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Použité zkratky 

 

AANAT arylalkylamin N-acetyltransferasa 

Abl kinasa související s Abelsonovou myší leukémií 

AKAP protein ukotvující A kinasu 

AKT homolog myšího thymomového virového onkogenu v-akt 

BAD protein „Bcl-2-associated death promoter“ 

Bax protein X spojený s Bcl-2 proteinem 

Bcl-xL protein „B-cell lymphoma-extra large“ 

Bcr  protein „breakpoint cluster region“ 

BMH isoformy 14-3-3 proteinů z kvasinek 

CAM proteinkinasa závisející na Ca
2+

 a kalmodulinu 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

CD81 protein „cluster of differentiation 81“

Cdc25C fosfatasa „cell division cycle“ 25C 

Cds-1 protein „checking DNA synthesis“ 

CJD  Creutzfeld-Jakobova nemoc 

CK1α kaseinkinasa 1α 

CKIs   kaseinkinasy I 

CML  chronická myelogenní leukémie 

c-TAK kinasa spojená s proteinem Cdc25c 

DEAE diethylaminoethyl 

FKHR1 rodina transkripčních faktorů Forkhead receptor-1 

FOXO3 transkripční faktor Forkhead box O3 

GF G-box vazebný faktor 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Chk1 kinasa „checkpoint“  

JNK  c-Jun N-koncová kinasa 

KSR kinasa „suppressor of activated Ras“ 

Lbc protein „lymphoid blast crisis“ 

MAPKAP-K1 proteinkinasa aktivovaná MAP kinasou 1 

MAPKAP-K2 proteinkinasa aktivovaná MAP kinasou 2 

MAPKs  mitogenně aktivované proteinkinasy 
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Mrapp zdánlivá relativní molekulová hmotnost 

NLS  jaderný lokalizační signál 

p110 podjednotka kinasy PI3K 

p21 inhibitor cyklin dependentní kinasy 1A 

p53  tumor-supresorový protein 

PAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza 

PAK  proteinkinasa 1 aktivovaná p21  

PI3K   fosfatidylinositol 3 kinasa 

PKA proteinkinasa A 

PKB proteinkinasa B (také známá jako AKT)  

PKC proteinkinasa C 

PP2A proteinfosfatasa 2A 

Raf homolog myšího virového onkogenu leukémie v-raf-1 

Ras homolog potkaního virového sarkomového onkogenu  

RhoGEF protein „rhodopsin-guanine nucleotide exchange factor“ 

RSK1  proteinkinasa aktivovaná Ras-mitogenem (také známá jako MAPKAP-K1) 

S6K proteinkinasa S6 

SDK1 protein „sidekick homolog 1“ 

SDS dodecylsíran sodný 

SMG7 protein „homolog Smg-7“ 

TPR  tetratrikopeptidové opakování 

Wnt integrasa „wingless“ 
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1. Úvod 

 

Tato práce shrnuje současné znalosti o rodině 14-3-3 proteinů, jejich struktuře a 

funkci. Vznikla pod vedením Doc. RNDr. Tomáše Obšila, PhD., jehož výzkumná skupina se 

dlouhodobě zabývá studiem struktury a funkce těchto proteinů. Jejími cíly jsou především 

seznámení se s tématem a utřídění poznatků, jež umožní bližší proniknutí do této 

problematiky a připraví základ k pokračování v této činnosti při diplomové práci. Rodina 

14-3-3 proteinů je v dnešní době velmi studována [1]. Svědčí o tom hlavně to, že nové 

publikace se objevují téměř každý den. Tyto proteiny jsou v podstatě všudypřítomné a velmi 

důležité. Vyskytují se napříč celou eukaryotickou říší, jsou zapojeny v buněčné signalizaci, 

regulaci buněčného cyklu, intracelulárním transportu, struktuře cytoskeletu a transkripci [1]. 

Ovlivňují rakovinné bujení a hrají roli při apoptóze. Vyskytují se také při jiných 

onemocněních, jako jsou Creutzfeld-Jakobova nemoc (CJD) [2 – 4], Alzheimerova [5], 

Parkinsonova [6] a Huntingtonova nemoc [3, 7, 8]. Jejich strukturním specifikem je tvorba 

dimerů. Velká pozornost se věnuje posttranslačním modifikacím, zvláště pak fosforylacím. 

Současný trend ve výzkumu je poskytnout ucelený přehled nejenom o jejich struktuře, ale 

také o vlivu fosforylace na jejich strukturu a funkci. 

