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Abstrakt 
Transmembránové adaptorové proteiny (TRAP) jsou důležitou složkou signálních drah 

vedoucích od imunoreceptorů směrem k efektorovým mechanizmům uvnitř buňky. 

Přestože nemají vlastní enzymatickou aktivitu, obsahují interakční motivy, kterými 

organizují další proteiny v čase a prostoru a iniciují efektivní tvorbu signalizačních 

komplexů.  

Funkčně nejvýznamnější TRAP jsou ty, které přímo tvoří s receptory nekovalentní 

komplexy a poskytují svoje intracelulární vazebné motivy, včetně tyrosinového 

aktivačního motivu (ITAM). Jejich deficit má výrazné dopady na přenos signálu a knock-

out myši vykazují zřetelný fenotyp. Podobně tomu je i u prvního objeveného TRAP, který 

není konstitutivně asociovaný s receptory – proteinu LAT. Obsahuje jiné typy motivů, 

rovněž založené na fosforylovatelném tyrosinu. Podobné strukturální vlastnosti jako 

protein LAT má v současnosti dalších sedm popsaných proteinů, řazených mezi TRAP. 

Ani jeden z nich ovšem nevykazuje výrazný fenotyp u deficitních myší.  

Cílem mojí diplomové práce bylo bioinformaticky prohledat proteinové databáze a 

identifikovat co nejvíce proteinů, které by svými charakteristikami odpovídali TRAP. 

Z dosavadních výsledků vyplývá, že skupina TRAP již byla téměř kompletně popsána – 

v genomu jsme kromě známých TRAP objevili jen málo dalších proteinů, které přesně 

vyhovují jejich charakteristikám. Po mírném rozšíření definice TRAP – povolili jsme 

přítomnost intracelulárních strukturních domén – jsme vybrali 14 kandidátních genů. 

Expresi těchto kandidátních genů jsem následně analyzoval na transkripční úrovni 

použitím real-time PCR. Některé geny (Acpl2, Pdzk1ip1) mají profil podobný proteinu Lat 

mezi imunitními buňkami, zatímco exprese dalších se signifikantně mění po T-receptorové 

aktivaci T lymfocytů (Skip, Acpl2).  

V další fázi výzkumu se zaměříme na některé z nejzajímavějších kandidátních genů, 

provedeme jejich transkripční reporterovou analýzu in vitro a pokusíme se určit jejich vliv 

na vývoj a funkci imunitního systému v myším in vivo modelu založeném na transplantaci 

hematopoetických buněk se změněnou expresní hladinou kandidátních genů. 

 

 

Klíčová slova: transmembránové adaptorové proteiny, krátké lineární motivy, 

bioinformatická predikce, kvantitativní PCR 
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Abstract 
Transmembrane adaptor proteins play an important role in signal transduction cascades 

emanating from immune cell receptors leading to cellular effector mechanisms. Despite the 

lack of enzymatic function, their sequence contains interaction motifs which organize other 

proteins in time and space and initiates building of the signaling complexes.  

Functionally the most important and for the longest time known TRAPs are the ones 

associated with immune receptors. Their deficiency has severe impacts on the signal 

transduction and knock-out mice show dramatic phenotypes. The deficiency of Lat - the 

first discovered TRAP, which is not constitutively associated with immune receptors – has 

comparable effects on signaling in lymphocytes. The difference between the first group of 

TRAPs and Lat is not only the type of association with receptors, but also the lack of 

tyrosine – based activation motifs (ITAMs) in Lat, but Lat contains several other binding 

motifs also based on the phosphorylation of tyrosine. The group of TRAPs similar to Lat 

up today contains eight members, but all of them, except of Lat, has only very mild or 

undetectable phenotype in the knock-out mice.  

In this work I searched the protein databases for proteins with the characteristics of TRAP 

using the bioinformatic tools. Based on our results, it looks that the majority of TRAPs 

have been already discovered. We have found only a few proteins, which share the 

characteristics similar to TRAPs. We had to loose the TRAP definition (we have allowed 

the existence of the intracellular domains) in order to select 14 candidate genes. 

The expression of candidate genes in different mouse tissues and cells have been measured 

using real – time PCR. From the expression data some of our candidates seem to have 

similar expression profile as the most important TRAP Lat (Acpl2, Pdzk1ip1), some others 

change their expression upon T – cell activation (Acpl2, Skip). 

In the next phase of the research we would like to focus on some of the most promising 

candidate genes and perform in vitro reporter transcription assay. We will also try to 

understand whether these genes affects immune system development and function in vivo 

using the mouse model based on the hematopoietic stem cells transplantation with altered 

expression level of our candidate genes. 

 
 
Key words: transmembrane adaptor proteins, short linear motifs, bioinformatic prediction, 

quantitative real-time PCR 
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Seznam zkratek 
Amp ampicilin 
AP1 dimer proteinů JUN a FOS 
BCR "B - cell receptor" 
BRCT "breast cancer carboxy-terminal domain" 
C1 "Protein kinase C conserved region 1" 

Ca2+ vápenatý kationt 
CAP cytozolické adaptorové proteiny 
CD "cluster of differantiation" 
ConA ConcanavalinA 
CSK "c-src tyrosine kinase" 
DAG  diacylglycerol 
DAP10 HCST, "hematopoietic cell signal transducer" 
DAP12 TYROBP, "TYRO protein tyrosine kinase binding protein" 
DMSO dimethylsulfoxid 
dNTP deoxyribonukleotidtrifosfát 
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 
EGFR "epidermal growth factor receptor" 
ELM "eukaryotic linear motif" 
ER endoplazmatické retikulum 
EtBr ethidium bromid 
FITC "Fluorescein isothiocyanate" 
FYB "FYN binding protein" 
FYN "FYN oncogene related to SRC, FGR, YES" 
FYVE "Protein present in Fab1, YOTB, Vac1, and EEA1" 
GADS "GRB2-related adaptor protein 2" 
GAPT "GRB2-binding adaptor protein, transmembrane" 
GDP guanin nukleotid difosfát 
GRB2 "growth factor receptor-bound protein 2" 
GTP guanin nukleotid trifosfát 
HPRD "Human Protein Reference Database" 

IP3 inositol trisfosfát  
ITAM "immunotyrosine activation motif" 
ITK "IL2-inducible T-cell kinase" 
Kan kanamycin 
LAT "linker for activation of T cells" 
LAT2 "linker for activation of T cells family, member 2" 
LAX "lymphocyte transmembrane adaptor" 
LCK "lymphocyte-specific protein tyrosine kinase" 
LIME "Lck interacting transmembrane adaptor" 
LST1/A "leukocyte specific transcript 1" 
MACS "magnetic activated cell sorter" 
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MAPKK "Mitogen activated protein kinase kinase" 
MHC "major histocompatibility complex" 
MSCV "murine stem cell virus" 
MySQL "My Structure Query Language" 
NCK "NCK adaptor protein" 
NFAT "nuclear factor of activated T cell" 
NFκB "nuclear factor κB" 
NK "natural killer" 
Nvl "novel" 
OVA ovalbumin 
PAG "phosphoprotein associated with glycosphingolipid microdomains" 
PBS "phosphate-buffered saline" 
PH "Pleckstrin homology" 
PHA phytohemaglutinin 
PI3K "phosphoinositide-3-kinase" 
PKB protein kináza B 
PLCγ1 "phospolipase C γ1" 
PMA "phorbol 12-myristate 13-acetate" 
PRR7 "proline rich 7 (synaptic)" 
PTB "Phosphotyrosine-binding" 
PTPN11 "protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11" 
PX "PhoX homologous domain" 
pY fosforylovaný tyrosin 
RasGRP "RAS guanyl releasing protein 1" 
Rho/RAC1 "rho family, small GTP binding protein Rac1" 
SH2 "Src homology 2" 
SH3 "Src homology 3" 
SIT "signaling threshold regulating transmembrane adaptor" 
SLP65 "SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa" 
SLP76 "SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa" 
SMART "Simple Modular Architecture Research Tool" 
SP signální peptid 
SVG "Scalable Vector Graphics" 
SYK "spleen tyrosine kinase" 
T/E trypsin/EDTA roztok 
TAE tris-acetátový pufr 
TCR "T - cell receptor" 
TM transmembránová doména 
TRAP transmembránové adaptorové proteiny 
TRIM "T cell receptor associated transmembrane adapto" 
WASP "Wiskott-Aldrich syndrome" 
XML "Extensible Markup Language" 
ZAP-70 "zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa" 
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0 Úvod 
Efektivní aktivace signálních drah vedoucích od membránových receptorů vyžaduje 

přesnou souhru řady jednotlivých, na sebe navazujících událostí. Prvně musí existovat 

ligand, který dráhu spustí. Signál se následně musí přenést do nitra buňky. To mohou 

provést samotné receptory (například receptor epidermálního růstového faktoru, EGFR) a 

nebo k tomuto účelu slouží pomocné molekuly, které s receptory asociují (například T 

buněčný receptorový komplex, TCR). Zde je najčasnější pozice v rámci signální kaskády, 

kde se můžeme setkat s transmembránovými adaptorovými proteiny – se skupinou, která 

plní své úkoly jako signalizační podjednotky receptorů. Dále dochází různými způsoby 

k propagaci signálu v cytoplazmě, v některých případech až do jádra buňky. Tohoto 

přenosu se často účastní další typy adaptorových proteinů – transmembránové adaptorové 

proteiny neasociované s receptory a cytoplazmatické adaptory. Ty regulují lokalizaci členů 

signálních kaskád do správného místa ve správný čas, efektivně tak signální kaskády 

organizují přivedením enzymů do blízkosti jejich substrátů a pomáhají rychlému přenosu 

signálu. Zároveň může být jejich funkce regulována a výstup signální kaskády tak může 

být jemněji a přesněji ovlivněn, nebo může být jeden typ signálu odveden k různým 

efektorů v závislosti na stavu buňky. Adaptorové proteiny mohou naopak sloužit i jako 

spojovací uzly signálních drah od různých receptorů. 

V signalizaci přes imunitní receptory mají v přenosu signálu transmembránové adaptory 

nezastupitelnou úlohu. U T buněčného receptoru přenáší signál do buňky 

transmembránové adaptory z CD3 komplexu (čtyři různé proteiny), přičemž chybění či 

poškození funkce kteréhokoliv z nich má výrazný dopad na funkci receptoru. Funkční 

oblastí CD3 podjednotek jsou aktivační tyrosinové motivy (ITAM). Ty po tyrosinové 

fosforylaci kinázami z rodiny Src slouží jako vazebná místa pro proteiny z další kinázové 

skupiny – z rodiny Syk. Syk kinázy jsou substrátem Src kináz, které je aktivují. CD3 

podjednotky zde plní jednu ze základních funkcí adaptorových proteinů – přivedly substrát 

(Syk kinázu) do blízkosti enzymu (Src kinázy). Syk kinázy poté fosforylují další proteiny, 

především pak transmembránové adaptorové proteiny neasociované s receptory – 

například protein LAT. Jeho fosforylované tyrosiny slouží opět jako vazebná místa a 

vytváří se zde čtyři základní signalizační komplexy, které přenášejí signál různými směry a 

komplexně tak ovlivňují chování aktivované buňky. LAT je nezbytný pro to, aby T buňky 

mohly plnit svojí fyziologickou roli v ochraně organismu proti patogenům, není ale 
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jediným TRAP. V současnosti je popsáno 7 dalších transmembránových adaptorových 

proteinů a nejméně 3 další proteiny do této skupiny patří. Ani jeden z nich ale nemá tak 

klíčovou roli v signalizaci jako LAT, většinou fungují jako negativní regulátory, přenos 

signálu jen mírně upravují a podílí se na ukončení signalizace po zrušení spojení receptoru 

s ligandem. Výzkum jejich přesné funkce stěžuje i vysoká redundance mezi jednotlivými 

členy této proteinové rodiny, která je ale nezbytná pro zajištění regulace buněčné aktivace i 

v případě, že některý z proteinů chybí. Pro organismus by neschopnost deaktivace buněk 

mohla být velice nebezpečná, proto si možnosti negativní regulace často multiplikuje.  

Během magisterského studia jsme pomocí bioinformatických metod zjišťovali, zda je 

množství TRAP již konečné, nebo zda v proteomu existují ještě další proteiny s podobnou 

strukturou a funkcí. Po aplikaci všech filtrů a automatického omezení počtu proteinů jsme 

výstup bioinformatické části ručně prošli a vybrali celkově 14 kandidátních proteinů, které 

by mohly plnit svojí funkci jako transmembránové adaptory. Na několika úrovních jsem 

kandidáty charakterizoval z expresního hlediska, kolegyně Jitka Šulcová pak z pohledu 

lokalizace v buňce a efektu na základní signalizaci v T lymfocytech. Dosavadní výsledky 

jsou shrnuty v mé diplomové práci a v diplomové práci Jitky Šulcové Analýza 

kandidátních transmembránových adaptorových proteinů. 
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1 Teoretický úvod 

1.1. Adaptorové proteiny 

Adaptorové proteiny hrají důležitou roli v signálních kaskádách. Přestože postrádají 

vlastní enzymatickou či jinou efektorovou funkci, jsou nezbytné pro správné 

fungování řady signálních drah. Obsahují různé vazebné domény a motivy, na které 

se ostatní proteiny mohou navázat – adaptorové proteiny slouží jako lešení pro 

výstavbu signálních komplexů a umožňují interakci proteinů v buňce ve správný čas 

a na správném místě. Tím usnadňují a někdy vůbec umožňují přenos signálu od 

receptoru k efektorům. Adaptorové proteiny můžeme podle jejich lokalizace v buňce 

dělit na cytozolické adaptorové proteiny (CAP) a transmembránové adaptorové 

proteiny (TRAP).1 Proteiny v druhé skupině obsahují transmembránovou doménu 

(TM).  

1.1.1 Cytoplazmatické adaptorové proteiny 

Jedná se o intracelulární proteiny, které obsahují řadu modulárních interakčních 

domén a interakční motivy. Významnou roli mezi interakčními motivy hrají 

tyrosinové fosforylační motivy. Ty slouží po fosforylaci postranního řetězce tyrosinu 

jako vazebné místo pro SH2 či PTB domény – vazba je tedy regulovatelná 

posttranslační modifikací. V následujícím přehledu uvedu nejdůležitější vazebné 

domény, které můžeme najít u cytoplazmatických adaptorových proteinů. 

 

SH2 doména (Src homology 2) 

Doména je tvořena zhruba 100 aminokyselinovými zbytky. S vysokou afinitou váže 

sekvenční motivy, které obsahují fosforylovaný tyrosin (pY). Specifitu vazby určuje 

3 až 6 aminokyselinových zbytků C-koncově od pY. Vazba domény je závislá na pY 

a nezbytnost fosforylace umožňuje pozitivní i negativní regulaci vazby.2,3 Databáze 

SMART (http://smart.embl-heidelberg.de/) v současnosti eviduje v lidském proteomu 

139 SH2 domén. 
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SH3 doména (Src homology 3) 

Doménu tvoří obvykle 50 aminokyselinových zbytků. Ligandem pro doménu je 

prolin bohatá oblast odpovídající motivu P-x-x-P (P – prolin, x – jakákoliv 

aminokyselina). Ligand se váže s poměrně malou afinitou do mělké, hydrofobní 

kapsy na povrchu SH3 domény.4 V lidském proteomu se nachází 304 SH3 domén. 

 

WW doména 

Název domény je odvozen od dvou tryptofanů (W) , které jsou od sebe odděleny 

sekvencí 20-23 aminokyselin. WW doména je jedna z nejmenších domén a její 

celková velikost je zhruba 40 aminokyselin. Ligandem jsou prolin bohaté oblasti, 

vazba může být u některých WW domén regulovatelná fosforylací tyrosinu 

(negativní regulace) nebo serinu/threoninu (pozitivní regulace) v rámci vazebného 

motivu.5 Databáze SMART eviduje 64 WW domén v lidském proteomu. 

 

PDZ doména 

Název je zkratkou z názvů tří proteinů, u nichž byla doména poprvé popsána. Její 

velikost je 80-90 aminokyselin a podle vazebné specifity lze PDZ domény rozdělit do 

několika skupin. U prvních objevených PDZ domén se jejich vazebný motiv nacházel 

na C-konci interagujících proteinů, existují ale i motivy uvnitř proteinové sekvence. 

Délka vazebného motivu je 4-5 aa, například -x-S/T-x-Ф (x – jakákoliv 

aminokyselina, S/T – serin nebo threonin, Ф – hydrofobní aminokyselina).6 Dle 

databáze SMART u člověka nalezneme 214 PDZ domén.  

 

PH doména (Pleckstrin homology) 

Doména o velikosti zhruba 100 aminokyselin, která umožňuje proteinu interagovat 

s membránovými fosfoinositoly. Váže se na fosfatidyl-inositol-3,4,5 trisfosfát, 

fosfatidyl-inositol-3,4 bisfosfát a fosfatidyl-inositol-4,5 bisfosfát, v některých 

případech má PH doména specifitu k Gβγ podjednotce heterotrimerních G proteinů. 

V databázi SMART je v současnosti v lidském proteomu 364 PH domén.7, 8 
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PTB doména (Phosphotyrosine-binding) 

Doména vázající fosforylovaný tyrosin o velikosti 100-170 aminokyselin. Specifita 

vazby je dána sekvencí N-koncově od tyrosinu (N-P-x-Y), nicméně některé PTB 

domény váží i motivy, kde je tyrosin nahrazen například fenylalaninem. Strukturně je 

PTB doména podobná PH doméně. Počet PTB domén u člověka ve SMART databázi 

je 49.9, 10 

 

C1doména (Protein kinase C conserved region 1) 

Další z domén, které umožňují lokalizaci proteinů k membráně. Velikostí se řadí 

k menším doménám, tvoří jí zhruba 50 aminokyselin a pro funkci jsou důležité 

cysteinové aminokyselinové zbytky. Na jejím povrchu se nalézá kapsa pro vazbu 

diacylglycerolu nebo esterů forbolu.11 U člověka dle databáze SMART nalezneme 80 

C1 domén. 

 

Kromě výše zmíněných existuje řada dalších interakčních domén, které již nejsou tak 

rozšířené, například PX, FYVE a GRAM pro interakci s lipidy 12 či POLO-Box 13, 

14-3-3 a BRCT domény 14 pro protein-proteinové interakce. 

Mezi cytoplazmatickými adaptorovými proteiny nalezneme široce exprimované 

proteiny i proteiny vyskytující se jen v určité tkáni či buněčném typu. Do první 

skupiny patří například protein GRB2 („growth factor receptor-bound protein 2“), 

který skrze svojí SH2 doménu a dvě SH3 domény asociuje s řadou proteinů a jeho 

submembránová lokalizace vede finálně k aktivaci proteinu RAS.15 Do druhé lze 

zařadit proteiny SLP76 („SH2 domain containing leukocyte protein of 76kDa“), 

SLP65 („SH2 domain containing leukocyte protein of 65kDa“) 16, GADS („GRB2-

related adaptor protein 2“) 17 či FYB („FYN binding protein“) 18. Tyto proteiny hrají 

významnou úlohu při signalizaci spouštěné imunitními receptory a jejich exprese je 

vázána na buňky imunitního systému.  

Všechny výše zmíněné adaptorové proteiny nemají žádnou vlastní enzymatickou 

funkci a slouží čistě k propojení dalších proteinů. Lze nalézt ale i výjimky, které 

zavedené definici adaptorových proteinů nevyhovují. Za předpokladu, že protein je 

dostatečně velký, může funkci adaptoru plnit jen část jeho sekvence a zbytek může 
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hrát roli jinou. Jedním z takových případů je kvasinková kináza PBS2, která funguje 

jako MAPKK („Mitogen activated protein kinase kinase“) v signální dráze 

indukované osmotickým stresem a zároveň jako adaptor vázající další členy kaskády 

– kinázu SHO1, která dráhu spouští, MAPKKK STE11 a MAPK HOG1.19  

1.1.2 Transmembránové adaptorové proteiny 

Druhou skupinou adaptorových proteinů jsou ty, které obsahují hydrofobní α-

helikální úsek sloužící jako transmembránová doména a jsou lokalizovány na 

plazmatické membráně. Podle přítomnosti TM byly označeny jako transmembránové 

adaptorové proteiny. Tato skupina proteinů je v posledních letech studována 

především z hlediska jejich role v signalizaci v buňkách imunitního systému, kde 

jsou také všechny exprimovány. Postupně se začínají studovat i v jiných tkáních, 

například v nervovém systému.  

Všechny TRAP sdílí společné strukturní charakteristiky – mají krátkou extracelulární 

část, jednu TM a dlouhou intracelulární oblast, ve které se narozdíl od 

cytoplazmatických adaptorových proteinů nenacházejí domény pro protein-

proteinové či protein-lipidové interakce. Jejich sekvence je bohatá na krátké lineární 

motivy, především ty, které obsahují fosforylovatelný tyrosin. Dále v TRAP můžeme 

nalézt oblasti bohaté na prolin či místa pro serin/threoninovou fosforylaci.20  

TRAP lze rozdělit do tří skupin podle jejich základních vlastností: 

1. TRAP konstitutivně asociované s imunitními receptory.  

Tyto proteiny jsou nezbytné pro přenos signálu z receptoru do intracelulárního 

prostoru. Tvoří komplex s receptorem a patří sem například γ a ζ podjednotka 

CD3 komplexu, který je asociován s T-buněčným receptorem (TCR), Igα 

(CD79α) a Igβ (CD79β) asociující s B-buněčným receptorem (BCR), γ 

podjednotka Fc receptoru či proteiny DAP10 (HCST, „hematopoietic cell signal 

transducer“) a DAP12 (TYROBP, „TYRO protein tyrosine kinase binding 

protein“), které se váží k různým receptorům myeloidních a NK („natural 

killer“) buněk 1, příklady jsou znázorněny na obrázku 1.1. Výše zmíněné 

proteiny obsahují ve své intracelulární části tyrosinový aktivační motivy ITAM. 

Například u proteinu CD3 ζ jsou ITAM po aktivaci TCR fosforylovány kinázou 

LCK („lymphocyte-specific protein tyrosine kinase“). Motiv s fosforylovaným 

tyrosinem slouží jako vazebné místo pro SH2 doménu kinázy ZAP-70 („zeta-
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chain (TCR) associated protein kinase 70kDa“) z rodiny Syk, které je aktivována 

a poté fosforyluje celou řadu substrátů.21  

 

Obrázek 1.1: TRAP asociované s imunoreceptory. Všechny proteiny zde znázorněné obsahují 

v intracelulární oblasti motiv ITAM. Některé z nich (CD3ε, CD3γ, CD3δ, CD79α a CD79β) mají 

poměrně velkou extracelulární doménu, zatím s neznámou funkcí. Převzato z 1. 

 

2. TRAP asociované s lipidovými rafty 

První skupina „klasických“ TRAP. Tyto proteiny nejsou konstitutivně 

asociovány s imunoreceptory. V intracelulární oblasti neobsahují kompletní 

ITAM motivy, ale mají několik tyrosinů v rámci jiných motivů, které jsou 

nezbytné pro správnou funkci těchto proteinů. Asociace s lipidovými rafty je 

zajišťována palmitylačním motivem C-x-x-C nebo C-x-C umístěným těsně pod 

TM 22. Po přidání palmitylové kotvy se proteiny přesouvají do lipidových raftů a 

tato lokalizace je pravděpodobně kritická pro jejich roli v dějích po aktivaci 

imunitních receptorů 23.  

Tato skupina obsahuje 4 proteiny: PAG/Cbp („phosphoprotein associated with 

glycosphingolipid microdomains“) 24,25, LIME („Lck interacting transmembrane 
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adaptor“) 26,27, LAT2 („linker for activation of T cells family, member 2“) 28 a 

LAT („linker for activation of T cells“) 29,30.  

Lipidové rafty mají výraznou úlohu v signalizaci. Od ostatních oblastí membrány se 

odlišují rozdílným lipidovým složením s velkým zastoupením sfingolipidů a 

cholesterolu. Ve sfingolipidech navíc převládají dlouhé nasycené mastné kyseliny, 

struktura membrány v těchto oblastech je tedy ve formě uspořádané fáze. 

S lipidovými rafty asociují v extracelulární oblasti proteiny vázané GPI kotvou, 

v intracelulární bývá signálem pro lokalizaci proteinu do lipidových raftů 

palmitylace a myristylace. Lokalizace v raftech je pro proteiny často klíčová k plnění 

jejich funkce 31,32. Kromě klasických lipidových raftů, kde hrají roli především 

lipidové interakce, byly v nedávné době popsány takzvané těžké rafty 33, kde 

převládají protein-proteinové interakce. Lokalizační signál pro těžké rafty zatím není 

přesně definovaný, pravděpodobně se jedná o bazický motiv v intracelulární oblasti 

pod TM. 

