3-aSrc bunkách. 

A., Lokalizácia nemutovaného CAS-u., B., Lokalizácia CAS-u bez SH3 domény 

(prevzaté a upravené podľa Nakamoto et al., 1997) 
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4.3., Interakcia SH3 domény proteínu CAS s proteínmi CIZ a C3G 

 

           SH3 doména proteínu CAS sprostredkúva interakciu CAS-u s dvoma ďalšími 

proteínmi. C3G aj CIZ obsahujú vo svojej sekvencii polyprolínový úsek, ktorý zodpovedá 

väzbovému konsenzu pre SH3 doménu CAS-u. 

          GDP/GTP výmenný faktor C3G obsahuje niekoľko prolín-bohatých sekvencií. 

Väčšina z nich je zodpovedná za interakciu s SH3 doménami proteínu Crk. Za interakciu 

s SH3 doménou CAS-u je zodpovedný iba jeden polyprolínový úsek, ktorý sa nachádza na C-

konci proteínu C3G. Obsahuje sekvenciu APPKPPLP, ktorá je špecifická pre SH3 doménu 

proteínu CAS a zároveň je odlišná od sekvencií, ktoré sú zodpovedné za väzbu na proteín 

Crk. Pri substitúcii dvoch centrálnych prolínov za alaníny, alebo pri substitúcii lyzínu za 

alanín v tejto sekvencii, nebola pozorovaná žiadna interakcia medzi SH3 doménou proteínu 

CAS a C3G proteínom. Fyziologický význam tejto interakcie je pravdepodobne v stabilizácii 

interakcie C3G proteínu s CAS/Crk komplexom, čo naznačuje že väzbové motívy pre SH3 

domény proteínov CAS a Crk môžu kooperatívne spolupracovať pri väzbe C3G výmenného 

faktoru ( Kirsch et al., 1998 ). Priama interakcia proteínu CAS a C3G, nezávislá na proteíne 

Crk, môže byť vysvetlením faktu, že pri over-exprimovaní proteínu CAS s deletovanou 

substrátovou doménou, bola blokovaná JNK aktivácia závislá na fibronektíne, ale nie 

aktivácia stimulovaná proteínom v-Src. ( Dolfi et al.,1998) 

          Druhým proteínom interagujúcim s SH3 doménou CAS-u je proteín CIZ. Je to 

nukleoplazmatický kyvadlový proteín, ktorý obsahuje väzbový konsenzus pre promótory 

v génoch pre matrixmetalloproteinázy ( MMPs), ktoré sú hlavné enzýmy používané bunkou 

na degradáciu proteínov extracelulárnej matrix. Proteín CIZ aktivuje transkripciu niektorých 

metalloproteináz napríklad MMP-1,MMP-3 a MMP-7. Obsahuje sekvenciu APPKPPR, ktorú 

viaže SH3 doména proteínu CAS. Pri simultánnom exprimovaní proteínov CAS a CIZ v CAS 

deficientných bunkách sa zistilo, že koexprimovanie týchto proteínov vyvolalo zvýšenie 

transaktivácie promótoru pre MMP-7 metalloproteinázu (Nakamoto et al., 2000). Ďalším 

faktom je, že ak bola exprimovaná mutovaná varianta proteínu CAS, ktorá bola deletovaná 

o SH3 doménu v SrcF transformovaných bunkách, bola výrazne znížená aktivácia MMP-2 

metalloproteinázy ( Brábek et al., 2005). Z tohto vyplýva dôležitosť SH3 domény proteínu 

CAS i pre exprimovanie a aktiváciu enzýmov degradujúcich extracelulárne proteíny a tým 

schopnosť buniek migrovať. 
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5., Záver 

 

          SH3 doména proteínu CAS sprostredkúva interakciu proteínu CAS s rôznymi 

signálnymi proteínmi. Medzi najvýznamnejšie interakcie patrí väzba tyrozín kinázy FAK 

a proteín fosfatáz PTP-PEST a PTP-B1, ktoré sa významne podieľajú na regulácii tyrozínovej 

fosforylácie substrátovej domény. Je to dôležitý krok v prenose signálu od integrínových 

receptorov na povrchu bunky k ďalším členom signálnych kaskád, ktorý je  sprostredkovaný 

substrátovou doménou proteínu CAS. Ten sa podieľa na regulácii bunkových dejov ako 

reorganizácia cytoskeletu a s tým spojená bunková migrácia, proliferácia, prežívanie 

a apoptóza. Fosforylácia a defosforylácia substrátovej domény je  v rovnováhe, čo 

zabezpečuje normálny priebeh bunkových odpovedí. Keďže deregulácia fosforylácie môže 

spôsobiť nádorovú transformáciu a tvorbu metastáz, je prísna kontrola priebehu fosforylácie 

veľmi dôležitá. SH3 doména viaže proteíny zodpovedné za fosforyláciu a defosforyláciu 

substrátovej domény proteínu CAS, a tak má rozhodujúcu úlohu v riadení týchto procesov. 

S fosforyláciou substrátovej domény je spojená i lokalizácia proteínu CAS do fokálnych 

adhésií, na ktorej sa významnou mierou taktiež podieľa SH3 doména. 

          Je zrejmé, že interakcia medzi SH3 doménou proteínu CAS a jej ligandami, hrá 

dôležitú úlohu, no ešte nie je známe mnoho o regulácii tejto interakcie. Posttranslačné 

modifikácie SH3 domény zatiaľ nie sú známe až na fosforyláciu tyrozínových zvyškov. 

Avšak tyrozínová fosforylácia SH3 domén niektorých proteínov môže interferovať s ich 

väzbovými schopnosťami. Príkladom môže byt interakcia proteínu Grb2 a proteínu SOS, 

respektíve proteínov PSTPIP a WASP. Fosforylácia tyrozínov v SH3 doménach Grb2 

a PSTPIP zoslabuje interakciu s ich cieľovými proteínmi ( Li et al., 2001, Wu et al., 1998 ). 

Podobne by tyrozínová fosforylácia mohla regulovať i väzbové schopnosti SH3 domény 

proteínu CAS, takže efekt tejto fosforylácie by mohol byť objektom ďalšieho štúdia proteínu 

CAS. 
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