Rodinu 14-3-3 proteinů tvoří skupina vysoce konzervovaných kyselých proteinů o 

hmotnosti 30 kDa, vyskytujících se v širokém spektru organismů a tkání. Pět hlavních 14-3-3 

isoforem pochází z mozku savců a jsou pojmenovány α-η, toto pojmenování vzniklo z jejich 

příslušného pořadí při eluci na HPLC [9, 10]. Isoformy α a δ jsou fosforylované isoformy β a 

ζ [10]. Exprese dalších isoforem τ (také známá jako θ) a σ probíhá v T buňkách a buňkách 

epitelu, ačkoli τ je často exprimována i v jiných tkáních včetně mozku. Nyní názvem „14-3-3 

proteiny“ označujeme rodinu dimerních proteinů, jež může modulovat interakce mezi 

proteiny (včetně onkogenních produktů polyoma middle T, Raf-1, AKT a Bcr-Abl). Vazební 

partneři 14-3-3 proteinů vykazují v mnoha případech výraznou preferenci k určité isoformě 

14-3-3. Jednotlivé isoformy mohou tvořit jak homodimery, tak i heterodimery. Tato vlastnost 

pak může mít velký vliv na interakci s vazebnými partnery. Regulace vazebných interakcí je 

značně komplexní, obvykle zahrnuje fosforylaci zúčastněného proteinu a v některých 

případech může být interakce modulovaná i fosforylací samotných 14-3-3 isoforem. 
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2. Struktura, vlastnosti a funkce 14-3-3 proteinů  

2.1 Objev a název 

 

 Početná rodina 14-3-3 proteinů, vyskytující se v mozku savců, dostala své jméno 

podle své specifické eluční a migrační stopy na dvourozměrné chromatografii 

s DEAE-celulózou a podle migrační stopy na škrobové gelové elektroforéze [11]. Při analýze 

homogenátu z hovězího mozku se 14-3-3 proteiny na koloně s DEAE-celulózou vylučovaly 

ve čtrnácté frakci a v pozdějším kroku ve frakci 3.3. Jak byly znovu objevovány jinými vědci, 

dostali zástupci této rodiny mnoho dalších jmen. Tato jména odrážejí jejich zapojení v nových 

regulačních rolích. První funkce připsaná rodině 14-3-3 proteinů byla aktivace 

tyrosinhydroxylas a tryptofanhydroxylas, což jsou enzymy limitující rychlost biosyntézy 

katecholaminových neuropřenašečů a serotoninu [12]. Následně se ukázalo, že 14-3-3 regulují 

(inhibují) aktivitu proteinkinasy C [13, 14]. Jeden z dalších ranných objevů interakce 

s kinasou byla interakce 14-3-3τ s proteinkinasami c-Bcr a Bcr-Abl [15]. Výsledky této práce 

poukázaly na to, že 14-3-3τ byl substrátem pro Bcr serin/threoninkinasu a také byl 

fosforylován na tyrosinu pomocí kinasy Bcr-Abl. Následně se ukázalo, že 14-3-3 isoformy 

jsou schopny interagovat s velkým počtem proteinkinas včetně Raf [16 – 21]. 

 V polovině devadesátých let začalo vycházet mnoho publikací ukazujících, že 14-3-3 

proteiny by mohli vzájemně interagovat s množstvím proteinkinas, fosfatas a ostatních 

signálních proteinů. Dále byly publikovány práce o jejich možné schopnosti vázat se na různé 

signální proteiny každou podjednotkou dimeru zvlášť jako nový typ „adaptérových proteinů“. 

Kromě interakcí 14-3-3 isoforem s různými proteiny byla popsána i interakce s tzv. křížovou 

DNA [22] a regulace iniciace replikace DNA. V dalších letech byly 14-3-3 proteinům 

připisovány různě podstatné enzymatické aktivity, ale žádná z nich v průběhu času neobstála. 