3. TRAP lokalizované mimo lipidové rafty 

Tyto TRAP postrádají palmitylační motiv. Do skupiny patří tři proteiny, SIT 

(„signaling threshold regulating transmembrane adaptor“) 34 , TRIM („T cell 

receptor associated transmembrane adaptor“) 35 a LAX („lymphocyte 

transmembrane adaptor“).36. Zajímavostí je, že proteiny SIT a TRIM tvoří 

homodimery spojené disulfidickým můstkem a protein SIT je v extracelulární 

části N-glykosylován. Podoba TRAP ze skupiny 2 a 3 je na obrázku 1.2. 

Klasické TRAP mají v přenosu signálu od imunoreceptorů k efektorům funkci jak 

pozitivních, tak negativních regulátorů. Studium funkce a významnosti jednotlivých 

TRAP za využití knock-out myší však přineslo jen marginální fenotypy a TRAP-

deficitní myši vykazovaly jen slabé vývojové a signalizační změny 37-39. Výraznou 

výjimkou je protein LAT, který má pozitivní i negativní roli při signalizaci přes T-

buněčný receptor 40. V současné době se vytvářejí kombinované knock-out myši, 

kterým chybí dva a více různých TRAP, jelikož je pravděpodobné, že funkce 

jednotlivých TRAP se překrývají a dokáží se tak částečně zastoupit. Proto vyřazení 

více členů této funkční rodiny může vést k výraznějšímu fenotypu 41. Zároveň je 

možné studovat roli jednotlivých vazebných motivů použitím specifického knock-in 
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modelu, kde je vyřazen pouze jediný motiv. Tyto motivy totiž mohou mít vzájemně 

se vylučující nebo blokující funkci. 

 

Obrázek 1.2: Klasické TRAP. Sedm nejlépe popsaných TRAP, rozdělených podle jejich asociace 

s  lipidovými rafty. U každé sekvence jsou vypsány tyrosiny a proteiny, které se na ně mohou vázat. 

Převzato z 1. 

 

Hledání významných funkcí pro známé TRAP je jednou z větví, kudy se výzkum 

TRAP ubíhá. Další je identifikace nových TRAP ve snaze objevit takové, které by 

měly výrazný fenotyp bez nutnosti zdlouhavě vytvářet vícenásobné knock-out myši 
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či vymýšlet nové funkční testy, ve kterých by funkce TRAP mohla být 

pozorovatelná. 

Mezi nově objevené TRAP patří protein GAPT („GRB2-binding adaptor protein, 

transmembrane“).42 Dle základního popisu GAPT konstitutivně asociuje 

s cytosolickým adaptorem GRB2, který se svojí SH3 doménou váže na prolin 

bohatou oblast protein GAPT. GAPT je pravděpodobně palmitylovaný a tedy 

asociovaný s lipidovými rafty. Přesná role proteinu není známá, podle prvních 

informací negativně reguluje B-buněčnou proliferaci.  

V laboratoři profesora Hořejšího se v současné době pracuje na 3 nových TRAP, 

naneštěstí ani v těchto případech nemají proteiny výrazný funkční efekt in vitro na 

vývoj či signalizaci imunitních buněk. Jedná se o proteiny Nvl („novel“, diplomová 

práce Ivany Vonkové), Lst1/A („leukocyte specific transcript 1“) (diplomová práce 

Lukáše Chmátala) a PRR7/TRAP3 („proline rich 7 (synaptic)“) (diplomová práce 

Petera Drábera, data Matouše Hrdinky). Tyto TRAP byly identifikovány pomocí 

bioinformatického vyhledávání v proteinové databázi na základě podobnosti se 

známými TRAP (jedna, blízko N-konci umístěná TM, intracelulární tyrosinové 

motivy, podmembránový palmitylační motiv cílící tyto TRAP do lipidových raftů). 

Vyhledávání provedl v roce 2004 Dr. Jan Pačes (ÚMG, AV ČR).  

1.1.3 Pozice transmembránových adaptorů v rámci T – receptorové signalizace 

Aktivace T – buněčného receptoru (TCR) komplexem MHC („major 

histocompatibility complex“) s peptidem spouští řadu dějů. Signál je prvně 

přenesen na CD3 molekuly, které tvoří signalizační podjednotky TCR a řadí se 

mezi TRAP asociované s receptory. Receptorový komplex se dostane do blízkosti 

kináz z rodiny Src (LCK, FYN („FYN oncogene related to SRC, FGR, YES“)), 

které jsou asociovány s koreceptory CD4 či CD8. Kinázy se aktivují autofosforylací 

a následně fosforylují tyrosinové motivy v intracelulárních oblastech CD3 

podjednotek. Ty slouží jako vazebná místa pro SH2 domény různých proteinů, 

především pak kináz z rodiny Syk (SYK („spleen tyrosine kinase“), ZAP70). Tím 

se Syk kinázy dostanou do blízkosti Src kináz, které je aktivují fosforylací. 

Aktivované Syk kinázy přenesou signál dál fosforylací tyrosinů adaptorového 

proteinu LAT, který je asociovaný s lipidovými rafty. Na fosforylované tyrosiny se 
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váží další adaptorové i efektorové proteiny, dochází k tvorbě signalozomů a 

rozrůznění signálu do několika větví. 

První je vazba proteinu PLCγ1 („phospolipase C γ1“) vedoucí ke tvorbě druhých 

poslů hydrolýzou fosfatidylinositol -4,5- bisfosfátu na inositol trisfosfát (IP3) a 

diacylglycerol (DAG), které aktivují vzůst hladiny intracelulárního Ca2+, aktivují 

protein kinázu C a protein RASGRP („RAS guanyl releasing protein 1“), který je 

na počátku dráhy aktivující MAP kinázovou kaskádu 43. Dráhy vedoucí od PLCγ1 

finálně spouští tři transkripční faktory, AP1(dimer proteinů JUN a FOS) a NFκB 

(„nuclear factor κB“) pomocí DAG aktivovaných enzymů a NFAT („nuclear factor 

of activated T cell „) pomocí změny hladiny Ca2+ vyvolané IP3.  

Druhou je vazba adaptorového proteinu GRB2, asociovaného s proteinem SOS 

(„son of sevenless homolog“). SOS katalyzuje výměnu GDP (guanin nukleotid 

difosfát) za GTP (guanin nukleotid trifosfát) u proteinu RAS a tím ho aktivuje, 

RAS dále spouští MAP kinázovou dráhu, které ve výsledku reguluje genovou 

expresi aktivací transkričpního faktoru AP1 30.  

Třetí dráha začíná připojení adaptorového proteinu GADS na tyrosinový motiv 

proteinu LAT. Další částí svojí sekvence GADS interaguje s cytoplazmatickým 

adaptorovým proteinem SLP76. Okolo SLP76 se sestaví velký signalozom složený 

z adaptorových proteinů (NCK („NCK adaptor protein“), FYB) i proteinů 

efektorových (kináza ITK („IL2-inducible T-cell kinase“), proteiny interagující 

s cytoskelem WASP („Wiskott-Aldrich syndrome“), Rho/RAC-1 („rho family, 

small GTP binding protein Rac1“)). Tato dráha vede k ovlivnění aktinového 

cytoskeletu, změně adhezivity a migrační kapacity a rovněž k aktivaci PLCγ1, která 

je fosforylována kinázou ITK 16.  

Poslední dráha vychází z asociace LAT s PI3K („phosphoinositide-3-kinase“) 44. 

Hlavním substrátem PI3K je další kináza PKB (protein kináza B), která zajišťuje 

buněčné přežití a proliferaci.  

LAT a podjednotky CD3 komplexu nejsou jediné TRAP v TCR signalizaci. 

Negativní úlohu má protein PAG, který asociuje s kinázou CSK („c-src tyrosine 

kinase“), která fosforyluje inhibiční tyrosin kinázy LCK a tím jí inaktivuje. Tím 

zastaví první krok signalizace a zabraňuje tak nadměrné aktivaci T – lymfocytu. 

Dalším negativním regulátorem je SIT, který rovněž interaguje s CSK a je schopen 
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vázat i fosfatázu PTPN11 („protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11“). 

Pozitivní vliv na signalizaci pak má protein TRIM, který váže PI3K 1.  

Všechny zmíněné dráhy vedou kromě okamžitých efektů na tvar a pohyblivost 

buňky ke změně genové exprese, dojde například ke zvýšení produkce CD69, Il-2, 

Il-4 a dalších proteinů. Základní schéma TCR signalizace je na obrázku 1.3. 

 

Obrázek 1.3: Signalizace vedoucí od T – buněčného receptoru. Děje jsou základně popsány 

v textu v kapitole 1.1.3. Oranžové šipky směřují na klasické TRAP, tmavě modré na TRAP 

asociované s receptorem a šedivé na intracelulární adaptorové proteiny. Z obrázku si lze udělat 

základní představu o tom, jak důležité jsou adaptorové proteiny pro správné složení všech signálních 

kaskád. Převzato a upraveno z 45. 

 

1.2 Krátké lineární motivy 

V předchozí části jsem popsal několik domén, které slouží proteinům k interakcím 

s okolím. Tyto a jiné domény jsou poměrně dlouhou dobu známé složky proteinové 
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struktury a byly považovány za nejdůležitější funkční oblasti proteinů. V 70. letech 

20. století se poprvé objevila existence krátkých lineárních motivů (velikost v rozsahu 

3 -10 aminokyselin) a postupem času se začalo ukazovat, že se jedná rovněž o 

důležité složky proteinových sekvencí. V roce 1990 byl první krátký lineární motiv 

přiřazen ke své funkci –motif K-D-E-L k lokalizaci a retenci proteinů 

v endoplazmatickém retikulu (ER) 46. V současnosti jsou již krátké lineární motivy 

právem považovány za důležité součásti proteinů a jejich množsví a počet databází 

pro práci s nimi se neustále zvyšuje. 

Aby krátký lineární motiv mohl plnit svojí funkci, je potřeba splnit několik podmínek: 

• motiv musí být dobře dostupný pro interakce – kdyby sekvence odpovídající 

motivu byla „schovaná“ uvnitř domény, nebyla by přístupná pro interakce či 

modifikace. Proto se motivy většinou nacházejí v nestrukturovaných oblastech 

proteinů, mohou být umístěny i na povrchu domén 47 

• protein obsahující motiv musí být ve správném čase na správném místě – 

pokud je například motiv fosforylovatelný jadernou kinázou umístěný na 

cytoplazmatickém proteinu, nemá tento motiv v proteinu funkční význam – 

substrát a modifikující enzym se musí nacházet ve stejném buněčném 

kompartmentu 

• při vyhledávání motivů in silico je potřeba vybrat jen ty motivy, které se 

mohou nacházet u druhu, který nás zajímá – ne všechny motivy se vyskytují u 

všech organismů 

1.2.1 Databáze krátkých lineárních motivů 

Původně byly lineární motivy součástí větších, nejčastěji doménových databází, 

postupně vznikly i databáze zaměřené čistě na práci s motivy. Databáze většinou 

umožňují vyhledávání motivů podle jejich konsenzní sekvence (kapitola 1.2.3) 

v proteinových sekvencích. Následuje přehled několika nejvýznamnějších databází 

z obou kategorií. 

1.2.1.1 PROSITE 

Databáze se primárně zaměřuje na vyhledávání domén, obsahuje ale i řadu 

konsenzních sekvencí pro krátké lineární motivy. Ve výstupu jsou odděleny nalezené 

domény a motivy, ke všem lze získat krátkou anotaci spolu s odkazy na literaturu. 
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Databázi je možné prohledávat i jinými způsoby než zadáním identifikátoru proteinu 

či jeho sekvence, lze například procházet seznamem všech domén a motivů tříděných 

podle taxonu. Databáze je dostupná na adrese http://expasy.org/prosite/ 48. 

1.2.1.2 SCANSITE 

Databáze poskytuje 11 různých způsobů pro vyhledávání motivů a 2 programy s jinou 

funkcí. Velkou výhodou databáze je nejen možnost hledat anotované konsenzní 

sekvence pro 65 různých motivů v proteinech, ale umožňuje i prohledání proteinových 

databází motivem, který si zadá uživatel. Databáze je dostupná na adrese 

http://scansite.mit.edu/.49 

1.2.1.3 HPRD 

Databáze HPRD (Human Protein Reference Database) obsahuje informace o 

doménové architektuře proteinů, jejich posttranslačních modifikacích, interakčních 

partnerech a spojitosti proteinů s nemocemi. Všechna data jsou zadávána ručně, tým 

autorů je vybírá z vědecké literatury.50 V databázi, ve funkci PhosphoMotif Finder se 

nachází 320 motivů založených na fosforylované aminokyselině (tyrosinu nebo 

serinu/threoninu) 51. Databáze je dostupná na adrese http://hprd.org/, další informace 

jsou v kapitole 2.2.24.4.  

1.2.1.4 ELM 

Databáze zaměřená výhradně na krátké lineární motivy (ELM – „eukaryotic linear 

motif“. Motivy dělí podle funkce do 4 skupin, celkově obsahuje 154 konsenzních 

sekvencí, které jsou zapsány v obecném vyjádření snadno zpracovatelném například 

jazykem Perl. Ke všem motivům obsahuje anotaci a odkaz na literární zdroje, při 

vyhledávání lze ručně či automaticky zvolit různé filtry zvyšující relevantnost výstupu 

(naříklad filtr buněčné lokalizace či globulárních domén) 47, 52. Databáze je dostupná 

na adrese http://elm.eu.org/.  

1.2.1.5 PhosphoELM 

Tato databáze je součástí databáze ELM a obsahuje experimentálně ověřené 

fosforylované aminokyseliny. Množství dat vzrostlo v posledních letech díky zavedení 

hmostnostní spektrometrie pro identifikaci fosforylovaných aminokyselin. 

V současnosti v databázi PhosphoELM nalezneme 5115 proteinů a v nich 22 002 

jednotlivých záznamů (2 746 tyrosinových, 15 972 serinových a 3 283 threoninových 

fosforylací). U každého záznamu je popis, jakou metodou byla data získána, odkaz na 
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literaturu a, pokud je známo, rovněž kináza, která je za fosforylaci odpovědná 53, 54. 

Databáze je udržována na adrese http://phospho.elm.eu.org/. Zdrojem podobných 

informací je databáze PhosphoSitePlus® (http://www.phosphosite.org/, 55). Obě tyto 

databáze pak byly využity projektem NetworKIN (http://networkin.info/, 56), který se 

pokouší přiřadit jednotlivým fosforylovaným motivům kinázy, které by fosforylaci 

mohly provádět.  

1.2.1.6 NetPhorest 

Databáze zaměřená na signalizaci pomocí fosforylace. Obsahuje konsenzní sekvence 

pro fosforylaci 179 kinázami, pro vazbu 93 SH2 domén, 8 PTB domén, 14-3-3 proteinů 

a BRCT a WW domén. Ve výstupu je každému motivu na konkrétním tyrosinu 

přiřazena pravděpodobnostní hodnota, podle které jsou jednotlivé konsenzní motivy 

seřazeny 57. Databázi nalezneme na adrese http://netphorest.info/.  

1.2.1.7 Minimotif miner 

Databáze obsahující konsenzní sekvence pro 858 různých motivů. Tyto motivy jsou 

ověřeny v literatuře a je možné je využít k prohledání proteinových sekvencí. Motivy 

mohou být skórovány podle evoluční konzervovanosti, povrchové dostupnosti či 

frekvenci výskytu v proteomu a tím lze vyřadit řadu falešně pozitivních výsledků. 

Motivy jsou v databázi děleny do tří skupin – posttranslační modifikace, vazebné a 

lokalizační motivy 58. Databáze se nachází na adrese 

http://mnm.engr.uconn.edu/MNM/, na těchto stránkách je zároveň řada odkazů na další 

motivové databáze. 

 

1.2.2 Dělení krátkých lineárních motivů 

Pro dělení krátkých lineárních motivů podle funkce můžeme využít dělení použité 

databází ELM, kde jsou 4 kategorie motivů. Podobné dělení lze nalézt i v ostatních 

databázích. 

• motivy rozpoznávané a štěpené proteázou 

• motivy sloužící jako vazebné místo  

• motivy pro posttranslační modifikace 

• motivy pro lokalizaci proteinů 
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V databázi ELM, ale i v databázi Minimotif Miner, jsou zdaleka největší skupinou 

motivy vazebné, následované posttranslačními modifikacemi. Počet popsaných motivů 

se neustále rozšiřuje, není ale pravděpodobné, že by se nalezla skupina motivů s jinou 

funkcí, kterou by nebylo možné zařadit do výše zmíněných kategorií.  

1.2.3 Zápis krátkých lineárních motivů 

Motivy lze zapisovat v podstatě dvojím způsobem. Můžeme použít konkrétní sekvenci, 

kterou má motiv v jednotlivých proteinech. Tento zápis ale není příliš vhodný, pokud 

chceme pomocí motivové sekvence vyhledávat další výskyty motivu se stejnou funkcí 

v jiných proteinech. Proto jsou většinou motivy zapsány v podobě konsenzní sekvence. 

Zápis sdružuje všechny známé konkrétní motivy se stejnou funkcí (například všechny 

konkrétní sekvence fosforylované jednou kinázou) a zaznamenává variace 

v jednotlivých pozicích motivu.  

Na ukázce jednoduchého motivu z databáze ELM, který slouží jako vazebné místo 

SH2 domény proteinu PTP2 si popíšeme základní charakteristiku konsenzní sekvence: 

Y[IV].[VILP] 

Zápis nám říká, že na první pozici motivu je ve všech případech tyrosin (Y), na druhé 

pozici se může nacházet izoleucin (I) nebo valin (V). Na třetí pozici, označené tečkou, 

není preference žádné aminokyseliny, může se zde vyskytovat jakákoliv. Poslední, 

čtvrtá, pozice motivu je opět částečně variabilní, tentokrát se v sekvenci může objevit 

valin, izoleucin, leucin (L) nebo prolin (P). Všechny skutečné sekvence, které mají na 

pozicích popsané aminokyseliny, budou klasifikovány jako potenciální motiv pro 

vazbu SH2 domény PTP2. Takto krátký a volně zapsaný motiv se může v sekvenci 

vyskytnout náhodně, aniž by plnil funkci. Proto databáze poskytují různé filtry 

(například lokalizační, filtr strukturních domén), které se tyto falešně pozitivní 

výsledky snaží omezit.  

V zápisu obecným vyjádřením se může vyskytnout řada znaků, upřesňujících pozici 

motivu či aminokyselin. Tyto znaky jsou srozumitelné a dobře využitelné pro 

vyhledávání motivů v sekvencích pomocí široce používaných programů. Seznam znaků 

používaných databází ELM je v tabulce 1.1. Konkrétní způsob zápisu a typy znaků se 

mohou lišit v závislosti na použité databázi, ale téměř ve všech případech jsou 

konsenzní sekvence založené na obecném vyjádření.  
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Tabulka 1.1: Znaky obecného vyjádření používané databází ELM. 

znak název význam 
. tečka povolena jakákoliv aminokyselina 
[…] skupina znaků povoleny jsou vypsané aminokyseliny 
[^…] zakázaná skupina znaků vypsané aminokyseliny jsou zakázané 
^ kareta N - koncová část proteinu 
$ dolar C- koncová část proteinu 
? otazník povolena jedna volitelná aminokyselina 
* hvězdička povolen jakýkoliv počet volitelných aminokyselin 
{ min, max} upřesněný rozsah min vyžadováno, max povoleno 
| svislá čára odpovídá jedna z vypsaných aminokyselin 

(…) závorky 1.označuje zajímavou oblast, například posttranslačně 
modifikovanou aminokyselinu; 2. sdružuje části zápisu 

 

1.2.4 In silico předpověď nových krátkých lineárních motivů 

Identifikace nových motivů experimentálními technikami je velmi zdlouhavá a 

náročná. Proto byly vyvinuty výpočetní algoritmy, které by mohly takové vyhledání 

usnadnit a urychlit. Vycházejí z předpokladu, že proteiny, které sdílejí stejnou funkci, 

lokalizaci či interakčního partnera, mají stejnou funkční oblast, která tuto vlastnost 

nese. Pokud vlastnost není nesená doménou, je krátký lineární motiv téměř jedinou 

další oblastí, která by danou vlastnost mohla proteinu propůjčovat. Jeho identifikace 

by pak měla být poměrně jednoduchou záležitostí – sekvence motivu by se ve 

skupině proteinů se stejnou charakteristikou měla nacházet častěji, než by odpovídalo 

náhodnému rozložení. Ze skupiny je nejprve potřeba vyřadit proteiny homologní, 

které mají většinou velmi podobnou sekvenci a mohli by zkreslit výstup. Při tomto 

vyřazení počítáme s konvergentním vznikem motivů – motiv vznikl náhodně 

v nepříbuzných proteinech. Dále ze sekvencí odstraníme oblasti, ve kterých není 

pravděpodobný výskyt funkčních motivů – například transmembránové a jiné 

domény. Vyhledání pak může proběhnout ve zbylých nestrukturovaných oblastech 

proteinů 59. Algoritmy založené na popsané logice jsou například SLiMFinder 

(http://bioware.ucd.ie/~compass/Server_pages/slimfinder.html, 60) a DILIMOT 

(http://dilimot.embl.de/, 61). Algoritmy prokázaly svojí funkčnost při pokusném 

vyhledání známých motivů anotovaných v databázi ELM ze skupiny proteinů se 

stejnou funkcí.  
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1.2.5 Evoluční konzerovanost krátkých lineárních motivů 

Díky své malé velikosti a poměrně malému množství konzervovaných aminokyselin 

jsou krátké lineární motivy náchylné ke konvergentní evoluci a naopak zániku k 

v homologních proteinech jedinou bodovou mutací. Konzervovanost motivů je tedy 

poměrně nízká, narozdíl od konzervovanosti domén, které lze nalézt v homologních 

proteinech i ve velmi evolučně vzdálených druzích. Zhruba jen 35% motivů 

popsaných u člověka je v ortologních proteinech konzervovaných mimo skupinu 

obratlovců 62. Přestože konsenzní sekvence konzervované být nemusejí, mohou stejný 

účel plnit motivy se stejnými vlastnostmi, například prolin bohaté oblasti slouží jako 

ligand pro SH3 domény i ve velmi vzdálených druzích.  

1.3 Predikce transmembránové domény 

Proteiny mohou být do membrány uchyceny dvěmi způsoby – α –helikální oblastí 

nebo β – skládaným listem. V obou případech se jedná o hydrofobní sekvenci o délce 

dostatečné k tomu, aby mohla projít skrze celou membránu. V dalším textu se budu 

zabývat jen proteiny vnořenými do membrány α – helikální oblastí. Ta musí být 

alespoň 18 aminokyselin dlouhá a většinou bývá hydrofobní úsek ohraničen kladně 

nabitými aminokyselinami, které jsou umístěny v intracelulární smyčce – toto 

takzvané „positive – inside“ pravidlo napovídá o celkové topologii proteinu 63 a řada 

algoritmů ho používá pro zpřesnění výpočtu pozice a orientace TM.  

Experimentálně ověřených struktur s přesnou pozici TM v rámci proteinu je poměrně 

málo, jelikož změřit 3D struktury transmembránových proteinů je velmi složité. 

Přesto, že proteiny s TM tvoří 25-30% všech proteinů, v databázi proteinových 

struktur PDB (Protein Data Bank) 64 tvoří transmembránové proteiny jen 1,7% 

záznamů 65. Z toho důvodu byla vyvinuta řada algoritmů, které se s větším či menším 

úspěchem pokoušejí TM předpovědět.  

Algoritmy a modely, které jednotlivé programy využívají, lze rozdělit do tří typů: 

• fyzikálně-chemické vlastnosti aminokyselin (využívá takzvané hydrofobní 

„okno“ – 10 až 20 aminokyselin veliké okno, kterým postupně pohybujeme po 

proteinové sekvenci a hledáme jím dostatečně dlouhé úseky hydrofobních 

aminokyselin, které by mohly sloužit jako TM 

• skryté Markovovy modely – statistická metoda rozpoznávající podobnosti 

v určitém vzoru, velmi rozšířená v bioinformatice 
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• umělé neurální sítě – pokročilá statistická metoda, rozpoznávající vztahy 

mezi jednotlivými členy systému či hledající určitý vzor v předložených 

datech 

Většina algoritmů je dostupná v podobě serverů, které lze využít pro predikci TM 

v proteinech nebo ve skupině proteinů. Jedná se například o programy TMHMM 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/, 66), Phobius (http://phobius.sbc.su.se/, 67), 

TMpro (http://flan.blm.cs.cmu.edu/tmpro/, 68) a TOPCONS, kde je sdruženo několik 

různých algoritmů (http://topcons.net/index.php, například 69, 70).  