Interakce se 14-3-3 byla prokázaná u více než 200 proteinů a jejich seznam se rozrůstá téměř 

každý den [23 – 26]. Isoformy 14-3-3 jsou zapojeny v komplexech přítomných v širokém 

spektru neurodegenerativních poruch včetně Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJD) [2 – 4], 

Alzheimerovy [5], Parkinsonovy [6] a Huntingtonovy nemoci [3, 7, 8]. 14-3-3 isoformy jsou 

rovněž zapojeny ve velkých komplexech, které napomáhají efektivnímu šíření signálu v 

buňkách. Patří k nim např. regulace interakcí proteinu KSR [27 - 28], nebo regulace interakcí 

proteinů AKAP-Lbc a RhoGEF [29]. 
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2.2 Výskyt rodiny 14-3-3 a konzervace sekvence 

 

Rodina 14-3-3 je vysoce konzervovaná u mnoha druhů savců. Jednotlivé isoformy β, 

ε, η, γ, τ (také pojmenovaná θ), ζ a σ jsou téměř identické, i když obsahují pár rozdílných 

úseků. 14-3-3 proteiny byly nalezeny zatím ve všech studovaných  eukaryotických 

organismech (shrnuto v [30, 31]). Vícero (aspoň dvě) 14-3-3 isoforem bylo pozorováno 

v téměř každém známém eukaryotickém organismu [32]. V Arabidopsis [31] probíhá exprese 

aspoň 12-ti (nejspíše 15-ti) isoforem. Acetylace na N-konci savčích 14-3-3 isoforem, 

s odstraněním nebo bez odstranění aminokyseliny Met, byla potvrzena hmotnostní 

spektrometrií pro všechny isoformy kromě σ [33] a je ve shodě s konsensem pro úpravu 

proteinů na N-konci [34]. V projektech sekvenace genomů nebyly identifikovány žádné 

známky nových lidských nebo myších 14-3-3 isoforem. 

 

 

Pseudogeny 

 

 V analýze genomů člověka a myši je nejvíce překvapující nález velkého počtu 

sekvencí odpovídajících 14-3-3ε na odlišných chromozomech. To není pozorováno u žádné 

jiné 14-3-3 isoformy, přestože jsou známy některé tkáňově-specifické varianty ζ v oblastech 

myšího mozku [35]. Na velkém počtu chromozomů je aspoň deset proteinových translací a 

některé z nich jsou pravděpodobně pseudogeny [36]. 

 

 

Jedinečná povaha 14-3-3 sekvence a struktury 

 

 14-3-3 proteiny se svou sekvencí a strukturou podstatně liší od ostatních známých 

proteinových rodin. Jediná podstatná homologie s ostatními proteiny se objevuje u helixů 

s tetratrikopeptidovým opakováním (TPR), které byly poprvé pozorovány ve struktuře 

proteinfosfatasy 5 [37]. TPR je degenerovaná sekvence 34 aminokyselin identifikovaná u 

řady proteinů, kde je přítomna v tandemových seskupeních 3 – 16 motivů. TPR tak tvoří 

kostru, která může např. zprostředkovávat různé protein-proteinové interakce v 

multiproteinových komplexech. Strukturní studie o proteinu SMG7, obsahujícím TPR 

doménu, ukázaly, že tento protein je adaptér podobný 14-3-3 [38]. 
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2.3 Struktura 14-3-3 dimerů a jejich interakce 

 

První 14-3-3 struktury byly definované pro τ a ζ isoformy [39, 40]. Tyto studie 

ukázaly, že to jsou vysoce α-helikální dimerní proteiny. Každý monomer se skládá z devíti 

antiparalelních α-helixů uspořádaných v N-koncové a C-koncové doméně. Dimer tvoří velký 

negativně nabitý kanál. Vnitřek tohoto kanálu tvoří oblasti, jejichž sekvence je neměnná u 

všech isoforem. Na povrchu molekuly 14-3-3 proteinu se pak nacházejí oblasti, jejichž 

sekvence jsou proměnné. Kanál obsahující konzervované zbytky proto rozpoznává pouze 

společné rysy cílových proteinů, zatímco proměnný vnější povrch ovlivňuje specifičnost 

interakcí jednotlivých 14-3-3 isoforem. 

 

 

Krystalové struktury isoforem 14-3-3 

 

Dnes jsou již známé krystalové struktury pro řadu dalších isoforem (například citace 

[41]). Bylo ukázáno, že vazba ligandů ovlivňuje C-koncovou oblast molekuly 14-3-3. 

Například interakce isoformy 14-3-3η s tryptofanhydroxylasou ovlivňuje strukturu oblasti 

zahrnující aminokyselinové zbytky 171 – 213 [42]. Struktura 14-3-3σ se mírně liší od 

ostatních struktur pozicí devátého α-helixu [43, 44], což vysvětluje některé unikátní funkce 

této isoformy. 14-3-3σ například vykazuje vysokou vazebnou specifičnost k určitým 

proteinům, jako je protein „řízení kontrolního bodu při poškození DNA“ [45, 46]. 14-3-3σ má 

delší ohyb mezi helixy α-C a α-D, což vede k větší neuspořádanosti tohoto ohybu v porovnání 

se strukturou 14-3-3ζ. Substituce aminokyseliny Phe za Cys na pozici 25 ovlivňuje 

uspořádání iontových interakcí a to vede ke vzniku čtyř stabilizujících interakcí na styčné 

ploše homodimeru, což je však nemožné u heterodimeru. Aminokyseliny Ser5 a Glu80 (oba 

jedinečné pro sekvenci 14-3-3σ) prostorově sousedí, zatímco v ostatních 14-3-3 isoformách 

by se postranní řetězec Glu80 přiblížil k sousednímu Asp nebo Glu a vytvořil tak vysoce 

nestabilní interakci. 

 Známe sedm vysoce konzervovaných savčích 14-3-3 isoforem. Proto se začalo 

uvažovat o tom, že každá isoforma musí mít svou funkci. Byly provedeny tzv. „knockouty“ 

(tzn. vypnutí příslušného genu v organismu) celé řady 14-3-3 isoforem a v mnoha případech 

nebyl zjištěn odlišný fenotyp, což může odrážet fakt, že jednotlivé isoformy se mohou 
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vzájemně nahradit. Jasnou výjimkou je isoforma 14-3-3σ, jejíž vyřazení způsobí ztrátu funkce 

kontrolního bodu při poškození DNA [45]. 

 Velmi variabilní u všech 14-3-3 isoforem jsou sekvence N-konců. Rozdílné sekvence 

N-konců by mohly limitovat množství možných homo- nebo heterodimerních kombinací, což 

by mohlo dodávat 14-3-3 funkcím jisté specifity [47, 48]. Existence heterodimerů by 

umožnila interakci mezi signálními proteiny, které jinak nejsou v přímém spojení [49]. 

 

 

2.4 Vazebný motiv 14-3-3 

 

Muslin a kol. [50] prokázali, že motiv obsahující fosfoserin, původně identifikovaný u 

Raf kinasy, je důležitý pro interakci se 14-3-3 proteiny. Dále demonstrovali, že fosforylace 

cílového proteinu je klíčovým faktorem pro vazbu 14-3-3. Tento motiv byl dále upřesněn do 

dvou podtypů: RSXpSXP (vzor I) a RXY/FXpSXP (vzor II) [51], kde pS je fosfoserin. Dnes 

známe také šest proteinů, které obsahují další typ vazebného motivu na C-konci: 

-pS/pT X1-2-COOH (vzor III) (kde X není Pro) [52]. Současně byly také demonstrovány nové 

role C-koncového motivu vzoru III při přepisování lokalizačního signálu Arg-Lys-Arg 

endoplasmatického retikula a při navádění membránových proteinů na povrch buňky [53, 54]. 

 Yaffe a kol. [51] a Rittinger a kol. [55] provedli strukturní charakterizaci interakcí 

strukturních motivů I a II se 14-3-3 proteiny. Ukázalo se, že zbytky 14-3-3 důležité pro vazbu 

fosfopeptidu jsou plně konzervované u všech 14-3-3 isoforem. Vazebné místo fosfoserinu se 

skládá z kladně nabité části obsahující aminokyselinové zbytky Lys50, Arg57 a Arg128 stejně 

jako Tyr129 z třetího a pátého helixu (Obr. 1).  
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Obr. 1 Fosforylace 14-3-3 isoforem 

PKC isoformy, JNK, AKT, CKI a Bcr fosforylují na vyznačených místech specifické 14-3-3 isoformy. Oblasti, 

kde dochází k fosforylaci, jsou uvedeny pomocí sekvencí. 

  

Zatím existuje relativně málo dostupných krystalových struktur komplexů 14-3-3 

s interagujícím proteinem. Patří mezi ně např. krystalová struktura komplexu 14-3-3 s 

AANAT (arylalkylamin N-acetyltransferasa). AANAT řídí denní rytmus syntézy melatoninu. 

Při izolaci z tkáně se AANAT kopurifikuje s isoformami ε a ζ proteinů 14-3-3 a také bylo 

zjištěno, že vazba AANAT se 14-3-3ζ je závislá na fosforylaci AANAT. AANAT se váže 

do centrálního kanálu 14-3-3ζ dimeru a je udržována na místě extenzivními interakcemi jak 

s amfipatickým fosfopeptidovým vazebným žlábkem 14-3-3ζ, tak i s ostatními částmi 

centrálního kanálu. Vazba AANAT se 14-3-3ζ moduluje aktivitu AANAT a afinitu k jejím 

substrátům stabilizací oblasti zapojené ve vazbě substrátů. Tuto modulaci ukazují 

termodynamická měření a měření aktivity společně s krystalografickou analýzou [56]. 