Nejnovější algoritmy pro zpřesnění predikce přidaly porovnání sekvence, v níž 

vyhledáváme TM, s homologními proteiny. Použití skupiny proteinů zvýšilo kvalitu 

predikce a tyto algoritmy dávají lepší předpovědi než ty, které informaci 

z homologních proteinů nevyužívají. Příkladem takového algoritmu je program 

PolyPhobius (http://phobius.sbc.su.se/poly.html, 71). 
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2 Materiál a metody 
 

2.1 Materiál 

2.1.1 Primární buňky, buněčné linie, bakteriální kmeny 

Primární buňky 

• splenocyty izolované ze sleziny myší kmene C57Bl/6J a kmenů 

s transgenním T buněčným receptorem OT-I a OT-II 

Buněčné linie 

• Jurkat-EcoR – lidské T lymfocyty exprimující ekotropní receptor 

(infikovatelné myšími retroviry) - Dr.Arthur Weiss, University of California, San 

Francisco, USA 

• Wehi-231 – myší B lymfocyty - Dr. Arthur Weiss, University of California, 

San Francisco, USA 

• El-4 – myší T lymfocyty - American Type Culture Collection, Manassas, 

VA, USA 

• Platinum-E – linie odvozená od lidské fibroblastové linie HEK 293T, 

stabilní exprese Gag, Pol a Env proteinu, optimalizovaná pro produkci ekotropních 

retrovirů (tedy virů, které jsou ve svém hostiteli nevyvolávají chorobu a jsou 

schopny infikovat jen takové tkáňové kultury, které pocházejí z jejich hostitele – 

myši nebo krysy) 

• linie Jurkat-EcoR stabilně transfekovaná NFAT-GFP reporterovým 

plazmidem  

Bakteriální kmeny 

• Escherichia coli TOP 10F - Invitrogen, CA, USA 

2.1.2 Kultivační média 

• Kultivační média pro buněčné kultury a primární buňky - Biochrom, 

Německo 

Všechna média byla používaná v kompletní formě (= s 10% fetálním sérem a 

antibiotiky) a v bezantibiotikové podobě (pouze s 10% fetálním sérem) 
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o D-MEM 

o RPMI 1640 

o IMDM 

- média připravena v  Přípraně médií ÚMG AV ČR, Praha, ČR  

• Bakteriální kultivační média 

o LB médium - Amresco, OH, USA 

o LB médium s antibiotiky (Ampicilin o koncentraci 100 µg/l nebo 

Kanamycin o koncentraci 60 µg/l) 

2.1.3 Plazmidy 

• pNFkB-d2EGFP – Weiss Laboratory, CA, USA 

• pEGFP-1+4xRE/AP – Weiss Laboratory, CA, USA 

• pEGFP-1+4xNFAT – Weiss Laboratory, CA, USA 

• pCl-Eco – Addgene, MA, USA 

• pMSCV-IRES-GFP – Clontech, CA, USA 

• pMSCV-IRES-Thy1.1, připraven z pMSCV-IRES-GFP restrikčním 

vyštěpením GFP (enzymy EcoRI a ClaI) a vložením Thy1.1 na jeho pozici – Dr. 

Pavel Otáhal, Oddělení molekulární imunologie, ÚMG AV ČR, Praha, ČR 

• pMSCV-Myc-TagRFP-T-IRES-Thy1.1 – vektor pMSCV-IRES-Thy1.1 

upravený Jitkou Šulcovou pro vkládání kandidátních genů (viz diplomová práce 

Jitky Šulcové) 

2.1.4 Oligonukleotidy 

Postup návrhu oligonukleotidů je popsán v kapitole 2.2.12. Písmeno F značí levý 

oligonukleotid (forward), písmeno R pak pravý (reverse). 

Název oligonukleotidu Sekvence oligonukleotidu (5' - 3') 

F_mAcpl2 aacaaagcggccagaaatc 

R_mAcpl2 aatgaaagcttctagtttagggtgat 

F_mLmtk2 agatcgggagtggctggt 

R_mLmtk2 acgctggtgcctgtgtaagt 
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F_mItm2b cttgctggcgtcatcctc 

R_mItm2b tgacgtcatctttgatgtactttagtc 

F_mENSMUST00000043169 tggcgcctctacaccttc 

R_mENSMUST00000043169 gtcagggccaaggtatgaaa 

F_mStyk1 tggaaagcagatccttttgg 

R_mStyk1 cacatccccatgaaacagg 

F_mCreg1 cgggaactgtgaccaagg 

R_mCreg1 gcttatttttaatttagcaaagaacca 

F_mPdzk1ip1 gccagctgtcaacaaggtc 

R_mPdzk1ip1 aacacagcgacagcaatgag 

F_mNipsnap3a accgaatatggagccctca 

R_mNipsnap3a gctcggctgtctgcactc 

F_mTor1a ccgtgtcggtcttcaataaca 

R_mTor1a aataatctatgaggttccggtcaa 

F_mKdelc2a tgcgaaagaagggcagtta 

R_mKdelc2a gcgctcggcatatttctg 

F_mCrtap gagcacttccagcccagac 

R_mCrtap tgttcctgagcgaagtcgta 

F_mPps acttcttgctgacactgaagaactat 

R_mPps cagacatcagtgggttcagc 

F_mErlin2 agaagcagaaggtggtggaa 

R_mErlin2 gcaacctgtgccactttttc 

F_mCenta1 accatgaagacggcaagg 

R_mCenta1 ggcaccagatctgcatca 

F_mIl2 gctgttgatggacctacagga 

R_mIl2 ttcaattctgtggcctgctt 

F_mLat cgtccctgttgtctcctctg 

R_mLat acgtaatcttcacacgactcca 

F_mPag ccacagtggagcacaacttc 

R_mPag gagggtttcgttcacgtgtc 

F_mCD25 tggtctatatgcgttgcttagg 

R_mCD25 aacttgctttctcgatttgtca 

F_mCD69 ggaaaatagctcttcacatctgg 

R_mCD69 tgatgcttctcaaaatgtatactgg 

F_mGusB gatgtggtctgtggccaat 

R_mGusB tgtgggtgatcagcgtctt 

F_mRpl13 atccctccaccctatgacaa 

R_mRpl13 gccccaggtaagcaaactt 

F_mLime acagcctgccacaggaag 

R_mLime ggtgggtctgtctcagcagt 
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2.1.5 Enzymy 

• SuperScript™ III Reverse Transcriptase – Invitrogen, CA, USA 

• RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase – Fermentas International, 

Ontario, Kanada 

• DNase I, RNase-free - Fermentas International, Ontario, Kanada 

2.1.6 Protilátky 

• anti-hCD28 – proti lidské kostimulační molekule CD28 – Burkhart 

Schraven, University Magdeburg, Německo 

• anti-hCD3 – C305, myší klonotypická anti-TCR, aktivační– Burkhart 

Schraven, University Magdeburg, Německo 

• anti-hCD3-PE – MEM-57, myší protilátka IgG2a proti lidskému CD3ε 

konjugovaná s R-phycoerythrinem - Exbio, Vestec, ČR 

• anti-hCD69-A647 – FN-50, myší protilátka proti lidské molekule CD69, 

konjugovaná s AlexaFluor® 647 – Exbio, Vestec, ČR 

• anti-Env – krysí protilátka proti obalovému proteinu ekotropních virů 

MMLV a MSCV – Leonard Evans, NIAID, Hamilton, MT, USA 

• GAR-APC – sekundární kozí protilátka proti krysím protilátkám, 

konjugovaná s APC  – BD Biosciences, CA, USA 

• anti-mCD11b – YBM 15.1.6, krysí protilátka proti myší molekule CD11b, 

neznačená - Herman Waldmann, University of Oxford, Velká Británie 

• anti-mCD8-PE/A610 – 2.43, krysí protilátka proti myší molekule CD8, 

konjugovaná s barvami R-phycoerythrin - AlexaFluor® 610- Exbio, Vestec, ČR 

• anti-mCD4-FITC – GK1.5, krysí protilátka proti myší CD4 molekule, 

konjugovaná s FITC fluorochromem – Vladimír Holáň, ÚMG AV ČR, Praha, ČR 

• anti-mCD8-FITC – 2.43, krysí protilátka proti myší molekule CD8, 

konjugovaná s FITC fluorochromem - Exbio, Vestec, ČR 

• anti-mCD11b-FITC - YBM 15.1.6, krysí protilátka proti myší molekule 

CD11b, konjugovaná s FITC fluorochromem - Herman Waldmann, University of 

Oxford, Velká Británie 
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• anti-mCD19-FITC – 1D3, krysí protilátka proti myší CD19 molekule, 

konjugovaná s FITC fluorochromem – Dominik Fillip, ÚMG AV ČR, Praha, ČR 

2.1.7 Chemikálie 

• PHA, ConA, PMA, Ionomycin, ethidium bromid, TAE, Orange G, Trypsin, 

EDTA, Ampicilin, Kanamycin, DMSO, azid, želatina, kvasinková tRNA, Hoechst 

33258, Polybrene®, Tris – Sigma-Aldrich, MO, USA  

• TRI REAGENT® RT, 4-bromoanisol – Molecular Research Center, OH, 

USA  

• Ethanol - Merck, Darmstadt, Německo 

• Izopropylalkohol – Penta, Chrudim, ČR 

• RNase free voda – Bioline, Londýn, Velká Británie 

• agaroza - Amresco, OH, USA 

• elektroforetické standardy, dNTP - Fermentas International, Ontario, 

Kanada 

• hydroxid sodný, manganistan draselný, kyselina chlorovodíková, kyselina 

octová – Lachema, Praha, ČR 

• LightCycler® 480 SYBR Green I Master - Roche Applied Science, IN, USA 

• LipofectamineTM  2000 – Invitrogen, CA, USA 

• fetální telecí sérum (FCS) - Gibco BRL®, Paisley, UK  

• Ficoll-Paque™ Plus – GE Healthcare Biosciences, PA, USA 

• Syntetické peptidy OVAI a OVAII – Vidia, Vestec, ČR 

2.1.8 Složení použitých roztoků 

• LB médium  

o 10 g „ Trypton-B“, 5 g kvasinkový autolyzát („Yeast Extract-B“), 10 

g NaCl v 1 litru; pH=7,0  

• LB-Amp agar 

o LB médium obsahující 100 µg/ml ampicilinu + 1,5% agar  
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• LB-Kan agar 

o LB médium obsahující 60 µg/ml kanamycinu + 1,5% agar  

• LB-Amp médium  

o LB médium obsahující 100 µg/l ampicilinu  

• LB-Kan médium  

o LB médium obsahující 60 µg/l kanamycinu  

• PBS  

o 1,9 mM NaH2PO4, 8,1 mM Na2HPO4, 154 mM NaCl, pH=7,2  

• PBS + želatina + azid 

o 1x PBS, 0,2 % želatina a 0,1 % azid 

• Vzorkový pufr pro DNA elektroforézu 

o 30% glycerol, 0,25% Orange G ve vodě 

• TAE 

o 40mM Tris, 20mM kyselina octová, 1mM EDTA, pH = 8 

• Zamražovací médium 

o 10% DMSO, 10% fetální sérum, příslušné kultivační médium 

• MACS pufr 

o 1x PBS, 0,5% BSA, 2 mM EDTA 

• ACK pufr 

o 4,145g NH4Cl, 0,5g KHCO3, 100 µl 0,5M EDTA do 1l vody 

2.1.9 Komerční kity pro molekulární biologii 

• JetStar Plasmid Purification Kit - GENOMED GmbH, Löhne, Německo  

• MiniRNA Isolation Kit II™ (Quick-RNA™ MiniPrep) – Zymo Research, 

CA, USA 



 
 

35

2.1.10 Laboratorní zařízení a přístroje 

• Centrifugy Eppendorf 5424, 5417R, 5810R – Eppendorf AG, Hamburg, 

Německo 

• XP Cycler – Bioer, Hangzhou, Čína 

• BioPhotometr plus - Eppendorf AG, Hamburg, Německo 

• Vortex Genie 2 – Scientific Industries, NY, USA 

• NanoDrop ND1000 – Thermo Scientific, DE, USA 

• Elektroforetický zdroj PS500XT – Hoefer, MA, USA 

• Horizontální elektroforetická jednotka HE 33 Mini Submarine 

Electrophoresis Unit - Hoefer, MA, USA 

• Transiluminátor – UltraLum, CA, USA 

• LightCycler® 480 Real-Time PCR System – Roche Applied Science, IN, 

USA 

• Thermomixer comfort - Eppendorf AG, Hamburg, Německo 

• ECM 830 Square Wave Electroporation System – Harvard Apparatus, MA, 

USA 

• Třepačka Shaking Incubator SI6 – Shel Lab, OR, USA 

• autoMACS™ Pro Separator - Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, 

Německo 

• BD LSRII – BD Biosciences, CA, USA 

• BD FACSVantage cell sorter - BD Biosciences, CA, USA 

• Centrifuga Hettich Universal 30 RF -  Hettich Instruments, Tuttlingen, 

Německo 

• Sada pipet Gilson – Gilson, WI, USA 

• Automatické multikanálové pipety Gilson různých objemů - Gilson, WI, 

USA 



 
 

36

2.1.11 Ostatní 

• Zkumavky 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, PCR stripy 8x0,2 ml a 12x0,2 ml – 

Eppendorf AG, Hamburg, Německo 

• Mrazící stojánek Eppendorf PCR Cooler - Eppendorf AG, Hamburg, 

Německo 

• Destičky na tkáňové kultury – 6, 12, 24, 96 jamek – TPP AG, Trasadingen, 

Švýcarsko 

• Destičky na tkáňové kultury 384 jamek – Corning, NY, USA 

• Polypropylenové destičky 96 a 384 jamek pro měření na průtokovém 

cytometru – Corning, NY, USA 

• Petriho misky o průměrech 6 cm a 10 cm – TPP AG, Trasadingen, 

Švýcarsko 

• Špičky na pipety různých objemů – Eppendorf, Expell, Gilson 

• Sérové pipety o objemech 5, 12, 25 ml - TPP AG, Trasadingen, Švýcarsko 

• Plastové zkumavky o objemech 15ml, 50ml – TPP AG, Trasadingen, 

Švýcarsko  

• Láhve na tkáňové kultury – víčko s filtrem (povrch dna 25 cm2, 75 cm2, 150 

cm2) – TPP AG, Trasadingen, Švýcarsko  

• Elektroporační kyvety – vzdálenost elektrod 1 mm, 4 mm - Harvard 

Apparatus, MA, USA 

• BD Falcon™ Cell Strainers - BD Biosciences, CA, USA 

• Mikrohomogenizátor – P-Lab, Praha, ČR 

 

2.2 Metody 

2.2.1 Izolace buněk z myší sleziny 

Myš usmrtil pracovník s oprávněním pro práci se zvířaty. Poté jsem pomocí preparačních 

nůžek a pinzety vyjmul z myši slezinu, opláchl ji ve studeném PBS (4ºC) a vložil do 

mikrozkumavky se studeným IMDM médiem (4ºC). Slezinu jsem nůžkami rozstříhal na 
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malé kousky. Na připravenou 50ml zkumavku jsem umístil sítko (cell strainer) a kousky 

sleziny na něm třel a promýval médiem, abych uvolnil buňky do suspenze, která protékala 

do zkumavky. Získané buňky jsem rozdělil do 6ti jamkové destičky a vložil do inkubátoru, 

nebo ihned zpracoval. Veškerá práce byla prováděna v laminárním tkáňovém boxu. 

2.2.2 Pěstování buněk v tkáňové kultuře 

Buňky jsem pěstoval v odpovídajícím médiu (myší primární buňky i linie v IMDM, 

buněčnou linii Jurkat v RPMI, buňky PlatinumE v DMEM, všechna média s 10% FCS a 

ATB). Nádoby jsem používal podle množství buněk potřebných pro následující 

experimenty (destičky s různým počtem jamek, Petriho misky, kultivační láhve). Buňky 

byly pravidelně kontrolovány, v případě potřeby bylo vyměněno médium či buňky 

zpasážovány. Suspenzní buňky jsem pasážoval nahrazením starého média s částí buněk 

médiem novým.V případě adherentních buněk jsem nejprve odsál staré médium, buňky 

opláchl PBS a inkuboval 3 minuty ve 37 ºC s roztokem trypsinu/EDTA za občasného 

poklepání na kultivační nádobu. Trypsin jsem neutralizoval desetinásobkem objemu 

kompletního media s 10% FCS, pipetováním vytvořil jednobuněčnou suspenzi a dále 

pokračoval jako v případě suspenzních buněk. 

2.2.3 Aktivace buněk 

Aktivace buněk specifickými nebo nespecifickými aktivátory sloužila pro sledování změny 

exprese vytipovaných genů při expresní analýze, změny exprese fluorescenčních proteinů 

při cytometrické analýze, ke spuštění exprese aktivačních markerů T lymfocytů a 

následném třídění buněk nebo jejich charakterizaci měřením na průtokovém cytometru. 

Konkrétní účely jsou popsány ve výsledkové části. Buňky byly aktivovány následujícími 

způsoby: 

• Kombinace PMA a ionomycinu – nespecifická aktivace, PMA (12-O-

tetradecanoylphorbol-13-acetát) použit ve finální koncentraci 10 ng/ml, ionomycin 

ve finální koncentraci 500 ng/ml  

• PHA – nespecifická aktivace, phytohemaglutinin, lektin, potentní mitogen 

pro T lymfocyty, finální koncentrace 2,5 µg/ml 

• ConA – nespecifická aktivace, concanavalin A, lektin, mitogen pro myší T 

lymfocyty, finální používaná koncentrace 5 µg/ml 
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• Peptidy – OVAI a OVAII, použity pro peptidově-specifickou aktivaci 

splenocytů izolovaných z trangenních myších modelů OTI, respektive OTII. 

Použity v koncentraci 100 ng/ml. 

• Anti-CD3 v kombinaci s anti-CD28 – aktivace buněčné linie Jurkat, 

nespecifická aktivace, protilátky použity jako 10x ředěný supernatant 

2.2.4 Izolace RNA 

RNA jsem izoloval z buněčných kultur i z celých tkání. Pokud byla použita tkáň, musela 

být nejprve homogenizována použitím plastového homogenizátoru uzpůsobeného pro 

kónický tvar 1,5 ml mikrozkumavek. Homogenizaci jsem prováděl v lyzačním pufru pro 

následnou izolaci RNA. Další postup byl shodný pro buněčné kultury i tkáně. RNA jsem 

izoloval pomocí kolonkového systému společnosti Zymoresearch Mini RNA Isolation II 

kit, nebo pomocí TriReagent od společnosti Molecular Research Company. V obou 

případech jsem postupoval podle návodu dodaného výrobcem.  

2.2.5 Kontrola kvality izolované RNA 

Kvalita RNA byla kontrolována dvěma způsoby. Vzorek byl změřen na přístroji Nanodrop 

ND1000, kde jsem zjistil jeho koncentraci a absorbanci pro jednotlivé vlnové délky. 

Z poměru absorbancí při λ = 260nm a λ = 280nm lze usuzovat na kontaminaci genomickou 

DNA (poměr A260/280 je ideální okolo 2, v případě rozpuštění RNA ve vodě lze za 

optimální považovat i hodnoty vyšší než 1,6) a z poměru absorbancí při λ = 260nm a λ = 

230nm na kontaminaci organickými rozpouštědly či proteiny (A260/230 je ideální nejlepší při 

hodnotě 2 a více). Po změření koncentrace jsem část RNA nanesl na agarosový gel pro 

zjištění integrity RNA – nedegradovaná má dobře viditelné proužky rRNA (28S a 18S). 

Samotná mRNA většinou není na gelu detekovatelná, jelikož tvoří jen malou část celkové 

izolované RNA (zhruba 2%). 

2.2.6 Agarozová elektroforéza 

Tato metoda se používá pro dělení nukleových kyselin v závislosti na jejich velikosti. 

Molekuly DNA či RNA jsou díky fosfátové kostře záporně nabité a putují proto ve směru 

od záporné elektrody ke kladné. Používal jsem horizontální elektroforézu, TrisAcetátový 

pufr (TAE), 1% agarozový gel, nukleové kyseliny jsem vizualizoval pomocí ethidium 

bromidu (EtBr), který funguje jako interkalační činidlo (vkládá se mezi báze nukleových 

kyselin) a absorbuje v UV oblasti spektra. Ze zásobního roztoku EtBr o koncentraci 10 
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mg/ml jsem odebral množství odpovídající množství agarozy (ředění 1: 20.000). Vzorky 

jsem před nanesením na gel smíchal s Orange G (barva sloužící ke sledování čela 

elektroforézy). Zdroj jsem při elektroforéze RNA spustil s napětím 150V, v případě DNA 

v rozmezí 110-120V. Doba elektroforézy u RNA se pohybovala mezi 15-20 minutami, u 

DNA závisela na velikosti rozdělovaných molekul. 

2.2.7 Přepis RNA na cDNA 

Reverzní transkripce RNA na cDNA je nezbytným krokem pro další analýzu vzorku. 

V mém případě byla cDNA používána pro kvantitativní real-time PCR. Přepis jsem 

prováděl pomocí kitů SuperScript™ III Reverse Transcriptase (Invitrogen) a později 

RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase (Fermentas). Do každé reakce jsem vkládal 

400 ng (300ng) izolované totální RNA, aby koncentrace výsledné cDNA byla shodná u 

všech vzorků.  

 

Postup reverzní transkripce kitem SuperScript™ III Reverse Transcriptase pro objem 20 

µl: 

• Do mikrocentrifugační zkumavky bez RNáz jsem přidal: 

o 1 µl zakotvených oligo(dT)20 primerů o koncentraci c = 100 µM 

o 1 µl náhodných pentadecamer primerů o koncetraci c = 100 µM  

o 400 ng celkové RNA (v některých případech jen 300 ng) 

o 1 µl 10mM mixu dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP – každý 

v koncentraci 10mM) 

o sterilní destilovanou vodou doplněno na 13 µl 

• Směs se v PCR termocykleru nebo v termobločku zahřála na 65 ºC po dobu 

5 minut. Poté okamžitě umístěno na led na 1 minutu. 

• Zkumavky byly krátce stočeny v centrifuze. 

• Přidáno: 

o 4 µl 5X First-Strand Buffer 

o 1 µl 0,1 M DTT 

o 1 µl SuperScript™ III RT (200 jednotek/ µl) 
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• Směs promíchána pipetováním. 

• Zkumavky inkubovány 5 minut při 25 ºC, poté 55 minut při 50 ºC, nakonec 

teplotní inaktivace SuperScript™ III RT 15 minut při 70 ºC. 

 

Postup reverzní transkripce kitem RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase pro objem 20 

µl: 

• Do mikrocentrifugační zkumavky bez RNáz jsme přidali: 

o Potřebné množství celkové RNA (od 200 do 400 ng) 

o 1 µl zakotvených oligo(dT)20 primerů o koncentraci c = 100 µM 

o 1 µl náhodných pentadecamer primerů o koncetraci c = 100 µM  

o sterilní destilovanou vodou doplněno na 12,5 µl 

• Zahřátí směsi v termocykleru na 65 ºC po dobu 5 minut. Poté okamžitě na 

led na 1 minutu. 

• Přidáno: 

o 4 µl 5X reaction buffer 

o 0,5 µl RiboLock™ RNase Inhibitor (20 jednotek) 

o 2 µl 10mM mixu dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP – každý 

v koncentraci 10mM) 

o 1 µl RevertAid™ M-MuLV Reverse Transcriptase (200 jednotek) 

• Inkubace zkumavek 10 minut při 25 ºC, poté 60 minut při 42 ºC, nakonec 

teplotní inaktivace 10 minut při 70 ºC. 

 

Vždy byla vytvořena kontrola bez reverzní transkriptázy. Reakční směs byla stejná, objem 

enzymu byl nahrazen sterilní vodou bez RNáz.  

 



 
 

41

2.2.8 Návrh primerů pro qRT-PCR 

Primery specifické pro naše kandidátní geny jsem navrhoval pomocí aplikace Assay 

Design Center dostupné na stránkách společnosti Roche (https://www.roche-applied-

science.com/sis/rtpcr/upl/index.jsp?id=uplct_030000). Zde jsem si nejprve vybral 

organismus (Mus musculus) a poté zadal identifikátor transkriptu z databáze Ensembl. 

Ponechal jsem programu základní nastavení. Vhodná dvojice primerů musela amplifikovat 

oblast oddělenou v genomické DNA intronem, aby se eliminovala případná kontaminace 

cDNA genomickou DNA. Ve většině případů jsem použil první dvojici nabízených 

primerů, jen ve vyjímečných případech (například nevhodná délka amplikonu) jsem 

vybíral z dalších možností. Syntézu oligonukleotidů jsem objednával u společnosti 

SigmaAldrich (www.sigmaaldrich.com). 