Objasněna byla také struktura trimerického komplexu mezi 14-3-3 z tabáku, fusicoccinem a 

H
+
-ATPasou [57]. 

 Úplná konzervace sekvence v pozorovaných vazebných oblastech 14-3-3 (zmíněno 

výše) naznačila, že u interakce mezi 14-3-3 a proteinovými ligandy může být malá isoformní 

specifita. Posttranslační modifikace nicméně mohou ovlivnit vnější povrch 14-3-3 nebo jeho 

dimeru. K tomu přispívá nález, že fosforylovaný 14-3-3 negativně reguluje interakci 

s N-koncovou oblastí Raf kinasy [58]. Změna vlastností povrchu potom může ovlivnit 

vazebné interakce jednotlivých isoforem 14-3-3. 

 Když byly testovány fosfopeptidové knihovny u šesti ze savčích isoforem a 

kvasničných BMH1 a BMH2 proteinů, měly všechny testované isoformy velmi podobné 

preference k jednotlivým zbytkům vazebného motivu. Motivy interakce, které jsou blízko 

optima determinovaného povrchovou plazmonovou rezonancí [51], ukazují, na rozdíl od 
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méně optimálních motivů, malou nebo žádnou isoformovou specifitu při interakcích se 

14-3-3. 

 Následně se ukázalo, že zatímco mnoho proteinů interagujících se 14-3-3 obsahuje 

RSXpSXP (vzor I) a RXY/FXpSXP (vzor II) vazebné motivy, mnoho vazebných partnerů je 

neobsahuje, což signalizuje, že přídavné sekvence a vzory interakce (kontaktů) také dovolují 

vazbu 14-3-3. Existuje 25 ze 133 dobře charakterizovaných fyziologických 14-3-3 vazebných 

míst na širokém spektru 98 proteinů (hodně jich obsahuje víc než jedno místo), které nemají 

arginin na pozici 3 nebo 4 vůči fosfoserinovému zbytku. Čtyři vazebná místa nejsou 

fosforylována a patnáct vazebných míst má arginin na 2. pozici. Mnoho dobře popsaných míst 

tedy jasně nesouhlasí s konsensy vzorů I a II. To neznehodnocuje konsensus 14-3-3 

vazebného motivu jako fyziologickou entitu, ale pravděpodobně odráží fakt, že se u různých 

proteinů mohly 14-3-3 vazby vyvíjet odlišně. Možná je důležitější, že vazebná kinetika 

vlastních fyziologických motivů není optimální. Kdyby byla optimální (např. s nanomolární 

afinitou), tak by asociace mohla být příliš silná pro zastání regulační role. Aktuální afinita 

tedy odráží relativní koncentrace vazebných partnerů v dotyčné subcelulární oblasti a také 

aktivitu jednotlivých proteinkinas a fosfatas zodpovědných za fosforylaci a defosforylaci. 

 Mnoho motivů obsahuje místo fosfoserinu fosfothreonin (threonin se vyskytuje 

dvanáctkrát v dobře charakterizovaných fosforylovaných motivech). Fosfothreonin se 

vyskytuje i u jednoho z motivů AANAT a zjistilo se, že není žádný strukturní důvod, proč by 

se tento zbytek nemohl stejně dobře hodit do vazebného místa jako fosfoserin. 

 V některých případech se zdá, že dimerní charakter proteinu 14-3-3 je esenciální pro 

jeho plnou funkčnost [59]. Vazba jednoho proteinu do obou vazebných míst dimeru 14-3-3 

s menší afinitou může velmi zvýšit specifitu rozpoznávání a afinitu interakce. Vazba peptidů 

obsahujících dva vazebné motivy je díky kooperativitě mnohonásobně silnější [51, 60]. 

14-3-3 proteiny dokáží vázat i nefosforylované motivy. Krystalové struktury takových 

komplexů ukázaly, že se váží do stejného místa jako fosforylované peptidy [61]. 

 Zatímco fosforylace motivu může být významnou součástí regulace interakce, bylo 

prokázáno, že i defosforylace může vést k vytvoření nového interakčního motivu. Např. oba 

seriny 376 a 378 p53 tumor-supresorového proteinu jsou fosforylovány. Waterman a kol. [62] 

ukázali, že ionizující radiace vedla k defosforylaci Ser376 a tím vznikl vazebný motiv pro 

14-3-3 proteiny. Tato interakce pak zvýšila sekvenčně-specifickou vazbu p53 na DNA. 
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Kinasy fosforylující 14-3-3 vazebné motivy 

  

 Mezi kinasy, které fosforylují zbytky v motivech pro vazbu 14-3-3 patří AKT kinasa 

(PKB), PKA, PAK (p21 aktivovaná proteinkinasa 1), RSK1 (Ras-mitogenem aktivovaná 

proteinkinasa, také známá jako MAPKAP-K1), MAP kinasou aktivovaná proteinkinasa 2 

(MAPKAP-K2) a PKC [34].  

 

 

2.5 Fosforylace 14-3-3 isoforem 

  

 Regulace interakce se 14-3-3 pomocí fosforylace cílového proteinu je dobře zavedena 

a na toto téma bylo publikováno mnoho přehledových článků [63,64] . Ukazuje se, že 

fosforylace 14-3-3 isoforem na specifických zbytcích (shrnuto na Obr. 1) má důležitou 

regulační úlohu – v tomto případě předchází interakci. Na Obr. 2 je několik příkladů regulace 

velkých signálních komplexů. Tento nový vzor regulace interakce na určitém místě je omezen 

na konkrétní isoformy, které obsahují ve své sekvenci příslušná fosforylační místa (serin či 

threonin).
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Obr. 2 Regulace 14-3-3 isoforem fosforylací – fosforylace 14-3-3 na Ser185 

Serin 185 se v terciární struktuře nachází blízko zbytku 233 [32] a fosforylace tohoto místa negativně reguluje 

vazebné vlastnosti. V mnoha případech 14-3-3 ovlivňuje, společně s mechanismem importu do jádra, lokalizaci 

cytoplazma  jádro maskováním vazby jaderných lokalizačních signálů NLS [65]. Pokud dojde k buněčnému 

poškození a stresu, fosforylace 14-3-3 JNK kinasou způsobí uvolnění c-Abl kinasy ze 14-3-3 a c-Abl se přesune 

do jádra, kde je aktivována poškozením DNA a zahájí apoptózu [66]. Člen Forkhead (FKHR1) rodiny 

transkripčních faktorů FOXO3 se také uvolní z komplexu se 14-3-3, což zvrátí efekt Akt signalizace [67]. 

Fosforylace 14-3-3 pomocí JNK také způsobí disociaci pro-apoptotického proteinu BAD ze 14-3-3. Následně je 

BAD defosforylován a přesunut na mitochondrie, kde se asociuje s Bcl-2/Bcl-xL proteinem. Dále fosforylace 

14-3-3 JNK kinasou také působí na lokalizaci c-Abl kinasy a současná regulace těchto pro-apoptotických 

proteinů zvyšuje přístupnost k apoptotickým signálům [66]. 

 

Je známo, že určité isoformy PKC, PKA, JNK, AKT, CKIα a Bcr kinasy fosforylují 

specifické 14-3-3 isoformy na místech vyznačených na Obr. 1. Všechny z tyto Ser/Thr kinasy 

jsou zapojeny v buněčné signalizaci a regulaci. Tento nový mechanismus modulace interakce 

14-3-3 isoforem a jejich cílových proteinů jasně prokazuje funkci 14-3-3 proteinů v buněčné 

regulaci ve vztahu k rakovině [63, 64]. Dobře prostudované jsou úlohy PKC v buněčné 

signalizaci a karcinogenezi [68]. Některé isoformy 14-3-3 jsou také fosforylovány na 
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sfingosinu závislou kinasou SDK1, identifikovanou jako oblast kinasy PKCδ, jež je tvořena 

po štěpení kaspasou 3 [69].  

 Když mozková PKC, ale ne PKA, fosforylovala některé 14-3-3 isoformy purifikované 

z mozku na Ser64, nemělo to žádný významný fyziologický dopad [10], přestože v této 

oblasti jsou k tomu výborné předpoklady (toto místo se nachází na rozhraní monomerů). 