2.2.9 Kvantitativní real-time PCR včetně analýzy výstupu 

Genová exprese byla měřena na přístroji LightCycler® 480 od společnosti Roche. Všechna 

měření jsem prováděl ve 384 jamkové PCR destičce. Celkový objem reakce byl 5 µl, její 

složení bylo následující: 

• 2,5 µl LightCycler® 480 SYBR Green I Master (obsahuje fluorescenční 

barvu SYBR Green I, mix dNTP (s dUTP místo dTTP), reakční pufr, FastStart Taq 

DNA polymerázu a MgCl2) 

• 0,5 µl primerů – smíchaný forward (levý) a reverse (pravý) primer, každý o 

koncentraci 5 µM 

• 2 µl cDNA – cDNA byla naředěna do potřebné koncentrace tRNA 

(koncentrace 100µg/ml) 

Do destičky jsem multikanálovou pipetou nanesl nejprve směs LightCycler® 480 SYBR 

Green I Master a primerů a poté přidal naředěnou cDNA. Samolepící průhlednou folií jsem 

destičku neprodyšně uzavřel, čímž se zabrání odpařování reakční směsi při průběhu PCR. 

Destičku jsem roztřepal na vortexu, stočil v centrifuze na 400g/1 min a vložil do přístroje.  

 

PCR protokol byl následující: 

• Iniciální denaturace – jeden cyklus 

o 95 ºC / 5 minut 
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• Amplifikace – 45 cyklů 

o 95 ºC / 10 sekund 

o 60 ºC / 20 sekund 

o 72 ºC / 20 sekund – měření signálu 

• Denaturační křivka DNA – jeden cyklus, postupný nárůst teploty, signál 

měřen desetkrát za nárůst o  1 ºC 

• Závěrečné zchlazení na 40 ºC 

 

Změřené hodnoty jsem zpracoval v programu LightCycler® 480 Software 1.5.0. Na 

denaturační křivce jsem kontroloval počet vrcholů – pokud byl více než jeden, znamenalo 

to, že se v reakci tvořily různé produkty a vznikl nespecifický signál, který ovlivnil 

výsledek. V případě, že denaturační křivka byla vpořádku, vytvořil jsem CT hodnoty pro 

každý gen a jamku, tyto hodnoty exportoval a vyhodnotil v programu GenEx Standard. 

(http://genex.gene-quantification.info/) Vyhodnocení jsem provedl následovně: data jsem 

nejprve normalizoval pomocí referenčních genů. Získané hodnoty jsem upravil jako 

relativní změnu exprese vůči kontrolnímu vzorku a finálně převedl na dvojkový 

logaritmus, čímž jsem získal takzvaný „fold-change“ – kolikrát je exprese ve vzorku 

změněná oproti kontrole. Výsledné hodnoty jsem vynesl do grafů pro jednotlivé geny. 

2.2.10 Elektroporace buněk 

Buňky jsem před elektroporací naředil na koncentraci 4x107 buněk na 1 ml média. 

Elektroporace probíhala v kyvetách s elektrodami ve vzdálenosti 1 mm a 4 mm. Na jednu 

elektroporaci jsem použil 300 µl (4 mm), respektive 100 µl (1 mm). Buněčnou suspenzi 

jsem inkuboval 10 minut s 20 µg vektorové DNA při pokojové teplotě, poté směs přenesl 

do kyvety. Elektroporaci jsem provedl v přístroji ElectroSquarePorator™ ECM® 830. 

Nastavení pro buněčnou linii Jurkat: 

• Kyveta 4 mm: 

o Napětí 300V 

o Délka pulsu 20 ms 

o Počet pulsů – 1 
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• Kyveta 1 mm: 

o Napětí 75V 

o Délka pulsu 20 ms 

o Počet pulsů – 1 

Po elektroporaci jsem buňky 10 minut ponechal v kyvetě a poté přenesl do čerstvého 

média bez antibiotik a vložil do inkubátoru. V případě elektroporace plazmidem 

s fluorescenčním proteinem jsem druhý den změřil účinnost elektroporace na průtokovém 

cytometru. 

2.2.11 Transformace bakterií 

Pro produkci plazmidů jsem používal bakteriální kmen Escherischia coli TOP10. Bakterie 

byly zamražené po 100 µl v -80 ºC. Na jednu transformaci jsem používal 50 µl bakterií. 

Bakterie jsem rozmrazil na ledu (nesmí dojít k jejich zahřátí). Do předchlazené 1,5 ml 

mikrozkumavky jsem pipetou přenesl 50 µl bakterií a 2 – 5 µl vektoru (v závislosti na jeho 

koncentraci). Směs jsem nechal 1 hodinu na ledu, poté vortexoval 1s a sklepnul buňky na 

dno. Zkumavku jsem vložil do termobločku vyhřátého na 42 ºC na dobu 45 s. Poté jsem 

zkumavku zchladil na ledu po dobu 2-3 minut. Při teplotním šoku by se měl plazmid dostat 

do bakteriálních buněk. Ke směsi jsem přidal 1 ml LB média a v termobločku při teplotě 

37 ºC při 1350 rpm třepal 1 hodinu (v případě plazmidů s rezistencí na ampicilin) a nebo 2 

hodiny (u plazmidů s rezistencí na kanamycin). Po této době jsem narostlou směs bakterií 

zaočkoval do 50 -100 ml LB média s příslušným selekčním antibiotikem a třepal přes noc 

na 250 rpm při 37 ºC. 

2.2.12 Midi preparativní příprava plazmidu 

Přes noc narostlé transformované bakterie jsem přenesl do 50 ml plastových zkumavek a 

stočil v centrifuze 10 minut při 7500 g. Poté jsem odsál supernatant a bakterie zpracoval 

podle návodu kitem JetStar Plasmid Purification Kit. Získanou peletu jsem po důkladném 

osušení od etanolu resuspendoval ve 200 µl sterilní vody, změřil jsem koncetraci plazmidu 

spektrofotometrem a plazmid uložil do -80 ºC. 

2.2.13 Barvení buněk specifickými protilátkami 

Značení buněk protilátkami jsem používal pro detekci exprese určitých povrchových 

molekul měřením na průtokovém cytometru. Protilátky byly konjugované s fluorescenční 
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látkou, nebo byla fluorescenčně značená sekundární protilátka, jíž jsem detekoval 

protilátku primární (=specifickou proti danému antigenu). Pro značení jsem používal 

buňky v buněčné suspenzi. Protilátky jsem ředil podle doporučení výrobce. Samotné 

značení má následující kroky: 

1. zakoncentrování buněk centrifugací do malého objemu a přenesení do 

jamek v 96 jamkové destičce (10-20 µl na jednu jamku) 

2. přidání ekvivalentního objemu protilátky (10-20 µl na jednu jamku) 

3. inkubace 20 minut na ledu  

4. přidání 200 µl PBS+azid+želatina a centrifugace 350g / 3 minuty 

5. odstranění supernatantu, roztřepání buněk na vortexu 

6. přidání 100 µl PBS+azid+želatina plus 0,1 µg/ml Hoechst 32258 a měření 

intenzity fluorescence na průtokovém cytometru 

V případě vícekrokového značení jsem body 2-5 opakoval podle potřeby. 

2.2.14 Izolace buněčných populací pomocí fluorescencí aktivovaného 
buněčného třídění 

Pro izolaci buněk s určitou vlastností (exprese fluorescenčního proteinu, vysoká exprese 

určitých povrchových molekul) jsme použili přístroj FACSVantage na Mikrobiologickém 

Ústavu Akademie Věd ČR. V případě buněk exprimujících fluorescenční protein jsem 

buňky pouze zakoncentroval centrifugací a resuspendoval na požadovanou hustotu ve 

studeném médiu (4 ºC). V tomto stavu je již bylo možné měřit a izolovat na základě 

intenzity fluorescence. V ostatních případech bylo potřeba nejprve označit molekuly, na 

základě kterých jsme chtěli buňky třídit. Buňky jsem nejprve zakoncentroval centrifugací, 

resuspendoval ve 100 µl média, přidal protilátku v ředění doporučovaném výrobcem a 

inkuboval 20 minut na ledu. Poté jsem přidal 1 ml média, směs centrifugoval, odsál 

supernatant až na peletu a dále buď resuspendoval v 1-2ml média pro měření a nebo 

v případě vícekrokového barvení přidal 100 µl média a proces opakoval s další protilátkou. 

Přístrojem FACSVantage obsluhovaným p. Zdeňkem Cimburkem jsem buňky třídil buď 

do zkumavky s 5 ml kompletního média, nebo v případě klonování do 384 jamkových 

desek s 50 µl kompletního média na jednu jamku.  
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2.2.15 Transfekce buněk pomocí LipofectamineTM 2000 

Transfekci jsem používal pro vnesení plazmidů s našimi kandidátními geny (či kontrolních 

plasmidů) do buněk „pakážovací“ linie PlatinumE, které následně produkovaly viry 

použité pro infenkci cílových buněk. Transfekoval jsem v šestijamkové destičce, buňky 

rostly v konfluenci 70-80% v médiu bez antibiotik. 4 µg DNA jsem naředil do 250 µl 

média a lehce promíchal. 2,5 µl LipofectaminuTM 2000 jsem naředil do 250 µl média, 

promíchal a po pěti minutách inkubace smíchal s ředěnou DNA. Celý objem (500 µl) 

směsi jsem nanesl na jamku s buňkami, promíchal a buňky inkuboval při 37 ºC. 24 hodin 

po transfekci jsem buňky zkontroloval na fluorescenčním mikroskopu, úspěšně 

transfekované buňky exprimovaly fluorescenční protein. Pokud účinnost tranfekce dosáhla 

alespoň 25%, následující dny jsem odebíral supernatant s naprodukovanými virovými 

partikulemi. 

2.2.16 Virová infekce buněk 

Supernatant získaný z buněk produkujích virové partikule jsem stočil v centrifuze na 500 g 

/ 5 minut a supernatant přenesl do nové zkumavky. Infekce cílových buněk proběhla 

v několika krocích: 

1. k virovým partikulím jsem přidal Polybrene® do finální koncentrace 5 µg/ml 

2. na jednu jamku jsem nasadil 5x105 buněk (24 jamková deska) nebo 1x105 

buněk (96 jamková deska) 

3. k buňkám jsem přidal virus smíchaný s polybrenem – 500 µl na jamku u 24 

jamkové desky, 100 µl u 96 jamkové desky 

4. kultivační desky jsem stočil v centrifuze na 3000 RPM / 90 minut / 30 ºC 

5. druhý den jsem zopakoval kroky 1 – 4 

2.2.17 Zamražování buněk 

Buňky jsem převedl z kultivační nádoby do zkumavky a centrifugoval 400 g/10 min. Odsál 

jsem supernatant a buňky resuspendoval ve vychlazeném zamražovacím médiu tak, aby 

vytvořily hustou suspenzi. Buňky jsem nechal 10 minut penetrovat zamražovacím médiu, 

poté je vložil do nádoby s izopropanolem a umístil do -80 ºC. Pro dlouhodobé skladování 

byly po zmrznutí ampulky s buňkami přeneseny do nádoby s tekutým dusíkem.  
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2.2.18 Lýza erytrocytů 

Po izolaci splenocytů z myší sleziny jsem potřeboval odstranit erytocyty, které tvořili 

velkou část získaných buněk. K tomu jsem použil lýzy v hypotonickém ACK pufru. Buňky 

jsem centrifugoval (400 g/5 min/RT), odsál supernatant a peletu resuspendoval v ACK 

pufru temperovaném na 37 ºC (1,5 ml na buňky z jedné sleziny). Lýze probíhala 3 min ve 

vodní lázni. Poté jsem přidal 10x objem PBS a centrifugoval (400 g/5 min/RT). Po úspěšné 

lýzy erytrocytů peleta změnila barvu z červené na bílou. Takto získané leukocyty jsem 

resuspendoval v médiu a dále kultivoval.  

2.2.19 Izolace buněčných populací pomocí magnetických kuliček 

Myší splenocyty jsem centrifugací sedimentoval a odsál médium. Buňky jsem 

resuspendoval v 1,5 ml MACS roztoku a 5 minut na ledu inkuboval se sérem pro 

zablokování Fc receptorů. Poté jsem přidal specifické FITC značené. Buňky jsem 

inkuboval 15 minut na ledu a centifugoval při 4 ºC. Buňky jsem resuspendoval v 900 µl 

MACS roztoku, přidal 100 µl magnetických kuliček Anti-FITC MicroBeads a inkuboval 

15 minut v lednici. Poté jsem buňky dvakrát promyl 5 ml MACS roztoku a nakonec 

resuspendoval v 1,5 ml MACS roztoku a buňky vyizoloval přístrojem MiniMACS. Kvalitu 

izolace jsem ověřil porovnáním profilu FITC fluorescence kompletního vzorku před izolací 

a po izolaci (positivní a negativní vzorek). 

2.2.20 Perl 

Perl je programovací jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987. Umožňuje rychle 

vytvářet krátké skripty i psát dlouhé programy. Název je zkratkou z Practical Extraction 

and Report Language,  v překladu „praktický jazyk pro výběry a tiskové sestavy“. Perl lze 

využít pro celou řadu aplikací, například manipulaci s textovými soubory, grafické 

programování, správu systému, práci s databázemi či tvorbu CGI skriptů (Common 

Gateway Interface). V mém projektu jsem Perl využíval především ke zpracování souborů 

se sekvencemi, vyhledávání charakteristik,  které byly předmětem mého zájmu, na 

sekvencích a práci s databázemi. Konkrétní využití a napsané skripty jsou součástí 

výsledkové části a přílohy. Další informace k tomuto jazyku lze nalézt na oficiální 

internetové stránce http://www.perl.org/. Programy mnou napsané jsou v Perlu v5.8.8. 

2.2.21 MySQL  

MySQL je relační databázový systém, který vyvinuli mezi léty 1994-1995 Michael 

Widenius, David Axmark a Allan Larson. Název se skládá ze jména dcery Michalea 
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Widenia My a ze zratky SQL (Structured Query Language). SQL je standardní dotazovací 

jazyk používaný při práci v relačních databázích. MySQL je založeno na syntaxi a 

příkazech SQL s několika rozšířeními. MySQL jsem využíval pro vytvoření databáze 

s tabulkovým systémem. V jednotlivých tabulkách byla uložena veškerá data, která 

sloužila jako vstupní data pro jednotlivé programy a jako úložiště výstupů z těchto 

programů. Použité tabulky a data v nich obsažená jsou k dispozici na přiloženém DVD, 

struktura dazabáze je v příloze 2. Většina informací a dokumentace k MySQL se nachází 

na internetové stránce http://www.mysql.com/. Použita byla verze MySQL 5.0.70. 

2.2.22 SVG 

SVG (Scalable Vector Graphics) je značkovací jazyk popisující dvojrozměrnou 

vektorovou grafiku pomocí XML (Extensible Markup Language). Vyvíjen je společností 

W3C (World Wide Web Consorcium) od roku 1999 se snahou vytvořit obecně použitelný 

formát pro vektorovou grafiku. Kód je psán jako normální textový soubor a může být 

snadno editován a upravován. V mém případě jsem vytvářel .svg obrázky reprezentující 

jednotlivé proteiny a charakteristiky, které jsme v nich během vyhledávání nalezli. 

Automatickou tvorbu obrázků jsem zajistil skriptem v jazyku Perl, kde byla výhodou 

jednoduchá struktura SVG a jeho bloková stavba s několika málo značkami instruujícími 

zpracování samotných vkládaných dat. Program s ukázkou výstupu a obrázky všech 

proteinů jsou ve výsledkové části a na přiloženém DVD. Více informací k formátu SVG se 

nachází na internetové adrese http://www.w3.org/Graphics/SVG/. 

2.2.23 Programy predikující transmembránové domény 

2.2.23.1 TMHMM 

Predikční metoda pro transmembránové oblasti založená na skrytých Markovových 

modelech. Kromě pozice transmembránového α-helixu určuje i jeho potenciální orientaci, 

což je podstatné pro zjištění celkové topologie transmembránového proteinu. Program 

pracuje se sedmi možnými pozicemi aminokyseliny v rámci struktury proteinu. Pozice se 

od sebe odlišují rozdílným zastoupením jednotlivých aminokyselin. Jedná se o jádro α-

helixu, dvě oblasti sousedící s jádrem α-helixu (intracelulární a extracelulární), 

intracelulární smyčku, krátkou a dlouhou extracelulární smyčku a potenciální globulární 

doména uprostřed každé smyčky. Ve finálním výstupu je aminokyselinová sekvence 

nahrazeny třemi znaky, které určují pozici aminokyseliny v topologii proteinu – i 

(intracelulární), M (membránová) a o (extracelulární). Program je volně k dispozici na 
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internetové adrese http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/, kde je možné získat jeho 

kopii k vlastní instalaci 66. 

2.2.23.2 Phobius 

Program Phobius (http://phobius.sbc.su.se), založený na skrytých Markovových modelech, 

kombinuje predikci signálního peptidu (SP) a transmembránové domény (TM). Tím 

částečně vyřešil problém, kterým trpí programy zaměřující se jen na předpověď SP či TM 

– chybnou klasifikaci SP jako TM a naopak. Obě tyto proteinové struktury mají velmi 

podobné charakteristiky – jedná se o převážně hydrofobní sekvence. Délka takové 

sekvence je většinou kratší u SP (7-15 aa) než u TM (15-30 aa). Správným určením SP 

určíme přesně i topologii proteinu – N-konec je v případě přítomnosti SP umístěn 

extracelulárně. Při porovnání s ostatními predikčními algoritmy vykazoval Phobius menší 

množství falešně pozitivních výsledků, zachoval si ale poměrně vysokou senzitivitu a 

s větší efektivitou předpovídal orientaci proteinu na membráně než algoritmy hledající 

pouze TM. Autoři úspěšně aplikovali Phobius na celý genom člověka a E.coli 67, 72. 

2.2.23.3 SCAMPI 

Algoritmus dostupný na adrese http://topcons.cbr.su.se vychází z fyzikálních dat, které 

popisují potřebnou energii pro vložení TM oblasti do membrány endoplazmatického 

retikula. Program počítá se čtyřmi oblastmi – intracelulární, extracelulární, membránovou 

a s membránou sousedící (pokud obsahuje kladně nabité aminokyseliny, je umístěna 

intracelulárně – tím získáme důležitou informaci o topologii). Výsledky algoritmu jsou 

porovnatelné s programem Phobius, neumožňují ale predikci SP, proto jsme po jeho 

vyzkoušení opustili jeho další využívání 69. 

2.2.23.4 OCTOPUS 

Tento algoritmus kombinuje skryté Markovovy modely a umělé neurální sítě, je dostupný 

na stejné internetové adrese jako program Scampi. Jeho předností je poměrně přesná 

predikce proteinové topologie, po jeho vyzkoušení a porovnání s programem Phobius jsme 

pro potřeby našeho projektu vybrali druhý jmenovaný (predikce SP i TM) 70. 

2.2.24 Zdrojové databáze 

2.2.24.1 NCBI 

Databáze dostupná na adrese http://www.ncbi.nlm.nih.gov sdružuje celou řadu informací. 

Umožnuje vyhledávat informace o genech, transkriptech, proteinech, homologii mezi 
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geny, expresní data, strukturní data a další. Rovněž poskytuje řadu nástrojů pro práci 

s daty. Významnou součástí je databáze vědecké literatury PubMed. Některá data lze 

stáhnout pro lokální využití přes FTP server (v našem případě proteinové FASTA 

sekvence). 

2.2.24.2 Ensembl 

Databáze orientující se především na genomová data, dostupná na adrese 

http://www.ensembl.org. V současnosti obsahuje informace o genomech 52 druhů, 

obratlovců a několika bezobratlých druhů (především modelové organismy). Další druhy 

jsou dostupné na stránkách sesterských databází – například EnsemblMetazoa 

(http://metazoa.ensembl.org/). Kromě automatické anotace transkriptů, která vytváří data o 

transkriptech u všech druhů v databázi, nabízí Ensembl u lidských a myších transkriptů i 

manuální anotaci týmem pracovníku Sangerova Institutu. Pokud obě anotace souhlasí, je 

transkript označen jako sloučený („merged“) - Havana transkript, pokud ne, je označen 

jako Ensembl transkript. Další informací u transkriptů je jejich status – nový („novel“) a 

známý („known“). V prvním případě transkripty neodpovídají žádnému záznamu 

v databázích UniProtKB/SwissProt či RefSeq, v druhém případě lze ve zmíněných 

databázích transkript nalézt 73, 74. 

Výhodou databáze Ensembl je extenzivní zpracování homologních vztahů mezi 

jednotlivými druhy (databáze Ensembl Compara 75) a dostupnost všech informací přes 

několik typů rozhraní. Prvním je FTP server, ze kterého lze získat nejen hrubá data, ale i 

data ve formátu MySQL tabulek. Dále je zde Perl API, které umožňuje získání konkrétních 

informací z databáze použitím programů v jazyce Perl, bez nutnosti znát strukturu 

databáze. Posledním je server BioMart (http://www.ensembl.org/biomart/martview/), kde 

lze poměrně snadno anotovat rozsáhlé soubory dat bez nutnosti ovládat programovací 

jazyk či znát strukturu databáze Ensembl. 

2.2.24.3 UCSC 

Databáze UCSC (http://genome.ucsc.edu) poskytuje uživatelům celou řadu sekvenčních 

informací. Zároveň tyto sekvence i anotuje a nabízí i řadu funkcí pro práci s nimi. 

V současnosti poskytuje genomová sekvenční data pro 47 organismů a součástí výstupu 

z databáze může být i „multiple-alignment“ těchto druhů pro danou oblast genomu 76. 

Databáze obsahuje i data z projektu ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), který má 

za cíl identifikovat všechny funkční oblasti v lidském genomu 77, 78.  
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2.2.24.4 HPRD 

Databáze zaměřená na informace o proteinech, dostupná na adrese http://hprd.org/. Ve 

výstupu nalezneme data o doménové struktuře proteinu, posttranslačních modifikací, 

interakčních partnerech a podobně. Naprostá většina dat je získána ruční anotací. Součástí 

databáze je funkce PhosphoMotif Finder, která slouží k prohledání proteinové sekvence na 

přítomnost motivů, které slouží jako substrát pro kinázy, nebo jako vazebná místa pro 

domény dalších proteinů. Z této databáze jsme získali většinu motivů použitých v našem 

bioinformatickém vyhledávání 51. 

2.2.24.5 SMART 

Databáze sloužící k identifikaci a anotaci uspořádaných domén v proteinových sekvencích, 

přístupná na adrese http://smart.embl-heidelberg.de. Současná verze obsahuje modely pro 

784 proteinových domén. Lze vyhledávat jak různé domény v určitých proteinech, tak 

zobrazit proteiny, které obsahují konkrétní doménu 79. V našem projektu sloužila databáze 

jako zdroj modelů pro extracelulární domény, které byly poté použity jako negativní filtr 

při hledání kandidátních proteinů. 

2.2.24.6 ELM a PhosphoELM 

Databáze ELM (http://elm.eu.org/) je orientovaná na informace a práci s krátkými 

lineárními motivy. Poslední verze jich obsahuje 153 a dělí je do 4 funkčních skupin 

(štěpný motiv, lokalizační motiv, vazebný motiv a motiv pro posttranslační modifikaci). 

Všechny motivy jsou opatřeny popisem, konsenzní sekvencí, příklady proteinů, ve kterých 

jsou obsaženy a odkazy na literární zdroje. Součástí je databáze PhosphoELM 

(http://phospho.elm.eu.org/), ve které se nacházejí data o serin/threoninových a 

tyrosinových fosforylačních místech 54. Databáze byla zdrojem části motivových 

konsenzních sekvencí. 

2.2.24.7 NetPhorest 

Databáze zabývající se signalizací, která je závislá na fosforylaci, dostupná na adrese 

http://netphorest.info/. Obsahuje motivy pro fosforylaci 179 kinázami, motivy pro vazbu 

112 různých SH2 domén a 8 různých PTB domén 57 založené na nových experimentálních 

datech. Motivy substrátů jednotlivých kináz jsou dostupné ve výstupu pro prohledávaný 

protein, konsenzní sekvence pro vazbu SH2 domén jsme získali po osobní komunikaci 

s jejich autory. Motivy z této databáze jsme použili díky možnosti kvantifikovat jejich 

relevanci pro danou proteinovou sekvenci.  
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3. Výsledky 
 

3.1 Definice vlastností transmembránových adaptorových proteinů 
Základní vlastnosti TRAP jsme definovali podle známých členů této funkční rodiny 

proteinů. Pro vyhledání nových TRAP v proteinových databázích jsme použili 

následující charakteristiky: 

• transmembránová doména – protein musí obsahovat jednu 

transmembránovou doménu (TM) blízko N konci. Jelikož je v případě N-

koncových TM problém s jejich odlišením od signálního peptidu (SP), počítali 

jsme v dalším postupu nejen s proteiny s jednou TM, ale i s proteiny, které mají 

SP (ten při dostatečné délce může sloužit jako TM) a nebo kombinaci 

SP+1xTM. Blízkost TM domény N-konci proteinu jsme arbitrárně určili tak, že 

její začátek musí být nejdále na 80. aminokyselině. Tato hranice je definována 

volněji než u známých TRAP, ale umožní do výběru zařadit více proteinů a 

neminout proteiny potenciálně zajímavé 

• tyrosinové fosforylační motivy – nejvýznamější funkční oblasti známých 

TRAP tvoří krátké lineární motivy obsahující tyrosin. Kandidátní proteiny tedy 

musely obsahovat alespoň jeden tyrosinový motiv v intracelulární oblasti.  

• nepřítomnost známých struktních extracelulárních domén – popsané TRAP 

neobsahují žádné strukturní domény. Z našeho hlediska bylo potřeba vyřadit 

pouze proteiny obsahující extracelulární doménu, která se nachází v C-koncové 

části proteinu – takovéto proteiny jsou v membráně pravděpodobně orientovány 

opačně (C-konec vně buňky, tedy proteiny typu II) a funkci TRAP nemohou 

plnit. Pokud se v C-koncové oblasti vyskytuje intracelulární doména, která 

nezaujímá celou její délku, a tyrosinové motivy se nacházejí vně domény, 

mohou tyto nestrukturované oblasti plnit funkci TRAP, proto jsme proteiny 

s intracelulárními doménami nevyřazovali. 

 

Tyto charakteristiky jsme použili při prohledávání lidského proteomu. Automaticky 

jsme vyřadili všechny proteiny, které neměly požadované vlastnosti a tím jsme výrazně 

zmenšili počet proteinů, které bylo dále potřeba anotovat dalšími postupy. Ukázka 

takového omezení je vidět v tabulce 3.1. 
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Tabulka 3.1: Zmenšování počtu proteinů po aplikaci jednotlivých filtr ů. Poslední filtr, vyřazení 

proteinů s extracelulární doménou, nebyl při posledních vyhledáváních na vyšších verzích databáze 

Ensembl použitý, zde je zmíněn jen jako příklad dalšího, smysluplného zúžení počtu proteinů. Data jsou 

uvedena pro liských proteom Ensembl verze 56. 

Filtr Po čet proteinů 

vstupní počet 77748 

všechny proteiny s predikovanou TM či SP 24621 

proteiny s 1xTM, SP či 1xTM+SP 16629 

proteiny se SP či TM začínající před 80. aminokyselinou 9226 

proteiny se SP či správně umístěnou TM a tyrosinovými motivy 8569 

počet proteinů po odstranění těch s extracelulární doménou 6059 

 

Programy pro prohledávání byly zpočátku společným dílem s Jitkou Šulcovou a 

především Janem Pačesem, který nás oba do základu programování zaučil. U všech 

programů, které jsem nepsal sám, je v závorce uvedeno jméno spolupracovníka – J.Š. za 

Jitku Šulcovou a J.P. za Jana Pačesa. Finální úprava programů pro predikce využívající 

poslední verze databáze Ensembl byla ve všech případech pouze mojí vlastní prací. 

3.2 Proteinové databáze a jejich zpracování pro vyhledávání 

Prvním krokem v rámci bioinformatického vyhledávání bylo získání proteinových 

sekvencí ve FASTA formátu. Všechny kroky predikce jsme nejprve provedli na 

lidském proteomu, až v další fázi jsme se zaměřili i na zpracování proteomů dalších 

druhů. 

3.2.1 Výběr databází 

Rozhodli jsme se pracovat se třemi největšími genomovými databázemi obsahující 

proteinové sekvence – NCBI, UCSC a Ensembl. Používali jsme lokální kopie databází 

v následujících verzích (dostupné na konci roku 2007) - NCBI build 36, UCSC verze 

hg18, Ensembl verze 47. Tyto databáze jsme v pozdější fázi prohledávání spojili 

dohromady, abychom získali co největší pokrytí lidského proteomu. Základní 

charakteristiky jednotlivých databází z hlediska našeho zájmu jsou shrnuty v tabulce 

3.2. Jelikož byla predikce prováděna nezávisle na všech těchto databázích, ale 
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programy byly téměř totožné, rozhodl jsem se v dalším popisu zmiňovat jen programy 

použité pro vyhledávání v databázi Ensembl jakožto vzorové databáze.  

 

Tabulka 3.2: Základní popis použitých databází. Shrnutí počtu proteinů v jednotlivých databázích, 

množství proteinů, které prošly našimi filtry do výstupu a v posledním sloupci množství proteinů ve 

výstupu, které se nacházely jen v dané databázi. 

databáze 
celkový počet 

proteinů 

počet proteinů ve 

výstupu 

unikátní pro 

databázi 

UCSC 37742 2635 361 

NCBI 45480 3230 849 

Ensembl 46704 3331 1179 

 

Na tomto místě je potřeba zmínit, že po prvotním vyhledání a vytipování prvních 

kandidátu, jsme dále pracovali na vylepšení predikce a zpracování novějších vydání 

proteomu. Zaměřili jsme se ale již jen na databázi Ensembl a to z několika důvodů:  

1. v prvotním vyhledání byly všechny kontrolní i kandidátní proteiny v Ensemblu 

obsaženy  

2. Ensembl měl největší množství proteinů, které prošly zvolenými filtry, což 

souviselo s nejvyšším počtem unikátních proteinů 

3. databáze Ensembl má velice dobře zpracované ortologní vztahy mezi geny (v 

rámci databáze Compara) a bylo tedy ideální použít tento zdroj pro komparativní 

analýzu 

4. Ensembl poskytuje řadu nástrojů pro automatizovanou anotaci větších souborů 

dat a je dostupný přes rozhraní Perl API (Application Programme Interface).  

Další výhodou, je časté obnovování dat v databázi. K aktualizacím dochází v průměru 

každé čtyři měsíce. Po aktualizaci bylo potřeba znovu spustit predikci, pokud jsme 

chtěli mít výsledky také aktuální. Doba běhu kompletní predikce pro jeden proteom se 

v závislosti na jeho velikosti pohybovala okolo dvou dnů.  

3.2.2 Vložení proteomu do lokální MySQL databáze 

Získané proteinové sekvence byly ve formě FASTA souboru a bylo potřeba převést je 

pro další práci do lokální MySQL databáze. K tomu účelu jsme napsali script 
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001_ensembl_load_proteins.pl (J.Š., J.P.) v programovacím jazyku Perl, který 

předložený FASTA soubor se všemi proteiny rozdělil na jednotlivé sekvence, přečetl 

hlavičku každé sekvence a námi vybraná data uložil do tabulky homo_ens_prot 

v databázi. Kromě sekvence jsme ukládali její identifikátory, a to kód genu, transkriptu 

a proteinu a jeho status (známý/nový)). Proteiny navíc dostaly naše unikátní číselné 

identifikátory. Ukázka záznamu v databázi a adekvátní sekvence ve fasta formátu je na 

obrázku 3.1. 

Pro další práci bylo potřeba znát počet aminokyselin v proteinech. Hodnotu jsme 

automaticky spočítali pomocí příkazu ve skriptu a uložili ji do tabulky. Ve starších 

verzích tabulky jsme nakonec přidali sloupec control a ručně u známých TRAP změnili 

hodnotu z 0 na 1. Sloupec control sloužil pro rychlé zjištění, jak známé TRAP 

procházejí jednotlivými filtry. Po ověření, že jsme během jednotlivých predikčních 

kroků neztratili známé TRAP, jsme u nové verze tabulky tento sloupec nepřidávali, 

jelikož se měnil jen vstupní proteom, nikoliv logika postupu.  

 

Tabulka 3.3: Popis sloupců tabulky homo_ens_prot. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

ensp identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

status informace, zda se jedná o známý nebo nový protein 

ensg identifikátor genu z databáze Ensembl 

enst identifikátor transkriptu z databáze Ensembl 

num_aa počet aminokyselin v proteinu 

seq sekvence proteinu 

 

Obrázek 3.1: Ukázka záznamu v MySQL databázi v tabulce homo_ens_prot a stejný protein ve 

fasta souboru. (A) Záznam jedné z izoforem proteinu LAT v tabulce homo_ens_prot. (B) Stejná 

izoforma proteinu LAT v podobě fasta sekvence z databáze Ensembl. 
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3.3 Výběr vhodného algoritmu pro predikci transmembránových domén 
a jejich predikce 

Jak jsem zmínil již v teoretickém úvodu (kapitola 1.3), na predikci transmembránových 

či obecněji α-helikálních oblastí proteinů existuje celá řada programů. Před samotnou 

predikcí jsme museli vybrat, který z algoritmů bude pro splnění našeho cíle 

nejvhodnější. Jednou s charakteristik TRAPů je umístění transmembránové domény 

blízko N-konce proteinu. Transmembránové domény mají velice podobné vlastnosti 

jako signální peptidy. To činí problém řadě programům, které vyhledávají jen 

transmembránové α-helixy a N-koncové oblasti do predikce nemusejí zařadit. Na 

druhou stranu, programy pro vyhledání signálních peptidů nejsou schopny vyhledat i 

transmembránové domény. Z toho důvodu se nám neosvědčily jinak kvalitní programy 

TMHMM 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/) a SCAMPI 

(http://scampi.cbr.su.se/), které umožňují pouze predikci TM, ani program SignalP 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) predikující jen signální peptidy. 

Nejvýhodnějším kandidátem pro předpověď α-helikálních oblastí v celém proteomu se 

nakonec stal program Phobius (http://phobius.sbc.su.se/), který v sobě kombinuje 

predikci TM a SP. Kromě této výhody byl program schopný i s poměrně vysokou 

přesností určit orientaci proteinu v membráně (velký problém u starších algoritmů, nyní 

je většina známých TRAP orientována správně) a dosahoval uspokojivé rychlosti 

predikce. Phobius jsme získali emailem po osobní komunikaci s jedním z jeho tvůrců, 

profesorem Andersem Kroghem (kontakt přes formulář dostupný ná adrese programu). 

Ukázka predikce různými algoritmy na kandidátních genech a některých známých 

TRAP jsou v tabulce 3.4. 

Program 002_run_phobius.pl (J.Š., J.P.) získal vstupní sekvence a identifikátory 

proteinu z tabulky homo_ens_prot a spustil program Phobius. Ten na předložené 

sekvenci provedl predikci a výstup uložil do pole nazvaného output.  Další část 

programu načetla a upravila data v poli output pro uložení do MySQL databáze. V ní se 

nacházely dvě tabulky, kam program 002_run_phobius.pl data uložil – 

homo_ens_phobius a homo_ens_phobius_ft. První z nich sloužila k souhrnným 

informacím o proteinech – kolik mají TM, případně jestli obsahují SP (viz tabulka 3.5). 

V druhé tabulce (viz tabulka 3.6) jsou podrobně popsány všechny nalezené α-helikální 

oblasti, především jejich pozice v rámci proteinu. Program jsem v pozdější fázi upravil 

tak, aby kromě pozice TM či SP popsal také orientaci α-helixu vzhledem k membráně 
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– v případě, že N-konec helixu byl umístěn extracelulárně, získal označení o, pokud 

intracelulárně, byl označen jako i. Popis orientace nám u 1xTM proteinů sloužil 

k identifikaci těch, které měly orientaci správnou – tedy proteinů, jejichž α-helix byl 

označen o.  

 

Tabulka 3.4: Výsledky predikce TM a SP zvyžovanými algoritmy u lidských TRAP. U programu 

SignalP číslo 1 ve sloupci SP znamená predikovaný SP, 1 – anchor pak pravděpodobnou TM blízko N 

konce, u proteinu KIAA0317 byla velmi nízká pravděpodobnost predikce. Sloupec pst pak ukazuje 

pravděpodobnost odštěpení SP, můžeme si všimnout, že u známých TRAP (LAT a níže) je tato 

pravděpodobnost poměrně nízká s výjimkou LIME. U ostatních algoritmů je vždy počet SP a TM, ori 

znamená orientaci proteinu na membráně – i značí N – konec intracelulárně, o pak N – konec 

extracelulárně, hodnoceno jen pro proteiny s jednou α – helikální oblastí. Protein KIAA0317 u algoritmu 

Phobius nemá predikovaný SP ani TM, jeho myší homolog ale α – helikální oblast obsahuje.  

SP pst TM ori TM ori TM ori SP TM ori SP TM ori

TOR1A 1 0,902 0 2 2 1 1 1 0 o

KDELC2 1 0,535 0 2 1 i 1 0 i 1 0 o

ERLIN2 1 0,656 0 1 o 1 o 0 1 i 1 0 o

CRTAP 1 0,840 1 i 1 o 1 i 1 0 i 1 0 o

NIPSNAP3A 1 0,246 0 0 0 0 0 1 0 o

SKIP 1 0,951 0 0 1 i 0 1 o 1 0 o

LMTK2 1 0,922 3 2 2 1 2 1 1

ACPL2 1 0,337 1 i 1 i 1 o 1 1 1 0 o

PDZK1IP1 1 0,862 1 o 1 i 2 1 1 1 1

ITM2B 0 0,000 1 i 1 i 1 i 0 1 i 0 1 i

STYK1 1 - anchor 0,000 1 i 2 2 0 2 0 1 o

CREG1 1 0,786 1 i 1 o 1 i 0 1 i 1 0 o

KIAA0317 1, nízka pst 0,088 1 i 2 2 0 2 0 0

CENTA1 1 - anchor 0,007 0 0 0 0 0 1 1

LAT 1 - anchor 0,119 1 o 1 i 1 i 1 1 0 1 o

NTAL 1 0,288 1 i 1 o 1 o 1 0 i 1 0 o

SIT 1 - anchor 0,051 1 o 1 o 1 i 1 0 i 1 1

PAG 1 - anchor 0,072 1 o 1 o 1 o 1 0 i 0 1 o

LIME 1 0,798 1 o 1 o 1 o 1 0 i 1 0 o

TRIM 1 0,461 1 o 1 o 1 o 0 1 o 0 1 o

TRAP3 1 - anchor 0,017 1 o 1 o 1 o 1 0 i 0 1 o

SignalP TMHMM SCAMPI OCTOPUS SPOCTOPUS Phobius
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Tabulka 3.5: Popis sloupců tabulky homo_ens_phobius. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_ph identifikátor výstupu z predikce Phobiem v naší databázi 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

ft počet nalezených α-helikálních oblastí 

ft_tm počet nalezených TM v proteinu 

ft_sig počet nalezených SP v proteinu 

ori orientace proteinu na první TM 

 

Tabulka 3.6: Popis sloupců tabulky homo_ens_phobius_ft. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_phf identifikátor predikované oblasti 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

id_ph identifikátor výstupu z predikce Phobiem v naší databázi 

ft 
typ nalezené oblasti – TM, SP, doména (intra či extracelulární 

oblast proteinu) 

start pozice první aminokyseliny predikované oblasti 

stop pozice poslední aminokyseliny predikované oblasti 

description 
pozice predikované oblasti – cytoplasmatická, extracelulární, 

nulová hodnota (membránové oblasti) 

ori orientace predikovaných α-helikálních oblastí 

 

3.4 Tvorba souboru tyrosinových fosforylačních motivů a jejich 
vyhledání v proteinových sekvencích 
Pro predikci tyrosinových fosforylačních motivů jsme nejprve museli získat jejich 

konsenzní sekvence. Základem vhodných motivů včetně jejich anotace byla databáze 

HPRD. V její části nazvané PhosphoMotif Finder je uloženo 63 konsenzních sekvencí 

tyrosinových vazebných motivů. Tři motivy jsme z tohoto souboru vyřadili, jelikož jejich 

konsenzní sekvence byla shodná s jinými motivy. Z literárních zdrojů jsme vybrali dalších 

12 motivů zde neobsažených, mezi nimi například motivy ITAM a ITIM. V dalších 
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databázích (ELM, PhosphoELM, Prosite) jsme nenalezli žádné jiné vhodné motivy, 

celkově jsme tedy v proteinech vyhledávali 72 různých tyrosinových motivů.  

Motivy z literatury i motivy získané z databáze HPRD jsme ručně upravili do podoby 

čitelné jazykem Perl. Využili jsme zápis pomocí takzvaného obecného vyjádření (z 

anglického regular expression). Každý motiv jsme kvalitativně ohodnotili pomocí 

subjektivního číselného skóre. Rozmezí skóre bylo 1-20 a označovalo komplexnost a 

dosud známou významnost motivu v dějích souvisejících se signalizací v imunitních 

buňkách. Větší skóre značí vyšší významnost, popřípadě větší složitost či délku 

konsenzního motivu. Připravené motivy jsme spolu s potřebnými informacemi vložili do 

tabulky tyr_motifs v MySQL databázi. Popis sloupců tabulky je v tabulce 3.7 a ukázka 

některých použitých motivů v tabulce 3.8, seznam všech motivů je v příloze 1 a na DVD. 

 

Tabulka 3.7: Popis sloupců tabulky tyr_motifs. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_tyr identifikátor tyrosinového motivu 

motif konsenzní sekvence tyrosinového vazebného motivu 

description popis motivu 

score bodové ohodnocení motivu podle jeho důležitosti 

 

Tabulka 3.8: Ukázka některých motivů z tabulky tyr_motifs.  

id_tyr  motif description score 

1 Y.{2}[L|I|V].{6,8}Y.{2}[L|I|V] ITAM 10 

23 Y[Q|Y|V]N[Y|Q|F] Grb2 SH2 domain binding motif 4 

54 Y[R|K|H|Q|E|D][R|K|H|Q|E|D][I|P] 
Src, Fyn, Lck, Fgr, Abl, Crk, Nck SH2 

domain binding motif 
6 

62 [D|E].......[D|E]..Y..L.......Y..[L|I] Syk, ZAP-70, Shc, Lyn SH2 domain  20 

 

Samotné vyhledávání probíhalo podobně jako vyhledávání textových podřetězců. Program 

004_run_motif_tyr.pl načetl nejprve motiv z tabulky tyr_motifs a poté sekvenci z tabulky 

homo_ens_prot. V ní identifikoval úsek odpovídající konsenzní sekvenci motivu. Pokud 

bylo hledání úspěšné, program uložil do MySQL tabulky homo_ens_tyr_search informace 

o nalezeném motivu a o proteinu, v němž byl objeven – identifikátory proteinu, 

identifikátor motivu a jeho jméno, konkrétní sekvenci reprezentující sekvenci konsenzní, 
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přesnou pozici motivu a jeho skóre. Poté se vrátil na začátek motivu, posunul se o jednu 

aminokyselinu směrem k C-konci a pokračoval ve vyhledávání. Tento návrat zajistil, že 

nedocházelo k minutí případných překrývajících se motivů. Pokud motiv v sekvenci 

nalezen nebyl, program načetl sekvenci dalšího proteinu. V okamžiku, kdy byly jednou 

konsenzní sekvencí prohledány všechny proteiny, program načetl další konsenzní sekvenci 

a postup se opakoval. Popis sloupců tabulky homo_ens_tyr_search je v tabulce 3.9.  

 

Tabulka 3.9: Popis sloupců tabulky homo_ens_tyr_search. 

Název sloupce Popis sloupce 

tyr_id identifikátor nalezeného tyrosinového motivu 

id_p identifikátor proteinu z tabulky homo_ens_prot 

name Ensembl identifikátor proteinu 

enst Ensembl identifikátor transkriptu 

id_tyr identifikátor konsenzního tyrosinového motivu 

motif_s konkrétní sekvence odpovídající konsenzní sekvenci 

start začátek motivu 

stop konec motivu 

score bodové ohodnocení motivu podle jeho důležitosti 

 

3.5 Propojení dílčích tabulek do celkového výstupu 
Po dokončení vyhledávání TM, SP a tyrosinových motivů bylo potřeba získaná data 

propojit a získat proteiny, které odpovídají zadaným kritériím. Nejprve se zaměřím na 

postup při zpracování výsledků z predikce TM a SP, poté popíši postup u tyrosinových 

motivů a na závěr propojení obou datových souborů. 

3.5.1 Transmembránové proteiny 

Z tabulky homo_ens_phobius jsme vybrali ty proteiny, které obsahovaly jen jednu TM, 

signální peptid nebo kombinaci SP+1xTM a nikoliv více TM. Výběr byl proveden pomocí 

MySQL příkazu a vznikl tak základ tabulky homo_ens_phobius_vyber. Následovalo 

přidání dalších sloupců – start a stop TM a SP. Data v těchto sloupcích jsme aktualizovali 

propojením tabulky homo_ens_phobius_vyber s tabulkou homo_ens_phobius_ft přes 

Ensembl identifikátor proteinu. Hodnoty buněk v tabulce homo_ens_phobius_vyber, které 

po aktualizaci neobsahovaly žádnou hodnotu, jsme změnili na hodnotu nulovou. Všechny 
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příkazy potřebné pro vznik tabulky homo_ens_phobius_vyber jsou shrnuty na přiloženém 

DVD. Popis sloupců obsahuje tabulka 3.10. 

 

Tabulka 3.10: Popis sloupců tabulky homo_ens_phobius_vyber. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_ph identifikátor výstupu z predikce Phobiem v naší databázi 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

ft počet nalezených α-helikálních oblastí 

ft_tm počet nalezených TM v proteinu 

ft_sig počet nalezených SP v proteinu 

ori orientace proteinu na první TM 

start_m začátek TM 

stop_m konec TM 

start_s začátek SP 

stop_s konec SP 

 

3.5.2 Tyrosinové motivy 

V tabulce homo_ens_tyr_search byla data řazena nejprve podle čísla motivu a poté podle 

čísla proteinu. Jelikož nás zajímaly pouze proteiny, u nichž existuje možnost, že jsou 

membránové, a splňují podmínku o pozici TM, použili jsme tabulku 

homo_ens_phobius_vyber pro omezení počtu proteinu, se kterými jsme dále pracovali. Na 

tomto setu proteinů jsme použitím MySQL příkazů vytvořili celkem tři tabulky pro 

zpracování výstupu z tabulky homo_ens_tyr_search. První v pořadí byla tabulka 

homo_ens_count, kde jsme spočítali množství stejných motivů v jednom proteinu. 

Důležitou podmínkou bylo, že se motiv musí nalézat až za predikovaným koncem SP nebo 

TM v proteinu. V druhé tabulce, homo_ens_score, jsme spočítali hodnotu daných motivů 

v rámci proteinu – pokud se motiv mající skóre například  5 bodů nacházel v proteinu 

dvakrát, získal protein 10 bodů. V závěrečné tabulce, homo_ens_suma, jsme sečetli součty 

skóre všech motivů v daném proteinu. Abychom zabránili tomu, že ve vrchních patrech 

výstupu budou jen dlouhé proteiny, které mají vyšší pravděpodobnost nashromáždění 

velkého počtu motivů, provedli jsme normalizaci na délku proteinu: sumu proteinu jsme 

vydělili počtem aminokyselin v proteinu a výsledek vynásobili tisícem, abychom získali 



 
 

61

větší čísla, se kterými se nám poté lépe pracovalo a snáze v nich vynikly rozdíly mezi 

jednotlivými proteiny. Popis sloupců všech tabulek naleznete v tabulkách 3.11 až 3.13. 

Tabulka 3.11: Popis sloupců tabulky homo_ens_count. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

id_tyr identifikátor konsensního tyrosinového motivu 

cnt množství jednoho motivu v daném proteinu 

 

Tabulka 3.12: Popis sloupců tabulky homo_ens_score. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

id_tyr identifikátor konsenzního tyrosinového motivu 

cnt množství jednoho motivu v daném proteinu 

score bodové ohodnocení motivu podle jeho důležitosti 

soucet násobek sloupců cnt a score 

 

Tabulka 3.13: Popis sloupců tabulky homo_ens_suma. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_p identifikátor proteinu v naší databázi 

name identifikátor proteinu z databáze Ensembl 

suma bodový součet hodnot všech motivů v proteinu 

norm_suma bodové ohodnocení po normalizaci na délku proteinu 

 

3.5.3 Tvorba výstupu 

Propojením tabulek homo_ens_prot, homo_ens_suma, homo_ens_tyr_search a 

homo_ens_phobius_vyber jsme pomocí MySQL příkazu vytvořili finální tabulku 

homo_ens_join, která obsahovala všechny informace, které jsme z naší databáze mohli 

získat. Proteiny byly řazeny podle normované sumy a jejich množství bylo omezeno 

podmínkou startu TM nejpozději na 80. aminokyselině proteinu. Tabulku jsme převedli do 

programu Excel a dále proteiny anotovali. K částečné automatizaci anotace jsme použili 

aplikaci BioMart, které je dostupná ze stránek databáze Ensembl. Do výstupní tabulky 
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jsme přidali název proteinu, informace z čipových expresních dat 

(http://linkage.garvan.unsw.edu.au/public/microarrays/Arthritis_Inflammation/index.html) 

a unikátní identifikátory pro další internetové zdroje popisující každý gen. Ve výstupní 

tabulce jsme v horních pozicích nalezli všechny kontrolní geny, tedy známé TRAP. Další 

postup již nebylo možné automatizovat a školitel ručně prošel všechny proteiny, které se 

nacházely ve výstupu výše než poslední známý TRAP. Z těchto zhruba šesti set proteinů 

školitel vybral, na základě exprese v imunitním systému, přítomnosti zajímavých 

tyrosinový motivů a relativní konzervovanosti s ortologními proteiny u myši (algoritmem 

BLASTP (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins)), prvních 6 

kandidátních proteinů. Velice slibně vypadající protein C1orf186, který byl druhý 

v celkovém hodnocení a tedy lepší než známé TRAP, jsme z důvodu absence myšího 

ortologu z dalších pokusů vyřadili. 