Naopak mutanti s delecí, u nichž bylo toto místo exponováno [70], se vyskytovaly ve velké 

míře jako fosforylované monomery. Také se ukázalo, že velké syntetické peptidy nesoucí tuto 

sekvenci jsou rovněž stechiometricky fosforylovány na Ser64 [70]. Dimery 14-3-3 jsou za 

normálních podmínek velmi stabilní [49]. Woodcock a kol. [71, 72] ukázali, že 14-3-3ζ může 

být fosforylován pomocí kinasy PKA, když je aktivován pomocí sfingosinu (ne způsobem 

závislým na cAMP). Tímto mechanismem PKA specificky fosforylovala Ser59 a zahájila 

konverzi dimeru na monomer. Mohlo by se jednat o nový mechanismus regulace interakcí 

14-3-3 proteinů. 

 Signalizace přes fosfatidylinositol 3 kinasu (PI3K)/proteinkinasu B (PKB) hraje 

důležitou roli v biologii lidské rakoviny [73]. Zbytek Ser58 na rekombinantní 14-3-3ζ je  

účinně fosforylován PKB, což naznačuje možnou úlohu 14-3-3ζ v procesech souvisejících 

s PI3K/PKB signální dráhou [74]. U této isoformy však fosforylace neměla vliv na stabilitu 

dimeru. 

 Skupinu mitogenně aktivovaných proteinkinas (MAPKs) představuje c-Jun N-koncová 

kinasa (JNK). Tyto kinasy jsou aktivovány, když jsou buňky vystaveny environmentálním 

stresům (např. odpovědí na poškození DNA nebo buněčný stres). Aktivovaná JNK zahájí 

translokaci proteinu Bax na mitochondrie fosforylací 14-3-3σ a ζ na místech ekvivalentních 

k Ser185, což vede k disociaci Bax z komplexu se 14-3-3 [75]. Mutanti 14-3-3, kterým chybí 

toto fosforylační místo, blokují přemístění proteinu Bax na mitochondrie, vypuštění 

cytochromu c a apoptózu. Fosforylace 14-3-3 proteinu pomocí kinasy JNK také disociuje 

pro-apoptotické proteiny BAD a člena rodiny Forkhead transkripčních faktorů – FOXO3a 

ze 14-3-3, což zvrátí efekty Akt signalizace [67]. Následně po této disociaci je BAD 

defosforylován a přesunut na mitochondrie, kde se asociuje s Bcl-2/Bcl-xL proteinem. 

Fosforylace 14-3-3 prostřednictvím kinasy JNK působí na lokalizaci c-Abl a současná 

regulace těchto pro-apoptotických proteinů zvyšuje přístupnost k apoptotickým signálům (viz 

Obr. 2) [66].  

 V mozku savců se ve velké míře vyskytují 14-3-3β a ζ fosforylované na Ser185 [76]. 

Isoformy 14-3-3ε a σ obsahují serinový zbytek na ekvivalentní pozici k Ser185 a jsou na 

tomto místě také fosforylovány kinasou JNK. Isoforma ε není endogenně fosforylována. 
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 CK1α byla identifikována jako mozková kinasa, jež fosforylovala 14-3-3ζ na Thr233 

[58]. Na ekvivalentních místech byly rovněž fosforylovány 14-3-3τ a kvasničné 14-3-3 

(BMH1 a 2). Také se ukázalo, že homologní kinasa pučících kvasinek (S. pombe) CKI1 by 

také mohla fosforylovat savčí 14-3-3 isoformy a isoformy pučících kvasinek (BMH1 a 2) 

[77]. Kaseinkinasy I (CKIs) hrají roli v regulaci p53 [78], v cirkadiálním rytmu, Wnt signální 

dráze, membránovém přenosu, regulaci centrozomů a formování vřeténka, organizaci 

aktiniového cytoskeletu, vývoji buněčného cyklu a tvorby RNA (shrnuto v [79, 80]). Také se 

spolu vyskytují v neuronech a fosforylují některé proteiny asociované se synaptickými váčky. 

Vazebné místo na těchto (savčích a kvasničných) 14-3-3 isoformách se shoduje se 

substrátovou specifitou kinas CKIs [34]. 

 Fosforylace 14-3-3ζ in vivo na tomto místě negativně reguluje vazbu na kinasu c-Raf, 

což může být důležité v Raf-regulovaném přenosu signálu [58]. 

 Pro aktivaci Raf-1 a stejně Raf kinasy je vyžadována aktivita fosfatasy PP2A, která 

defosforyluje kritická regulační vazebná místa 14-3-3 pro protein KSR1 a zahajuje aktivaci 

tzv. MAPK signální dráhy. 