Při jejich experimentálním ověření jsme zjstili, že pravděpodobně ani jeden z nich není 

lokalizovaný na plazmatické membráně – všech šest kandidátů mělo předpovězený pouze 

SP. Proto jsme v následující fázi rozšířili data o konzervaci motivů z ortologních 

proteinů více druhů (viz kapitole 3.6.1) a omezili prohledávaný soubor na proteiny s TM 

nebo s delším SP. Školitel poté prošel dala znovu a vybral dvanáct dalších kandidátních 

proteinů, z nichž všechny měly již predikovanou TM. Z nových kandidátů jsme na základě 

prohledání literárních zdrojů čtyři geny vyřadili, k experimentálnímu ověření dospělo osm 

nových kandidátů. Jedním z vyřazených kanditátů byl protein GAPT, který byl mezitím 

jinou skupinou identifikován jako transmembránový adaptorový protein a v našem 

vyhledávání tak posloužil jako nechtěná pozitivní kontrola.  

Zde musím zmínit, jakým způsobem jsme pracovali s dalšími proteinovými databázemi, a 

jak jsme jednotlivé výstupy propojili. Data z NCBI i UCSC byla zpracována stejným 

postupem, jen s minimálními odlišnostmi, například díky jinému počtu identifikátorů 

sekvence. Pro pokrytí co největšího rozsahu proteinů, jsme se v závěru pokusili databáze 

propojit. Narazili jsme ale na problém, jelikož se nám nepovedlo získat správně fungující 

převod mezi identifikátory, které jednotlivé databáze používají. Rozhodli jsme se tedy 

propojit databáze na základě sekvencí samotných. Vzhledem k urychlení výpočetního 

procesu jsme sekvence zakódovali do podoby takzvaných md5 sum, což byly hodnoty 

v šestnáctkové soustavě specifické pro každou unikátní sekvenci. V případě, že md5 sumy 

byly shodné, jednalo se o sekvence totožné a my jsme mohli propojit jejich identifikátory 

v naší databázi a prohlásit je za jedinou entitu. Množství unikátních proteinů v našem 
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výstupu (tedy proteinů, které byly pro nás teoreticky zajímavé svými vlastnostmi a 

nacházeli se jen v jedné z použitých databází) je shrnuto v tabulce 3.2.  

 

3.6 Další kroky predikce  

Po získání první sady kandidátních genů jsme se začali zabývat jejich experimentálním 

ověřením. K výběru nových kandidátních genů jsme využili data z porovnání ortologních 

proteinů několika druhů. Kromě následné práce s kandidátními geny jsme se soustředili na 

vylepšení predikce - rozšíření vstupních dat (především v počtu použitých motivů), změnu 

hodnocení motivů, rozšíření počtu druhů pro porovnání ortologních proteinů a aktualizace 

na nové verze databází.  

3.6.1 Ortologní proteiny a konzervace motivů 

V této části projektu jsme vyšli z předpokladu, že pokud je daný motiv důležitý pro 

správnou funkci proteinu, bude evolučně konzervovaný, a to i mezi více vzdálenými 

druhy, například v rámci obratlovců. 

V počáteční fázi projektu jsme sledovali konzervaci motivů mezi lidskými a myšími 

proteiny, a toto porovnání bylo použito při výběru prvních šesti kandidátů. Porovnání bylo 

provedeno ručně, a tedy nebylo možné použít je na větší množství proteinů. Při zařazení 

dalších druhů bylo potřeba postup zjednodušit a umožnit snazší porovnání dat u velkého 

počtu proteinů. Proto jsme se rozhodli vytvořit grafické výstupy, na nichž by byla 

konzervace motivů i TM a SP vizuálně jednoduše a rychle hodnotitelná.  

Druhy zařazené do porovnání měly dobře anotované genomy a byly následující: Mus 

musculus, Rattus norvegicus, Pan troglodytes, Macaca mulatta, Canis familiaris, Equus 

caballus, Danio rerio, Caenorhabditis elegans a Drosophila melanogaster. Vývojový 

strom s těmito druhy je na obrázku 3.2. Pro výběr ortologních proteinů jsme použili 

databázi Ensembl Compara. Data z databáze jsme získali pomocí rozhraní Perl Api a 

scriptem 005_get_all_homologs.pl (J.P.). Tento program vybral informace o homologních 

genech u všech druhů obsažených v databázi Ensembl - jejich genový identifikátor, údaj o 

typu homologu a název druhu, ze kterého homologní gen pochází. Tento výstup jsem dále 

zpracoval programem 006_parsing_all_homologs.pl, který vybral homologní geny pouze 

u druhů, které nás zajímaly, a dále do dalšího vyhledávání pustil jen geny, jejichž 

homologní typ byl ortolog (lidské paralogní geny byly odfiltrovány). Získal jsem textový 
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soubor s identifikátory ortologních genů. Tento soubor jsem programem 

007_ortologs_table.pl převedl do podoby tabulky ortologs v MySQL databázi. V této 

tabulce jsem měl propojené informace o ortologních proteinech a jejich typu mezi všemi 

vybranými druhy a mohl jsem jí použít pro další práci. Popis sloupců je v tabulce 3.14. 

 

Tabulka 3.14: Popis některých sloupců tabulky ortologs. Ukázány jsou jen sloupce pro myší ortologní 

geny, u ostatních druhů byly sloupce a jejich význam stejné, změnil se jen názec sloupce podle názvu druhu, 

tedy Rattus, Canis, Equus, Danio, Pan, Macaca, Drosophila, Caenorhabditis. 

 

Obrázek 3.2: Fylogenetické vztahy mezi druhy vybranými pro porovnání ortologních proteinů dle 

databáze NCBI. 

 

 

Posledním krokem byla tvorba grafického výstupu. Rozhodli jsme se vytvořit schématické 

SVG obrázky, které obsahovaly všechny pro nás podstatná data. Za řídící druh byl vybrán 

člověk. Ke každému genu z lidského genomu byly vybrány jeho proteinové varianty a 

následně geny a odpovídající proteiny druhů ostatních. SVG schémata automaticky 

Název sloupce Popis sloupce 

id_homo identifikátor lidského genu z databáze Ensembl 

id_Mus identifikátor myšího genu z databáze Ensembl 

type_Mus typ ortologního genu u myši 
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generoval program 003_svg_pictures.pl. Popis schématu a ukázka několika schémat je na 

obrázku 3.3.  

Na grafickém výstupu jsme mohli jednoduše porovnat konzervaci TM či SP a tyrosinových 

motivů nejen mezi druhy, ale i v rámci jednoho druhu mezi jednotlivými transkripčními 

variantami. Schémata byla velmi užitečná při druhém kole výběru genů pro experimentální 

ověření.  

 

Obrázek 3.3: Popis a ukázka schématických SVG obrázků. (A) Popis SVG obrázku. (B) Ukázka 

kompletního výstupu pro jeden z kandidátních genů – PDZK1IP1 (ENSG00000162366). (C) Část výstupu 

pro známý transmembránový adaptorový protein LAT (ENSG00000213658). 
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3.6.2 Rozšíření vstupních dat 

3.6.2.1 Proteom 
Snažili jsme se pracovat vždy s aktuálními daty. Poté, co jsme se zaměřili pouze na 

databázi Ensembl, opakovali jsme predikci vždy, kdy se objevilo nové vydání této 

databáze. Souhrn několika charakteristik posledních verzí databáze Ensembl je v tabulce 

3.15.  

 

Tabulka 3.15: Porovnání posledních verzí databáze Ensembl. Verze – číslo verze databáze; proteiny – 

počet proteinů v dané verzi; tm – počet transmembránových proteinů predikovaný programem Phobius; sp – 

počet proteinů se signálním peptidem; tm + sp – počet proteinů, které mají signální peptid a alespoň jednu 

transmembránovou doménu; 1xtm – počet proteinů s jednou transmembránovou doménou; jen sp – počet 

proteinů, které mají jen signální peptid a žádnou transmembránovou doménu; tm < 80 – počet proteinů 

s jednou transmembránovou doménou začínající před 80. aminokyselinou. V tabulce si můžeme všimnout, že 

mezi některými verzemi není rozdíl v počtu proteinů (52, 53 a 54). Výrazná změna v počtu proteinů je mezi 

verzemi 54 a 55, kdy databáze přešla na novou anotaci lidského genomu (z verze NCBI36 na verzi GRCh37). 

verze proteiny tm sp tm+sp 1xtm jen sp tm < 80
47 47547 11100 8060 2980 5433 5080 1736
48 46591 10979 7994 2965 5376 5029 1700
49 46591 10979 7994 2965 5376 5029 1700
50 46704 11012 8121 3016 5355 5105 1631
51 46742 11027 8125 3014 5354 5111 1631
52 47509 11184 8250 3077 5472 5173 1663
53 47509 11184 8250 3077 5472 5173 1663
54 47509 11184 8250 3077 5472 5173 1663
55 74640 15854 12223 4165 8079 8058 2725
56 77748 16385 12477 4241 8393 8236 2922
57 76592 16281 12416 4231 8314 8158 2864 

 

3.6.2.2 Motivy 
Motivové databáze použité při prvním vyhledávání nedoznaly žádné výrazné změny. 

Během diplomové práce vznikla v roce 2008 nová databáze NetPhorest. Zabývá se 

především motivy, které jsou fosforylovány různými kinázami, a poté motivy pro vazbu 

SH2 domén proteinů. Motivy jsou v podobě loga znázorňujícím důležitost jednotlivých 

aminokyselin v daných pozicích pro vazbu či fosforylaci. V současnosti jsou v databázi 

volně dostupné jen data pro kinázové motivy. Po osobní korespondenci s profesorem 

Gianni Cesarenim (cesareni@uniroma2.it), který do databáze dodal většinu dat pro SH2 

vazebná místa, jsme získali loga pro SH2 domény z jeho připravované publikace. Ukázka 
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loga je na obrázku 3.4. Loga vznikla po zpracování experimentálních dat z peptidových 

čipů, kde centrální aminokyselinou byl vždy tyrosin a jeho okolí (+/-7 aa) se měnilo. 

Důležitost aminokyselin pro vazbu byla znázorněna jejich velikostí na obrázku, podobně 

jako je tomu zvykem u konsenzních motivů pro vazbu transkripčních faktorů na DNA.  

 

Obrázek 3.4: Logo pro vazbu SH2 domény proteinu CSK. 

 

Tyto obrázky (celkově 66 různých motivů) jsem ručně upravil a do tabulky vypsal 

procentuální hodnoty všech hlavních aminokyselin v jednotlivých pozicích. Vytvořenou 

tabulku jsem převedl do MySQL databáze a vytvořil konsenzní motivy pro vyhledávání 

motivů v proteinových sekvencích. Nejprve jsem programem 009_load_cesareni_motif.pl 

vytvořil a naplnil tabulku mot_cesareni (viz tabulka 3.16). Z dat obsažených 

v mot_cesareni jsem programem 010_cesareni_konsensus_motif.pl vytvořil konsenzní 

motivy pro jednotlivá vazebná místa SH2 domén a uložil je do tabulky mot_kon_cesareni 

(viz tabulka 3.17). Připravené konsenzní motivy jsme použil k jejich vyhledání v lidském 

proteomu pomocí programu 011_run_motif_tyr_cesareni.pl. Výstupy jsem ukládal do 

tabulky homo_ens_tyr_cesareni (viz tabulka 3.18). Důležitou vlastností těchto motivů byla 

možnost ohodnocení jejich kvality díky procentuálním hodnotám jednotlivých 

aminokyselin – mohli jsme orientačně odvodit pravděpodobnost, s jakou se motiv bude na 

dané pozici v proteinu skutečně vyskytovat a nebo zda se jedná spíše o náhodnou sekvenci 

motivu odpovídající. Pro hodnocení jsem pomocí programu 012_cesareni_motif_score.pl 

vypočítal hodnotu, jakou má konkrétní sekvence. Sečetl jsem procentuální hodnoty všech 

aminokyselin v motivu (kromě hodnoty centrálního tyrosinu, která je u všech motivů 

stejná) a tuto hodnotu uložil do pomocné tabulky homo_ens_tyr_cesareni_score (viz 

tabulka 3.19). Nakonec jsem přidal sloupec percent_tot do tabulky homo_ens_tyr_cesareni 

a aktualizoval skore motivů propojením s tabulkou homo_ens_tyr_cesareni_score přes 

sloupec tyr_id. Tím, že motiv získá určitou hodnotu, lze odvodit, s jakou pravděpodobností 

se bude na dané pozici vyskytovat, jak moc dobře konkrétní sekvence odpovídá sekvenci 



 
 

68

konsenzní. To umožní kvantitativní analýzu, porovnání mezi různými motivy a lepší 

predikci, jaký motiv se v okolí daného tyrosinu nachází. 

 

Tabulka 3.16: Popis sloupců tabulky mot_cesareni. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_ces vnitřní identifikátor tabulky 

name název tyrosinového motivu (dle proteinu motiv vázajícího) 

col pořadí aminokyseliny v motivu 

aa aminokyselina 

percent procentuální hodnota aminokyseliny 

 

Tabulka 3.17: Popis sloupců tabulky mot_kon_cesareni. 

Název sloupce Popis sloupce 

id_tyr identifikátor motivu 

tyr_name název tyrosinového motivu (dle proteinu motiv vázajícího) 

motif konsensní sekvence motivu 

 

Tabulka 3.18: Popis sloupců tabulky homo_ens_tyr_cesareni. 

Název sloupce Popis sloupce 

tyr_id identifikátor nalezeného tyrosinového motivu 

id_p identifikátor proteinu z tabulky homo_ens_prot 

ensp Ensembl identifikátor proteinu 

enst Ensembl identifikátor transkriptu 

id_tyr identifikátor konsensního tyrosinového motivu 

tyr_name konkrétní sekvence odpovídající konsenzní sekvenci 

motif_s začátek motivu 

start konec motivu 

stop bodové ohodnocení motivu podle jeho důležitosti 

percent_tot celkové skore motivu po sečtení hodnot aminokyselin 

 

Tabulka 3.19: Popis sloupců tabulky homo_ens_tyr_cesareni_score. 

Název sloupce Popis sloupce 

id vnitřní identifikátor tabulky 

tyr_id identifikátor nalezeného tyrosinového motivu 

percent_tot celkové skore motivu po sečtení hodnot aminokyselin 
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Z důvodu, že data pro SH2 vazebné motivy ještě nebyla publikována, nejsou tyto tabulky 

součástí přiložného DVD. Pro příklad uvedu jen jedno SVG schéma porovnávající lidské a 

myší proteinové varianty nového TRAP Nvl (obrázek 3.5). Za povšimnutí stojí hodnota 

každého motivu, která byla dána součtem hodnot jednotlivých aminokyselin. 

 

Obrázek 3.5: SVG schéma lidských a myších variant proteinu Nvl. Červeně znázorněná sekvence, zeleně 

transmembránová oblast, modře tyrosinové vazebné motivy. U každého motivu je jeho název a hodnota, 

kterou získal. 
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3.6.3 Změna hodnocení motivů 

Kromě přidání nových motivů jsem se soustředil na úpravu hodnocení motivů současných. 

V původním vyhledávání jsme do celkové sumy proteinu počítali všechny motivy, které se 

nacházely za SP nebo TM (obr 3.6a). Pokud sekvence proteinu odpovídala konsenzním 

sekvencím více různých motivů, započítali jsme bodové ohodnocení všech motivů. Kromě 

výše zmíněné varianty jsme při prohledávání poslední verze databáze Ensembl zavedli 

nový způsob hodnocení, při kterém jsme do celkové sumy proteinu počítají jen ty motivy, 

které měli odlišnou počáteční a konečnou aminokyselinu (obr 3.6b). Změna hodnocení 

přinesla i změny v pořadí proteinů ve výstupu. V tabulce 3.20 jsou vypsány změny u 

některých kontrolních a kandidátních proteinů. V dalším kroku uvažujeme o vyřazení 

hodnot všech motivů, které se překrývají, a započítání pouze nejvyšší hodnoty motivu pro 

daný tyrosin (obr 3.6c). 

 

Tabulka 3.20: Změna pozice vybraných kontrolních a kandidátních proteinů. V tabulce je změna pozice 

po aplikaci nového skórovacího způsobu, kdy jsme z překrývajících se motivů vybrali jen ten s nejvyšší 

bodovou hodnotou (dle obrázku 3.6b). Původní pozice ve sloupci staré, nová ve sloupci nové. Trend ukazuje 

změnu – modře žádná změna, zeleně zlepšení, červeně zhoršení. Žlutě jsou známé TRAP, modře kandidátní 

proteiny. 

ensp název staré nové trend 
ENSP00000245862  CD79b  3. 3.   

ENSP00000375969  CD3Z  7. 4.    

ENSP00000346441  LAT  12. 23.    

ENSP00000376622  CD3D  18. 18.    

ENSP00000309521  LIME  55. 46.    

ENSP00000380405  ERLIN  154. 291.    

ENSP00000315386  KDELC2  174. 424.    

ENSP00000367828  ITM2B  220. 116.    

ENSP00000345719  TOR1A  237. 171.    

ENSP00000363899  NIPSNAP3a  280. 129.    

ENSP00000323696  CRTAP  318. 662.    

ENSP00000381496  NTAL  324.  161.    

ENSP00000318877  NVL  377. 232.    

ENSP00000347547  TRAP3  395. 144.    

ENSP00000294338  PDZK1IP1  675. 850.    

ENSP00000286353  ACPL2  1034. 586.    

ENSP00000075503  STYK1  1417. 773.    
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Obrázek 3.6: Porovnání různých počítání celkové sumy motivových skore v proteinu. (A) Původní 

hodnocení, do výpočtu celkové sumy se započítaly všechny motivy, které se v proteinu nacházely za SP/TM. 

(B) Způsob výpočtu, který zařazoval do celkové sumy jen motivy, které měly odlišnou počáteční nebo 

konečnou aminokyselinu. Pokud se stejně dlouhé motivy překrývaly, vybrali jsme do výpočtu jen hodnotu 

nejvýše bodovaného motivu. (C) Poslední způsob hodnocení, který při výpočtu celkové sumy počítá jen se 

skórem motivu, jenž měl nejvyšší skóre ze všech motivů predikovaných na daném tyrosinu.  

 

 

3.6.4 Nové druhy pro porovnání ortologních proteinů 

Druhy použité v první fázi ortologní části projektu byly omezené jen na ty, jejichž 

sekvence a ortologní vztahy byly dostupné v databázi Ensembl Compara. Nyní pracujeme 

na přidání dalších druhů, které by mohly přinést zajímavá data o konzervaci motivů 

v rámci více kompletního fylogenetického stromu. Především jde o druhy, které jsou 

umístěny blíže počátkům evolučního stromu mnohobuněčných živočichů či obratlovců. 
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Jedná se Branchiostoma floridae, Ciona intestinalis, Strongylocentrotus purpuratus, 

Tribolium castaneum a Nematostella vectensis. Jejich genomy jsou v součastnosti téměř 

kompletní. Data jsme kromě databáze Ensembl (Ciona) získali z databází DOE Joint 

Genome Institute (http://www.jgi.doe.gov/, Branchiostoma, Nematostella) a Human 

Genome Sequencing Center (http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/, Strongylocentrotus, 

Tribolium). Fylogenetické vztahy všech druhů, se kterými v současnosti pracujeme, jsou na 

obrázku 3.7. Informace o ortologních vztazích získáváme z databází Ensembl Compara, 

INPARANOID (http://inparanoid.sbc.su.se/cgi-bin/index.cgi) a OrthoMCL 

(http://www.orthomcl.org/).  

 

Obrázek 3.7: Kladogram všech druhů použitých pro ortologní porovnání. Černé čáry vedou k druhům, 

které byly v původním porovnání, červené k druhům novým. 
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3.7 Vybrané kandidátní geny 

V této kapitole bych rád krátce popsal základní charakteristiky vybraných kandidátních 

genů. 

 

Tor1a (torsin family 1, member A (torsin A)) 

Gen je členem AAA rodiny adenosin trifosfatáz, exprimován především v části pars 

compacta v černé substanci ve středním mozku. Mutace vede k autozomálně dominantní 

chorobě DYT1 (torsion dystonia 1) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1861). Vzhledem 

k asociaci s dědičnou chorobou je Tor1a intenzivně zkoumaný protein, ovšem především 

s ohledem na jeho roli v nervové soustavě. Má řadu popsaných interakčních partnerů 

(nespriny 1, 2 a 3, LULL1 a další) a účastní se regulace pohybu buněk a polarizace jádra 80. 

Svojí funkci plní pravděpodobně v jaderné membráně 81. 

 

Kdelc2 (KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 2) 

K proteinu kromě sekvenačních dat neexistuje žádná literatura. Na základě motivu KDEL 

je možné předpovědět, že protein bude lokalizován v endoplazmatickém retikulu (ER) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/143888).  

 

Erlin2  (ER lipid raft associated 2) 

Protein je asociovaný s lipidovými rafty v endoplazmatickém retikulu 82 a funguje zde jako 

součást komplexu pro dráhu ER – asociovanou degradace (ERAD) 83 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/11160).  

 

Skip (oficiální symbol INPP5K, inositol polyphosphate-5-phosphatase K) 

Protein s 5´ fosfatázovou aktivitou směrem k fosfatidylinositol – 3,4,5 – trisfosfátu a 

fosfatidylinositol – 4,5 – bisfosfátu. Je lokalizován v ER, ale po aktivaci buněk 

epidermálním růstovým faktorem translokuje do membránových vychlípenin 84, kde 

pravděpodobně negativně reguluje jejich tvorbu a inhibicí translokace glukózového 

transporteru GLUT4 do vychlípenin rovněž negativně ovlivňuje inzulínovou signalizaci 85 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/51763).  
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Crtap  (cartilage associated protein) 

Adaptorový protein, tvořící spolu s cyclophilinem B a prolyl-3-hydroxylázou 1 komplex, 

který posttranslačně modifikuje kolagen. Mutace v genu pro protein Crtap vede 

k závažnému onemocnění nazvaném osteogenesis imperfecta, při němž je postižen vývoj a 

pevnost kostí 86 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/10491).  

 

Nipsnap3a (nipsnap homolog 3A (C. elegans)) 

Protein patří do rodiny proteinů s většinou neznámou funkcí, na základě homologie se 

předpokládá, že by se mohl podílet na transportu membránových váčků 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/25934).  

 

Acpl2 (acid phosphatase-like 2) 

Existují pouze sekvenační data, žádné další informace nejsou dostupné, na základě 

predikce v databázi SMART se v proteinu nachází kyselá fosfatázová doména 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/92370). 

 

Pdzk1ip1 (PDZK1 interacting protein 1) 

Protein s popsanou rolí v tumorogenezi, nádory se zvýšenou expresí Pdzk1ip1 lépe 

progradují 87. Vyšší malignita buněk s vysokou expresí Pdzk1ip1 souvisí s vyšší produkcí 

reaktivních forem kyslíku 88 a ty aktivují PI3K/PKB dráhu a buňka je tak schopna překonat 

Myc-indukovanou apoptózu 89 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/10158).  

 

Itm2b  (integral membrane protein 2B) 

Transmembránový protein, jehož C – konec je štepěn proteázou furin a jemu příbuznými 

proteázami. Štěpením vznikne krátký peptid, který je schopen blokovat ukládání beta-

amyloidových fibril a tak brání vzniku plaků typických při Alzheimerově nemoci. Mutace 

v proteinu, která způsobí že odštěpený peptid je větší, je spojená se dvěmi 

neurodegenerativními onemocněními – familiární Britskou a Dánskou demencí 90 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9445).  
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Styk1 (serine/threonine/tyrosine kinase 1) 

Protein patřící do skupiny receptorových tyrosin kináz, je podobný PDRFR či FGFR a 

podílí se na indukci tumorogeneze a metastázování v modelu nahých myší 91. Jeho 

změněná exprese byla pozorována i u několika typů nádorů u člověka 92, 93 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/55359).  

 

Creg1 (cellular repressor of E1A-stimulated genes 1) 

Protein má částečnou sekvenční podobnost s adenovirovým proteinem E1A a inhibuje jeho 

vliv na buněčnou proliferaci a diferenciaci. Je schopen in vitro vázat obecný transkripční 

faktor TBP a nádorový supresor pRb. Creg1 v podobě sekretovaného glykoproteinu 

inhibuje buněčnou proliferaci skrze interakci s manosa-6-fosfát/insulin-like growth factor 

II receptorem 94 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/8804).  

 

Lmtk2  (lemur tyrosine kinase 2) 

Protein je členem kinázové rodiny s duální specifitou, je tedy schopný fosforylovat serin, 

threonin i tyrosin. Interaguje například s protein fosfatázou 1 (PP1C) či myosinem VI. 

Fosforyluje řadu substrátů a sám je fosforylován komplexem Cdk5/p35. Hraje roli při 

NGF-TrkA signalizaci a endozomálním membránovém transportu 95, 96 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/22853).  

 

Kiaa0317 

Existují pouze sekvenační data, na základě predikce v databázi SMART by protein mohl 

obsahovat doménu s E3 ubiquitin-protein ligázovou aktivitou 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9870).  

 

Centa1 (oficiální symbol Adap1, ArfGAP with dual PH domains 1) 

Protein obsahuje dvě PH domény a potenciální ADP ribozylační faktor GTPázu aktivující 

proteinovou doménu. Byla identifikována jeho potenciální role při aktivaci proteinu Erk 

propojením Erk dráhy s PI3 kinázovou signalizací po stimulaci buněk růstovými faktory 97. 
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Protein pravděpodobně interaguje i s aktinovým cytoskeletem 98 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/11033).  

3.8 Ověření exprese kandidátních genů na myším modelu 

Původní predikce byla provedena na lidském proteomu. Z důvodu dostupnosti materiálu 

pro pokusy a následnou analýzu funkce genů in vivo (deficitní myš, transgenní myš, 

reporterové pokusy) jsme se rozhodli v dalších krocích pracovat na myším modelu. Z toho 

důvodu jsem nejprve pomocí qPCR (kvantitativní polymérázová řetězová reakce) ověřil, 

zda jsou kandidátní geny u myši exprimované. Postupoval jsem ve třech úrovních – 

nejprve zjištění exprese kandidátních genů na panelu patnácti myších tkání, poté zjištění 

exprese v izolovaných populacích čtyřech různých typů imunitních buněk a na závěr 

měření změny exprese kandidátních genů po různých typech aktivace T-lymfocytů 

izolovaných z OT-I a OT-II transgenních myší.  

3.8.1 qPCR na panelu myších tkání 

cDNA potřebné pro měření exprese kandidátních genů jsem získal od Mgr. Venduly 

Pospíchalové. Pro porovnání exprese jsem vybral následující tkáně: brzlík, slezinu, 

lymfatické uzliny, kostní dřeň, mozek, játra, plíce, sval, slinivku, štítnou žlázu, slinnou 

žlázu, dělohu, vaječník, srdce a močový měchýř. U použitých cDNA jsem neznal přesnou 

koncentraci, na doporučení jejich autorky jsem je ředil v poměru 1:5 s kvasinkovou tRNA 

(koncentrace 100 µg/ml). Jako referenční (=“housekeeping“) geny, na které jsem prováděl 

normalizaci při následném vyhodnocení, jsem používal kombinaci genů pro ribozomální 

protein L13 (Rpl13) a glukuronidázu beta (GusB). Sekvence oligonukleotidů použitých pro 

qPCR jsou shrnuty v tabulce 2.1. Logika analýzy dat je popsána v kapitole 2.2.9. Ve 

výstupu chybí data pro gen Centa1, jelikož dvojice použitých oligonukleotidů nedokázala 

amplifikovat žádnou sekvenci a po objednání nových oligonukleotidů již nebylo 

k dispozici dostatečné množství cDNA. 

Ze změřených hodnot vyplývá, že kandidátní geny existují reálně nejméně na úrovni 

transkriptu a pravděpodobně tedy i na úrovni proteinové. Graf 3.1 popisuje rozdíly 

v expresi genů mezi jednotlivými tkáněmi. Jako referenční tkáň, ke které jsme relativně 

kvantifikovali exprese v dalších tkáních, byl vybrán brzlík. Z výsledků vyplývá, že většina 

kandidátních genů je plošně exprimována mezi všemi vybranými tkáněmi, nebo byla jejich 

exprese rozdílná u neimunitních tkáních. Jediné výjimky tvořili Creg1 (nejvyšší exprese 

vůbec v lymfatických uzlinách), Pdzk1ip1 (výrazně zvýšená exprese v lymfatických 



 
 

77

uzlinách, vysoká ve slezině, ale i v dalších tkáních) a Acpl2 (vyšší exprese ve slezině). U 

dalších genů bylo obohacení exprese v některých imunitních tkáních pozorovatelné, ale ne 

signifikantní (Kiaa0317, Erlin2, Skip). 

Graf 3.1: Relativní exprese kandidátních genů na panelu myších tkání. Data jsou normalizována na 

expresní hladinu v brzlíku, postup analýzy je v kapitole 2.2.9. 

-4

-2

0

2

4

6

8

Itm2b

-4

-2

0

2

4

6

8

KIAA0317

-4

-2

0

2

4

6

8

Styk1

-4

-2

0

2

4

6

8

Creg1

-4

-2

0

2

4

6

8

Pdzk1ip1

-4

-2

0

2

4

6

8

Nipsnap3a

-4

-2

0

2

4

6

8

Tor1a

-4

-2

0

2

4

6

8

Kdelc2

-4

-2

0

2

4

6

8

Crtap

-4

-2

0

2

4

6

8

Skip

-4

-2

0

2

4

6

8

Erlin2

-4

-2

0

2

4

6

8

Acpl2

-4

-2

0

2

4

6

8

Lmtk2

 



 
 

78

3.8.2 qPCR na populacích imunitních buněk izolovaných z myší sleziny 

Dalším krokem bylo zjištění, zda jsou naše kandidátní geny specificky exprimovány 

v některé z populacích imunitních buněk. Sleziny odebrané ze 3 myší kmene C57Bl/6J 

jsem zpracoval podle postupu v kapitole 2.2.1. Splenocyty jsem poté rozdělil do čtyř 

alikvotů a označil pomocí specifických protilátek proti povrchovým molekulám, které 

odlišují základní populace imunitních buněk. Jednalo se o CD4 (Th), CD8 (Tc), CD11b 

(myeloidní buňky) a CD19 (B lymfocyty). Vzorky jsem dále zpracoval pro izolaci buněk 

pomocí magnetických kuliček (AutoMACS), jak je popsáno v kapitole 2.2.19. Buňky jsem 

označil vytitrovanými protilátkami, provedl izolaci a její kvalitu zkontroloval měřením 

buněčných populací na průtokovém cytometru před a po izolaci. Poslední vzorek, 

CD4+CD25- buňky jsem získal od Jany Procházkové z Oddělení transplantační 

imunologie.  

Ze získaných buněčných populací jsem Trizolovou izolací získal celkovou RNA, změřil 

její koncentraci a kvalitu. Nepovedlo se mi izolovat RNA z CD11b pozitivních buněk, 

přestože peleta buněk po izolaci byla srovnatelná s ostatními populacemi. Důvodem by 

mohla být vyšší aktivita RNáz u myeloidních buněk či větší množství mrtvých buněk v této 

populaci. Zbylé 4 vzorky jsem přepsal na cDNA použitím MMluv-RT. Pro přepis jsem 

použil koncentraci 20 ng/µl. Pro qPCR jsem cDNA ředil v poměru 1:6 s kvasinkovou 

tRNA (koncetrace 100 µg/ml). Pro reakce jsem použil oligonukleotidové sekvence 

z tabulky 2.1 a množství jednotlivých složek podle rozpisu v kapitole 2.2.9. V grafu 3.2 

jsou výsledky po normalizaci na referenční geny GusB a Rpl13. Za referenční tkáň, se 

kterou jsem výsledky porovnával, jsem zvolil splenocyty ze stejného myšího kmene. V 

referenčním vzorku tedy byly zastoupeny všechny typy leukocytů ze sleziny.  

Po normalizaci na epresi v kompletních splenocytech se exprese většiny kandidátů mezi 

izolovanými populacemi imunitních buněk nelišila (Tor1a, Crtap, Nipsnap3a, Skip, Itm2b, 

Lmtk2). U genů Erlin2 a Centa1 nebyla exprese změněna signifikatně, ale vykazovala 

společný trend s nejnižší expresní hladinou u CD4+CD25-. Společný trend vykazovaly i 

Kdelc2 a Creg1, které měly mírně zvýšenou expresi u CD4+ a CD8+ T lymfocytů. Expresní 

profil genů Kiaa0317 a Styk1 byl také velmi podobný, oba vykazovaly výrazně nižší 

expresi v izolovaných buňkách v porovnání s expresí ve všech splenocytech, což značí, že 

tyto geny jsou exprimovány preferenčně v myeloidní linit. Poslední skupinou byly geny 

Acpl2 a Pdzk1ip1, které byly obohacené v T lymfocytech a naopak měly velmi nízkou 
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expresi u B lymfocytů. Tím se jejich expresní profil velmi podobal genu Lat, který byl 

použit jako kontrola ze známých TRAP.  

Graf 3.2: Relativní exprese kandidátních genů v izolovaných populacích imunitních buněk. Referenční 

tkání byly kompletní splenocyty.  
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3.8.3 qPCR na splenocytech z transgenních myších modelů po specifické a 
polyklonální aktivaci 

Posledním modelem pro měření exprese kandidátních genů byla změna exprese po aktivaci 

myších splenocytů. Ty jsem připravil podle postupu v kapitole 2.2.1 a 2.2.3. Použil jsem 
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transgenní myší modely OT-I a OT-II. T-lymfocyty z OT-I buněk rozpoznávají MHC-I 

glykoprotein, který má navázaný specifický peptid z kuřecího ovalbuminu (oblast 257-264 

o sekvenci SIINFEKL). Po aktivaci peptidem dojde k proliferaci cytotoxických T-

lymfocytů. V případě OT-II myší, T-lymfocyty rozpoznávají MHC-II glykoprotein s jiným 

peptidem z ovalbuminu (peptid z oblasti 323-329 o sekvenci ISQAVHAAHAEINEAGR) a 

proliferují pomocné T-lymfocyty. Splenocyty z obou kmenů jsem navíc aktivoval i 

nespecificky a to PMA/Ionomycinem, PHA a ConA, vše v koncentracích popsaných 

v kapitole 2.2.3. Po aktivaci jsem buňky sbíral po 24h a 48h. Nespecificky aktivované 

buňky jsem již dále nekultivoval a odebral je všechny, buňky aktivované peptidem jsem 

opláchl od stimulujícího peptidu a nechal 24 hodin uklidnit. Poté jsem jejich část použil 

pro izolaci RNA a zbytek restimuloval přidáním peptidu a 24 hodin po restimulaci (celkem 

tedy 96 hodin od první aktivace) jsem odebral poslední vzorek. Buňky ze všech sběrů jsem 

nejprve centrifugoval na gradientu polysacharidu Ficoll, tím jsem odstranil mrtvé buňky 

(peleta buněk na dně zkumavky) od živých (peleta na rozhraní médium/Ficoll) a zvýšil 

kvalitu izolované RNA. Ze živých buněk jsem poté izoloval RNA pomocí Trizolu. Po 

změření koncentrace a kontrole intaktnosti jsem přepsal část RNA na cDNA o koncentraci 

15 ng/µl. Pro qPCR jsem cDNA ředil v poměru 1:5 s kvasinkovou tRNA. Jako referenční 

vzorek byly vždy použity neaktivované splenocyty z odpovídajícího transgenního kmene. 

U OT-II splenocytů jsem provedl kromě dlouhodé aktivace provedl i aktivaci krátkodobou 

peptidem a PMA/Ionomycinem. Sledoval jsem rannější fáze aktivace buněk, sběr jsem 

prováděl po 6, 12 a 24 hodinách. 

Při krátkodobé stimulaci byly expresní změny kandidátních genů malé a ve většině případů 

nedosahovaly hranice dvojnásobného zvýšení či snižení, jejíž překročení bylo považováno 

za signifikantní změnu exprese (graf 3.3). Výjimkou byly geny Skip, Acpl2 a v jednom 

případě i Itm2b. Skip měl výrazně sníženou expresi 6h po aktivaci peptidem i 

PMA/Ionomycinem, v dalších odběrech se jeho exprese vrátila k úrovni před aktivací. 

Acpl2 vykazoval stejnou změnu exprese jako Skip při aktivaci PMA/Ionomycinem, 

nejnižší hladina exprese byla po 6h a postupně se vracela ke klidové hodnotě. Po aktivaci 

peptidem se exprese jen mírně snížila. Pro tyto geny by bylo vhodné sledovat ještě časnější 

stadia po aktivaci. U Itm2b byla exprese snížena ve všech časových okamžicích u obou 

stimulací, signifikantně ale jen při 12h stimulaci PMA/Ionomycinem. Zajímavé bylo 

poměrně nízké zvýšení exprese CD69 po aktivaci peptidem, přestože jde o jeden z genů, 

jehož zvýšená exprese slouží jako znak, že je buňka aktivována. 24h po přidání stimulatnu 
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byla jeho exprese téměř na úrovni neaktivovaných buněk. Druhý kontrolní gen použitý 

v experimentu, gen Lat, vykazoval velmi slabý nárůst po aktivaci peptidem a mnohem 

zřetelnější pokles po aktivaci PMA/Ionomycinem.  

Graf 3.3: Krátkodobá stimulace OT – II splenocytů peptidem a PMA/Ionomycinem. Vzorky jsem 

odebíral po 6, 12 a 24 hodinách, exprese vztažena relativně k expresi u neaktivovaných buněk. 
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Při dlouhodobé aktivaci OT – II buněk jsme 11 kandidátů nepozorovali signifikantní 

změnu exprese při žádném typu stimulantu a času sběru buněk. Gen Pdzk1ip1 po 48h 

aktivace ConA překročil hranici dvojnásobného snížení exprese. U Skip došlo k výraznému 

snížení exprese po 24h s PMA/Ionomycinem, ale pokus je potřeba opakovat kvůli velké 

odchylce v jednotlivých měřeních. Gen Styk1 má více než dvojnásobně nižší expresi při 

restimulaci buněk peptidem, ale opět je zde velká chyba měření. Bez přihlédnutí na 

velikost změny, geny Erlin2, Acpl2, Lmtk2, Itm2b, Creg1 a Kiaa0317 mají po stimulaci 

sníženou expresi, podobně jako kontrolní adaptor Pag. Exprese Kdelc2 mírně stoupá při 

delších stimulačních časech. Výsledky ukazuje graf 3.4. 

Výsledky stimulace OT – I buněk do značné míry kopírují trendy pozorované u OT – II 

buněk, hranici dvojnásobné změny překročily jen Kdelc2 se zvýšením při restimulaci, 

ovšem s vysokou odchylkou, a Pdzk1ip1 se zvýšením exprese v uklidněných buňkách, viz 

graf 3.5. 
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Graf 3.4: Dlouhodobá stimulace OT – II splenocytů specificky (peptid) a nespecificky (ConA, 

PMA/Ionomycin, PHA). Vzorky byly odebírány po 24 a 48 hodinách, u stimulace peptidem jsem buňky po 

48h od peptidu omyl, nechal 24 hodin uklidnit, poté znovu aktivoval a 24 hodin poté sebral poslední vzorek. 

Výsledky zobrazují relativní rozdíl exprese oproti neaktivovaným OT –II splenocytům. 
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Graf 3.5: Dlouhodobá stimulace OT – I splenocytů specificky (peptid) a nespecificky (ConA, 

PMA/Ionomycin, PHA). Vzorky byly odebírány po 24 a 28 hodinách, u stimulace peptidem jsem buňky po 

48h od peptidu omyl, nechal 24 hodin uklidnit, poté znovu aktivoval a 24 hodin poté sebral poslední vzorek. 

Výsledky zobrazují relativní rozdíl exprese oproti neaktivovaným OT –I splenocytům. 
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3.9 Příprava stabilních reporterových klonů 

Před zjišťováním, zda naše kandidátní geny ovlivňují signalizaci v imunitních buňkách, 

jsem se pokusil vytvořit stabilní reporterové klony. Jednalo se o buňky linie Jurkat-EcoR. 

Do nich jsem elektroporací vnášel reporterové plazmidy nesoucí GFP pod promotorem, na 

který se váže jeden z transkripčních faktorů NFκB, NFAT a AP1. Elektroporovaný 

plazmid se v určitém procentu případů intregruje do genomu buněk a vznikne tak stabilní 

klon. Pro izolaci takových buněk jsme použili fluorescencí aktivovaného buněčného třídění 

(FACS). Nejprve jsme izolovali buňky, u nichž nebyla žádná exprese GFP. Takto vzniklou 

kulturu jsem aktivoval kombinací anti-TCR/anti-CD28  a buňky, které exprimovaly GFP, 

jsme třídili po pěti buňkách do 384 jamkové destičky. Klony jsme nechali narůst, vytvořili 

tři repliky do nových desek a poté měřili neaktivované buňky, buňky aktivované anti-

TCR/anti-CD28 a aktivované PMA/Ionomycinem. Vybrali jsme nejlepší klony (žádná 

exprese u neaktivovaných, výrazné zvýšení u buněk aktivovaných). Výsledky byly dobré 

pouze u klonů elektroporovaných NFAT-GFP plazmidem (obrázek 3.7), u ostatních 

plazmidů nebyla patrná žádná změna expese GFP po aktivaci.  

 

Obrázek 3.7: Změna intenzity GFP fluorescence po aktivaci Jurkat-EcoR klonu s integrovaným 

NFAT-GFP plazmidem. 

 

Nyní připravujeme viry s kandidátními geny pro infekci klonu NFAT-GFP klonu a zároveň 

opakujeme tvorbu klonů se dvěmi zbylými plazmidy. Pro přípravu virů jsme museli 

nejprve vybrat linii s nejvyšší produkcí virových partikulí. Vyšli jsme z linie Platinum – E 

a na průtokovém cytometru měřili produkci Env proteinu, který je pro tvorbu virů 

nezbytný. Původní kultura měla tuto expresi velmi nízkou, proto jsme se rozhodli buňky 

selektovat pomocí FACS a vybrat jen ty s nejvyšší expresí.Třídení jsme provedli dvakrát 
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po sobě a nyní jsme získali buňky s vysokou expresí Env proteinu a připravujeme produkci 

virů s kandidátními geny spojenými s červeným fluorescenčním proteinem. Reportérové 

linie poté infikujeme a budeme měřit vliv vysoké exprese kandidátních genů na aktivaci 

jednotlivých transkripčních faktorů. 
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Diskuze 
Cílem mojí diplomové práce bylo identifikovat nové transmembránové adaptorové 

proteiny, které by měly funkční význam v signalizaci v imunitních buňkách. Právě hledání 

funkce a důležitosti v současnosti známých TRAP bylo v mnoha případech zklamáním, až 

na dvě výjimky. První je celá skupina ITAM obsahujících TRAP asociovaných 

s imunoreceptory (signalizační podjednotky imunoreceptorů) pomocí interakce mezi jejich 

transmembránovou doménou 99 a transmembránovou oblastí receptoru. Jejich nepřítomnost 

nebo mutace aminokyselin klíčových pro signalizaci vede k výraznému fenotypu a defektu 

v přenosu signálu od daného receptoru, jehož TRAP je poškozen. Buňka pak není schopná 

odpovídat na stimuly a ztrácí svojí funkci 100. Druhou výjimkou je první objevený TRAP 

neasociovaný konstitutivně s receptory, protein LAT. Ten plní úlohu v druhé vlně 

signalizace, kdy po aktivaci proximálních signálních proteinů (u T lymfocytů především 

CD3 podjednotky receptorového komplexu a kinázy LCK a FYN) dojde k přenosu signálu 

na LAT fosforylací jeho tyrosinů kinázou ZAP70 a navázání SH2 dalších proteinů na tyto 

tyrosiny. Právě zde je nezbytná role proteinu LAT, který slouží jako platforma pro 

připojení proteinů vytvářejících distální signální komlexy, které nakonec umožní spuštění 

řady různých efektorových mechanizmů a aktivaci celého T lymfocytu. LAT má zásadní 

pozitivní efekt na průběh signalizace po aktivaci T buněčného receptoru, část jeho 

sekvence ale hraje i roli v negativní regulaci 101.  

Další TRAP neasociující s receptory regulují signalizaci především negativně. Možná i 

proto není fenotyp u knock-out myší v těchto genech příliš výrazný. Důvody mohou být 

dva, nejspíše se v potlačení efektu deficience uplatňují oba. Za prvé, negativní regulace je 

pro buňku a potažmo celý organismus velmi důležitá. Imunitní buňky, které by po aktivaci 

nebyly schopné regulovat signální dráhy od imunoreceptorů, by mohly způsobit problémy 

například nadměrnou produkcí cytokinů a zabíjením zdravých buněk i v případě, že 

v organismu již není patogen, který aktivaci původně vyvolal. Proto jsou negativně 

regulující proteiny často „zálohované“ a v případě absence jednoho je jeho funkci schopen 

převzít jiný. Právě tato funkční redundance se vyskytuje u TRAP. Z toho důvodu se dnes 

několik výzkumných skupin pokouší vytvářet mnohonásobné knock-out myši, kterým 

budou chybět dva, tři i více TRAP. Kombinovaná deficience by mohla vyústit ve výrazný 

efekt na fenotyp takto mutantních myší 41.  
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Druhým důvodem může být vyvinutí kompenzačních mechanizmů. Jelikož geny a jejich 

proteinové produkty chybí od samého počátku vývoje knock-out myši, je poměrně dost 

času na to, aby jejich funkci převzal jiný, příbuzný protein. Tím pak neuvidíme žádný 

fenotyp v době, kdy s myšmi či jejich buňkami budeme pracovat. Zde má význam velká 

podobnost známých TRAP sobě navzájem, a tak můžeme spekulovat, že převzetí funkce 

jednoho proteinu z této rodiny jinými nemusí být problematické. Problém kompenzace lze 

obejít při práci na buněčné úrovni využitím knock-down techniky pomocí siRNA nebo 

shRNA. Tato metoda má ale řadu nevýhod, umlčení exprese genu není úplné, rovněž nelze 

efektivně využít při práci s celými organismy. Lepším způsobem je vytvoření 

kondiciovaných knock-out myší. U nich dojde k deleci genu (respektive jeho části) a tím 

k deficienci proteinu až v dospělosti po přidání určitého signálu, který deleci spustí. Lze 

takto ovlivnit jen určitou tkáň a můžeme pak sledovat funkci genu jen v buněčné populaci 

našeho zájmu s tím, že nedošlo k jejímu ovlivnění defektem v jiných buněčných typech. 

Snaha objevit přesnou funkci známých TRAP tedy trvá, i s využitím nových metod a 

postupů nastíněných výše. Nicméně potíže s hledáním role těchto proteinů vede řadu 

vědců, kteří se jimi zabývají, k domněnce, zda TRAP nejsou pastí na výzkumníky, což je 

význam tohoto slova v anglickém jazyce (trap = past). 

My jsme se během přípravy diplomové práce pokusili nejen bioinformaticky identifikovat 

nové TRAP, ale hned na počátku jejich studia zjistit, zda mají nějaký význam pro 

signalizaci v T – lymfocytech. V následném detailnějším výzkumu se poté budeme zabývat 

jen těmi, které v úvodním experimentech prokáží svoji funkci a budou signalizaci 

ovlivňovat, ať již pozitivně, či negativně. 

V bioinformatické části jsme částečně navázali na vyhledání provedené Dr Janem Pačesem 

v roce 2004. V něm se pokusil identifikovat nové TRAP asociované s  lipidovými rafty. 

Nejprve definoval vlastnosti TRAP – jedna transmembránová doména blízko N – konce, 

přítomnost tyrosinových motivů a palmitylační motiv těsně pod membránou. Poté tyto 

vlastnosti použil jako filtr a vyhledal proteiny mající zmíněné charakteristiky. Ze zhruba 

140 kandidátních proteinů se pro studium v laboratoři profesora Václava Hořejšího vybraly 

čtyři, označené jako TRAP2 (diplomová práce Terezy Havlové), TRAP3 (diplomová práce 

Petera Drábera), Lst1/A (diplomová práce Lukáše Chmátala) a Nvl (diplomová práce 

Ivany Vonkové).  
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V našem vyhledání jsme charakteristiky použité Janem Pačesem a používané v literatuře 

pro popis TRAP mírně upravili. Jedná se především o přítomnost domén v intracelulární 

oblasti proteinu. Podle původní definice by TRAP neměli domény obsahovat. Další 

skupina adaptorových proteinů, cytoplasmatické adaptorové proteiny, ale ve své sekvenci 

obsahují řadu domén a tyto domény jsou nezbytné pro jejich funkci. Proto jsme během 

prohledávání nevyřadili proteiny s intracelulárními doménami, především pokud jejich C - 

koncová část byla ještě dostatečně dlouhá a tyrosinové motivy se nacházely i mimo 

předpokládanou pozici domény. Podle našeho názoru primárním cílem nebylo popsat 

proteiny, které vykazují přesné charakteristiky TRAP, ale proteiny, které jsou membránové 

a mají roli v signalizaci v imunitních buňkách jako adaptorové proteiny. Dále jsme 

nehledali palmitylační motiv, jelikož jsme nechtěli omezit výběr jen proteiny asociované 

s lipidovými rafty. 

Při prohledání proteomu a zúžení počtu proteinů na množství vhodné pro ruční anotaci a 

kontrolu jsme použili několik na sebe navazujících filtrů. Nejprve jsme provedli predikci 

transmembránové domény pomocí programu Phobius. Jeho využití se jevilo ideální, 

jelikož kombinuje predikci transmembránové domény s predikcí signálního peptidu. Tím 

jsme neminuli proteiny, jejichž TM je umístěna blízko N – konce a mohla by uniknout při 

použití algoritmů hledající pouze TM. Navíc na souboru kontrolních proteinů dokázal 

správně predikovat i jejich topologii. Rovněž byl tento algoritmus již dříve úspěšně využitý 

pro celoproteomové vyhledávání transmembránových domén 67.  

Po predikci TM a SP jsme ze všech potenciálních transmembránových proteinů vybrali jen 

ty, které měli jednu TM, nebo SP, nebo kombinaci 1xTM a 1xSP. Dále jsme množství 

proteinů omezili vybráním jen těch, jejichž TM se nacházela blízko N – konce (u proteinů 

se SP to nebylo potřeba – SP je vždy na samém N – konci proteinu), konkrétně začínala 

nejdále na 80. aminokyselině. Z celkového počtu zhruba 46 000 proteinů jsme po tomto 

získali jen 5000.  

Paralelně s predikcí TM jsme vytvořili soubor tyrosinových fosforylačních motivů 

založených především na datech z databáze HPRD a na informacích z literatury. Motivy 

jsme zapsali v podobě konsenzních sekvencí a vyhledali je v sekvencích všech proteinů. 

Propojili jsme poté oba soubory dat a získali proteiny se správně umístěnou TM nebo jen 

signálním peptidem a s motivy umístěnými C – koncově od membránové oblasti.  
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Při prvním vyhledání jsme v těchto proteinech provedli predikci extracelulárních domén, a 

ty, které je obsahovali, jsme vyřadili ze seznamu potenciálních kandidátů. Přítomnost 

extracelulární domény by znamenala opačnou orientaci proteinu s C – koncem umístěným 

vně buňky. Takové proteiny by nemohly fungovat jako transmembránové adaptorové 

proteiny, jelikož jejich hlavní funkční části – tyrosinové motivy – by byly umístěny 

extraceulárně a nemohly tak plnit svojí funkci.  

Výstupem z databáze byl soubor proteinů splňujících naše kritéria. Jejich indetifikátory a 

základní informace z naší databáze jsme převedli do tabulky v programu Excel a dále je 

ručně anotovali s využitím databázové rozhraní BioMart. Přidali jsme genové 

identifikátory, oficiální jména genů, odkazy na databáze a expresní data. Proteiny byly 

seřazeny podle normalizované sumy, při jejímž výpočtu jsme součet hodnot všech motivů, 

které se v proteinu v jeho C – koncové části vyskytovaly, vydělili počtem aminokyselin v 

proteinu. Většina známých TRAP, jak těch asociovaných s receptory, tak těch 

samostatných, se vyskytovala v prvních desítkách všech proteinů. Ručně jsme prošli 

prvních šest set proteinů a hledali potenciální nové TRAP (omezení souboru na proteiny 

s normalizovanou sumou vyšší než 100). Potenciální kandidáty jsme porovnali 

s ortologními proteiny u myši, jelikož experimentální ověření jsme se rozhodli provést na 

myším modelu. V případě pozitivního výsledku jsme protein mohli dále studovat. Z tohoto 

prvního prohledání jsme vybrali šest kandidátních genů pro experimentální ověření.  

Po základní expresní charakteristice (viz níže) Jitka Šulcová zaklonovala prvních šest 

kandidátů do expresního vektoru jako fúzní proteiny s RFP a ověřila jejich lokalizaci 

v bunče na modelu linií HEK293 a Jurkat. Ani jeden z kandidátů nebyl lokalizovaný na 

plazmatické membráně, vyskytovali se v cytoplazmě, ve nitrobuněčných granulích (možná 

důsledek vysoké exprese proteinů) a jeden protein byl pravděpodobně v endoplazmatickém 

retikulu (Erlin2). Ze šesti kandidátů byl nejspíše pouze jeden lokalizovaný v membráně 

(protein Erlin2). Všechny tyto proteiny měli predikovaný jen signální peptid. Několik 

známých TRAP (LAT, LIME, NTAL) mělo podle programu Phobius také jen signální 

peptid, ovšem ten byl delší než u našich kandidátů. Nebylo tedy pravděpodobné, že námi 

vybrané proteiny jsou transmembránové a rozhodli jsme se tedy provést druhý výběr.  

Při výběru 12 dalších kandidátů jsme se zaměřili na proteiny, které měli predikovanou 

transmembránovou doménu, čímž jsme chtěli zvýšit pravděpodobnost, že proteiny budou 

membránové. Jedinou výjimkou byl protein Acpl2, který měl dle programu Phobius SP o 

délce 22 aa u člověka a 33 aa u myší varianty proteinu. Dále jsme při výběru hleděli na 
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konzervaci motivů v rámci evoluce. Porovnávali jsme proteiny nejen mezi člověkem a 

myší, ale mezi celkem 10 druhy. Pro rychlou komparaci ortologních proteinů a jejich 

motivů jsme vytvořili samostatný grafický výstup pro každý protein a odkaz na schémata 

přidali do výstupní tabulky v Excelu. Z nových kandidátů jsme hned na začátku na základě 

literárních informací vyřadili čtyři proteiny. Jedním z nich byl protein GAPT, který byl 

v roce 2008, během naší bioinformatické predikce, popsán jako transmembránový 

adaptorový protein a posloužil jako kontrola, že naším postupem bylo možné identifikovat 

nový TRAP. Ze zbývajících 8 nových kandidátů Jitka Šulcová úspěšně exprimovala 

v liniích HEK293 a Jurkat pět kandidátů. Z nich se na plazmatické membráně vyskytoval 

jeden protein – Pdzk1ip1.  

Celkově jsme tedy z 11 ověřených kandidátů získali jeden protein lokalizovaný na 

plazmatické membráně (Pdzk1ip1), čtyři v intracelulárních granulích či veziklech 

(Nipsnap3a, Kdelc2, Erlin2 a Torsin1a) a šest v cytoplasmě (Crtap, Skip, Adap1, Creg1, 

Acpl2 a Styk).  

Poměrně vysoký počet nemembránových proteinů svědčí o velkém počtu falešně 

pozitivních predikcí transmembránové domény programem Phobius. Použití algoritmů 

tedy není samonosné a získaná data jsou vždy jen orientační a je nutné ověřit je 

experimentálně.  

Z výsledků bioinformatické predikce vyplývá, že počet proteinů patřících do skupiny 

TRAP podle jejich současné definice je již téměř kompletní. Našimi filtry prošly všechny 

známé TRAP, po seřazení výstupu dle normalizované sumy byly dokonce mezi nejvýše 

položenými proteiny. Naše kandidátní proteiny se nacházely mezi prvními šesti sty 

proteiny, většinou daleko za kontrolními TRAP. Další proteiny ve výstupu byly většinou 

dobře definované enzymy či proteiny s opačnou orientací na membráně. I většina našich 

kandidátů obsahovala ve své sekvenci doménu, například kinázovou či fosfatázovou. 

Současné definici TRAP by tedy neodpovídaly. Je tedy otázkou, zda již všechny TRAP 

podle klasické definice nebyly objeveny a nezaměřit se spíše než na lpění na definici na 

proteiny, které mají funkční roli v signalizaci v imunitních buňkách.  

Dalším úkolem, kromě bioinformatické predikce, bylo kandidáty popsat z pohledu jejich 

exprese. Použili jsme tři stupně s postupným zaměřováním k T – lymfocytů, které byly 

naším primárním cílem. V prvním kroku jsme zjistili, zda jsou kandidátní geny skutečně 

exprimovány. Použili jsme panel 15 myších tkání pokrývající široké spektrum různých 
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funkčně odlišných orgánů. Z imunitních tkání byly ve výběru lymfatické uzliny, brzlík, 

kostní dřeň a slezina. I přes rozdíly v expresi kandidátních genů mezi jednotlivými tkáněmi 

nebylo možné říci, že jsou unikátní pro určitou tkáň a ani jeden z nich nevykazoval 

specifickou expresi jen v imunitních tkáních. Mírně vyšší expresi vykazovali geny Creg1 a 

Pdzk1ip1, jejichž nejvyšší hladina exprese byla změřena v lymfatických uzlinách.  

Druhým krokem bylo zjištění rozdílu exprese mezi různými leukocytárními populacemi. 

Z myší sleziny jsem izoloval TH lymfocyty, Tc lymfocyty, B lymfocyty a myeloidní buňky. 

Kvalitní RNA jsem byl schopen izolovat jen z prvních tří populací, v pokusu tedy úplně 

chyběly buňky myeloidní. Poslední použitá populace byla získána od Jany Svobodové a 

jednalo se o naivní CD4+ T lymfocyty depletované o regulační T buňky. Jako kontrolní 

vzorek při real-time PCR byla použita směs všech splenocytů (tedy lymfoidních i 

myeloidních buněk), proto pokud expresní hladina byla nižší u všech izolovaných populací 

než u kontroly, můžeme předpokládat, že exprese genů je vyšší v myeloidní populaci. 

K ověření ale bude potřeba pokusit se nově izolovat myeloidní buňky. Z výsledků nás 

zaujaly především proteiny Acpl2 a Pdzk1ip1, jejichž expresní profil vykazoval stejné 

charakteristiky jako exprese proteinu Lat (výrazné obohacení v T lymfocytech a nízká 

exprese v B lymfocytech). Exprese genů pro proteiny Kiaa0317 a Styk1 byla signifikantně 

nižší než u kontroly, jedná se tedy pravděpodobně o geny s vyšší expresí u myeloidních 

buněk. Expresní hladiny dalších kandidátů vykazovaly jen malé diference mezi 

studovanými populacemi.  

Posledním krokem bylo měření exprese po specifických a polyklonálních aktivacích 

splenocytů izolovaných z transgenních myších modelových linií OT-I a OT-II. U OT-II 

splenocytů jsme provedli dvě stimulace, jednu trvající 24 hodin a jednu dlouhodobou 

(96h). U OT-I splenocytů jsme měřili změny exprese jen po dlouhodobé stimulaci. Časy 

odběrů jednotlivých vzorků jsou ve výsledkové části. U krátkodobé aktivace OT-II 

splenocytů jsme detekovali výrazný pokles exprese u genu Skip1, kde především 

v časovém okamžiku 6 hodin po aktivaci specifickým peptidem byla exprese velice nízká 

(naneštěstí při měření exprese došlo k velkému rozdílu mezi duplikáty a pokus je nutné 

zopakovat). Exprese byla snížena i při aktivaci kombinací PMA/Ionomycin. Dalšími geny, 

jejichž exprese se po aktivaci snižuje, jsou Acpl2 a Itm2b. Exprese ostatních genů se mění 

jen mírně.  

Při dlouhodobé aktivaci OT-II splenocytů jsme signifikantní rozdíly v expresi genů Acpl2 a 

Itm2b ani Skip1 nezaznamenali, naopak exprese genu Pdzk1ip1, která byla v prvních 
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vzorcích dlouhodobé aktivace snížená, se zvyšuje po odmytí stimulantu od buněk. Při 

dlouhodobé aktivace a sběru prvního vzorku až po 24 hodinách ale mizí i rozdíl v expresi 

kontrolního genu CD69, který je výrazně více exprimován v časném období po aktivaci 

(řádově hodiny). Zůstává tedy otázkou, jestli pro některé kandidátní geny nezvolit ještě 

kratší časová okna, než bylo při krátkodobé stimulaci.  

V případě stimulace OT-I splenocytů výsledky do značné míry kopírovaly změny exprese 

u OT-II dlouhodobé stimulace, z čehož můžeme usoudit, že role kandidátních genů není 

rozdílná mezi TH a TC lymfocyty. 

Ze zjištěných dat vyplývá, že změna exprese některých kandidátních genů po aktivaci 

vykazuje zajímavé charakteristiky a geny, respektive jejich proteinové produkty, by mohly 

hrát úlohu při aktivaci T lymfocytů. Ke zjištění této úlohy vede ještě dlouhá cesta. Prvním 

krokem budou pokusy na buněčných liniích, které ponesou reportérový plasmid se 

zeleným fluorescenčním proteinem. V těchto liniích budeme sledovat vliv exprese 

kandidátních genů na aktivaci důležitých transkripčních faktorů (NFκB, NFAT a AP1). 

Vyšší expresi zajistíme vložením virového vektoru s kandidátním genem do buněk, snížení 

naopak pomocí metody shRNA knock-down. Dále připravujeme in vivo pokusy na myších 

modelech, které podstoupí transplantaci hematopoetických buněk se změněnou expresí 

kandidátních genů. 
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Závěr 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo prohledat proteomy různých druhů a 

identifikovat všechny proteiny, které by svými charakteristikami odpovídali TRAP. 

K tomu jsme využili nejprve bioinformatických metod, abychom zmenšili počet proteinů, 

které bylo potřeba manuálně kontrolovat. Jako filtry jsme použili základní vlastnosti 

známých TRAP, proteiny musely obsahovat jednu transmembránovou doménu blízko N – 

konci (vzhledem k použitému programu Phobius měly proteiny povoleny SP, 1xTM nebo 

kombinaci SP+TM, přičemž TM musela začínat nejdále na 80. aminokyselině), 

v intracelulární oblasti se nacházely tyrosinové vazebné motivy a naopak proteiny 

neobsahovaly extracelulární domény.  

Prvním prohledaný proteom byl lidský, vzniklý kombinací dat z databází NCBI, UCSC a 

Ensembl. Použitým algoritmem prošly do výstupu všechny známé TRAP a nacházely se 

v celkovém hodnocení velmi vysoko, většina byla mezi sto nejlepšími. Při výběru prvních 

šesti kandidátních genů jsme hodnotili jejich konzervaci mezi člověkem a myší, jelikož 

experimentální práci jsme chtěli provádět na myším modelu. Vybrané kandidátní geny se 

nacházely mezi nejlépe hodnocenými, zhruba na úrovni známých TRAP. Z důvodu 

absence ortologu u myši jsme museli vyřadit velmi slibně vypadající protein C1orf186, 

který se umístil na druhé pozici ze všech proteinů.  

První kandidátní geny měly predikovaný jen SP, při tomto výběru jsme hleděli především 

na jejich umístění v tabulce a přítomnost zajímavých motivů. Experimentální ověření 

lokalizace ukázalo, že ani jeden z nich není pravděpodobně umístěn na membráně a proto 

jsme vybrali dalších dvanáct kandidátů, až na jednu výjimku všechny s predikovanou TM. 

Po prohledání literatury jsme čtyři kandidáty vyřadili, jedním z nich byl nově 

identifikovaný TRAP GAPT, který tak posloužil jako interní kontrola správnosti našeho 

výběru.  

Expresi kandidátních genů jsme zkoumali v myších tkáních, v izolovaných populacích 

imunitních buněk a kinetiku exprese v aktivovaných splenocytech. Žádný kandidát není 

selektivně exprimován v imunitních tkáních, při porovnání imunitních buněk jsme nalezli 

zajímavý expresní profil u genů Acpl2 a Pdzk1ip1, které měly vyšší expresi v T 

lymfocytech a nižší v B lymfocytech, podobně jako kontrolní TRAP Lat. V aktivačních 

experimentech se nejvýrazněji měnila exprese genů Skip a Acpl2, jejichž exprese velmi 

klesla v prvních hodinách po aktivaci buněk. Menší změny exprese jsme pozorovali i u 

genů Styk1, Pdzk1ip1 a Kdelc2. 
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Z dat kolegyně Jitky Šulcové vyplývá, že pouze jeden kandidátní gen, Pdzk1ip1, může být 

lokalizovaný na plazmatické membráně. V současnosti probíhají první funkční 

experimenty kandidátních genů pro zjištění jejich role v signalizaci a vývoji imunitních 

buněk, přestože proteiny nebudou fungovat jako klasické TRAP. Pro tento účel byl 

připraven klon buněčné linie Jurkat, který stabilně exprimuje zelený fluorescenční protein 

pod promotorem spouštěným transkripčním faktorem NFAT. Linie bude použita spolu 

s dalšími reportery NFκB a AP-1 pro funkční experimenty in vitro. 

Základní výstup mé diplomové práce je především soubor programů a databázových 

tabulek použitých v bioinformatické části. Získaný výstup nyní připravujeme ke zveřejnění 

ve formě přístupné databáze, která bude umožňovat nejen procházet naše výsledky podle 

proteinových či genových identifikátorů, ale i podle vlastní definice sekvenčního motivu, 

který by uživatele zajímal. Kromě tyrosinových motivů připravujeme rozšíření o predikci 

dalších motivů, s využitím konsezních sekvencí z databází jako ELM či HPRD. V databázi 

bude přístupné i grafické zobrazení konzervace motivů a TM oblastí, ke každému genu 

bude k dispozici schéma s ortologními geny a jejich proteinovými produkty, výskytem 

motivů a dalších charakteristik, které uživatel bude ve výstupu požadovat a budou 

v databázi dostupné.  

Výstupem důležitým pro experimentální práci je příprava klonu buněčné linie Jurkat, která 

stabilně exprimuje. Linie bude použita pro funkční experimenty in vitro. 
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Příloha 1: Seznam všech použitých tyrosinových motivů. Ve sloupích je postupně identifikátor 

tyrosinového motivu, jeho konsensní sekvence, popis, námi přiřazené skóre použité při posledním 

vyhledávání a použité v prvním prohledání proteomu a v posledním sloupci zastoupení jednotlivých motivů 

v lidském proteomu databáze Ensembl verze 56.  

id_tyr motif description nové skóre staré skóre počet
1 Y.{2}[L|I|V].{6,8}Y.{2}[L|I|V] ITAM 10 10 3906
2 [D|E].{7,8}[D|E].{2}Y.{2}[L|I].{7}Y.{2}[L|I]ITAM 15 20 30
3 [L|V|I|S].Y.{2}[L|I|V] ITIM 2 10 49523
4 T.Y.{2}[V|I] ITSM 10 10 5118
5 [K|P].Y.N Grb2 binding site 5 5 4314
6 .L.Y[M|F].[F|M] Shp1 N-terminal SH2 domain 5 2 388
7 .L.YA.L Shp1 N-terminal domain 2 2 2 567
8 YEMEVTV Shp2 binding site 5 5 0
9 DDDYDDV Slp-65 binding site 8 8 3
10 M.Y.{4}ENLDEDGYTQL.F Dectin 1 konsensus 2 2 9
11 Y.{2}[L|I|V] Generic pY docking site 2 7 183607
12 [L|V|I|S].Y.{2}[L|I|V].{26,31}[L|V|I|S].Y.{2}[L|I|V ]dual ITIM 10 ----- 620
13 Y[E|M|V][N|V|I] 3BP2 SH2 domain binding motif 5 5 18993
14 YENP Abl SH2 domain binding motif 4 4 127
15 Y..P Crk RasGAP SH2 domain binding motif 2 2 51188
16 YDHP Crk SH2 domain binding motif 3 3 27
17 Y[T |A|S][K|R|Q|N][M|I|V|R] Csk SH2 domain binding motif 10 10 5352
18 Y[Y|I|V]N[F|L|I|V] Grb2 SH2 domain binding motif 5 5 1322
19 YE.[V|I] Fes SH2 domain binding motif 4 4 6860
20 YEE[I|V] Fgr SH2 domain binding motif 4 4 832
21 YEDP Fyn SH2 domain binding motif 7 7 167
22 Y[M|I|L|V].[M|I|L|V] GRB2, 3BP2, Csk, Fes, Syk C-terminal SH2 domain binding motif4 4 44169
23 Y[Q|Y|V]N[Y|Q|F] Grb2 SH2 domain binding motif 4 4 726
24 Y.N Grb2 SH2 domain binding motif 2 2 37698
25 [F|Y]Y[E|T|Y|S]N[I|L|V|P|T|Y|S] GRB7, GRB10 SH2 domain binding motif 4 4 318
26 YF.[F|P|L|Y] HCP SH2 domain binding motif 4 4 8606
27 Y[A|E|V][Y|F|E|S|N|V][P|F|I|H] Itk SH2 domain binding motif 7 7 8169
28 YDYV Lck and Src SH2 domain binding motif 7 7 181
29 YDEP Nck SH2 domain binding motif 7 7 51
30 Y..M PI3 Kinase p85 SH2 domain binding motif 2 2 19891
31 YMPMS PI3 Kinase p85 SH2 domain binding motif 4 4 3
32 Y[L|I|V]E[L|I|V] PLCgamma C and N-terminal SH2 domain binding motif5 5 2436
33 YILV.[M|L|I|V|P] RasGAP N-terminal SH2 domain binding motif 5 5 63
34 TIY..[V|I] SAP and EAT2 SH2 domain binding motif 15 10 276
35 Y[L|V]N[V|P] Sem5 SH2 domain binding motif 3 3 666
36 Y[T |V|I].L Shb SH2 domain binding motif 4 4 12573
37 Y[I|E|Y|L].[I|L|M] SHC SH2 domain binding motif 4 4 36782
38 [I|V|L|S].Y..[L|I] SHIP2 SH2 domain binding motif 6 6 35738
39 [V|I|L].YA.[L|V] SHP1 C-terminal SH2 domain binding motif 3 3 1706
40 ..YYM[K|R] SHP1 C-terminal SH2 domain binding motif 5 5 56
41 L[Y|H]Y[M|F].[F|M] SHP1 N-terminal SH2 domain binding motif 5 5 34
42 [I|V].Y..[L|V] SHP1 SH2 domain binding motif 3 3 14485
43 [V|I|L].Y[M|L|F].P SHP1, SHP2 SH2 domain binding motif 3 5 1509
44 [T|V|I|Y].Y[A|S|T |V].[I|V|L] SHP2 CSH2 domain binding motif 4 4 8960
45 [I|L|V][I|L|V][I|L|V|F|T|Y]Y[T |I|L|V][I|L][I|L|V|P]SHP2 C-terminal SH2 domain binding motif 4 4 297
46 [H|F].V.[T|S|A]Y SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 550
47 [I|V|L].Y[F|M].P SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 567
48 Y[I|V].[I|V] SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 11190
49 [I|L|V|M].Y[T |V|A].[I|V|L|F] SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 8168
50 [I|V].Y[L|M|T ]Y[A|P|T]SG SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 0
51 W[M|T |V]Y[Y|R][I|L]. SHP2 N-terminal SH2 domain binding motif 4 4 10
52 YIPP SHP2, PLCgamma SH2 domain binding motifs 5 5 289
53 YM.M Src and Abl and PI3K SH2 domain binding motif 5 5 446
54 Y[R|K|H|Q|E|D][R|K|H|Q|E|D][I|P] Src, Fyn, Lck, Fgr, Abl, Crk, Nck SH2 domain binding motif6 6 8726
55 PP.Y Src, Fyn,Csk, Nck and SHC SH2 domain binding motif 6 6 4619
56 YEEI Src,Lck and Fyn SH2 domains binding motif 8 8 366
57 Y[D|E][P|R][R|P|Q] STAT1 SH2 domain binding motif 3 3 1569
58 Y..Q STAT3 SH2 domain binding motif 1 1 42200
59 Y[M|L|V|I|F][P|R|K|H]Q STAT3 SH2 domain binding motif 3 3 2422
60 Y[Q|T|E][E|Q][L|I] Syk C-terminal SH2 domain binding motif 5 5 3080
61 YTT[I|L|M] Syk N-terminal SH2 domain binding motif 5 5 381
62 [D|E].......[D|E]..Y..L.......Y..[L|I] Syk, ZAP-70, Shc, Lyn SH2 domain binding motif 20 7 13
63 YEN[F|I|V] Tensin SH2 domain binding motif 2 2 583
64 Y[M|L|E]EP Vav SH2 domain binding motif 5 5 482
65 YESP Vav SH2 domain binding motif 5 5 130
66 D[N|D].Y Cbl PTB domain binding motif 4 4 4153
67 N.LY Dok1 PTB domain binding motif 2 2 3284
68 N..Y FRIP PTB domain binding motif 1 1 35898
69 NP.Y Shc PTB domain binding motif 2 2 2435
70 DD.Y Shb PTB domain binding motif 2 2 2526
71 NP.YF.R ShcA PTB domain binding motif 2 2 12
72 HN[M|L|V|I][M|L|V|I|N]NP[S|T]Y ShcC PTB domain binding motif 4 4 0  
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Příloha 2: Základní schéma databáze. 

 