 Onkogenní produkt – protein Bcr (breakpoint cluster region) se jeví jako Bcr-Abl 

chiméra a vyskytuje se při myelogenní leukémii (CML) [81]. Bcr má aktivitu proteinkinasy, 

jež může fosforylovat serinové, threoninové a tyrosinové zbytky. Kromě zapojení při CML se 

Bcr kinasa účastní celé řady signálních drah. Bcr kinasa fosforyluje isoformy 14-3-3τ a ζ in 

vitro a in vivo na Ser a Thr zbytcích na C-konci [15, 82]. Zároveň bylo ukázáno, že Bcr 

interaguje nejméně s pěti různými 14-3-3 isoformami in vivo.  

 Obšilová a kol. [83] ukázali, že fosforylace 14-3-3ζ na Thr233 vedla k inhibici vazby 

fosfopeptidů. Fluorescenční měření ukázala, že fosforylace Thr233 indukuje konformační 

změnu C-koncové části isoformy 14-3-3ζ, což pravděpodobně ovlivňuje interakce této oblasti 

se zbytkem molekuly 14-3-3. 

 Kukuřičný 14-3-3 GF14-6 je substrátem pro tyrosinkinasu receptoru 1 (pro růstový 

faktor insulinu). K fosforylaci dochází na pozici 137, korespondující s Tyr129 v savčích 

14-3-3 (Obr. 1 a [32, 51]). To vede k inhibici asociace s H
+
-ATPasou [84]. 14-3-3 také váží 

p110 podjednotku kinasy PI3K [85] a negativně regulují její aktivitu. Inhibitor tyrosinové 

fosfatasy pervanadičnan posiloval vazbu 14-3-3τ s PI3K, což naznačuje, že 14-3-3 proteiny 

také mohou vázat fosfotyrosinové motivy. 

 Stojí za zmínku, že fosforylace na žádném uvedeném místě nevede k posunu proužku 

či zpomalení na SDS-PAGE. 14-3-3 je sám o sobě docela kyselý protein s pI okolo 4,5 - 4,6 a 

fosforylace má relativně malý efekt na vazbu SDS ve srovnání s ostatními proteiny. Tento rys 
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tedy nemůže být „diagnosticky“ využit. Zmiňuji se o tom proto, že isoformy migrují se 

zdánlivou Mr 30 kDa, vyjímaje 14-3-3 epsilon (Mrapp 33 kDa), zatímco jejich pravá 

molekulová hmotnost je kolem 27/28 kDa a 29 kDa pro epsilon. 

 

 

2.6 Nefosforylované a nové 14-3-3 vazebné motivy 

 

 Ukázalo se, že některé dobře charakterizované interagující proteiny jako Raf kinasa 

mají pro 14-3-3 další vazebná místa v oblastech bohatých na cystein. Bcr kinasa se také váže 

přes oblast bohatou na serin. Exoenzym S, ADP-ribosyltransferasový toxin vylučovaný 

bakterií Pseudomonas aeruginosa, interaguje se 14-3-3 mechanismem nezávislým na 

fosforylaci [86]. Sekvence Asp-Ala-Leu-Asp-Leu na ExoS (zbytky 424 – 428 na C-konci), jež 

je esenciální pro interakci, se také nachází na nefosforylovaném peptidu R18 (jako Leu-Asp-

Leu sekvence). Peptid R18 má vysokou afinitu k vazbě 14-3-3 [87]. 

 Acylace proteinů také může regulovat interakci se 14-3-3. Depalmitoylovaný CD81 

(člen tetraspaninové superrodiny proteinů) vykazuje konstitutivní asociaci se 14-3-3ε [88]. 

Z těchto nálezů vyplývá, že etapy signalizace skrze protein CD81 by mohly být regulovány 

14-3-3 a mohou být závislé na redoxním potenciálu buňky.  

 

3. Závěry 

 

 14-3-3 proteinům byla připsána různá jména v závislosti na objevech jejich 

jednotlivých nových úloh. Avšak jméno „14-3-3“ je dnes dobře zavedeno a je funkčně 

neutrální. To může být velká výhoda vzhledem k tomu, že je známo tak mnoho rozdílných 

rolí členů této rodiny napříč celou eukaryotickou říší (a 14-3-3 také reagují s jinými 

biomolekulami včetně DNA) [22]. Publikovaná literatura o 14-3-3 z posledních pár let 

ukazuje, jak široká je regulační role zástupců této proteinové rodiny. Cílové proteiny 

interagující se 14-3-3 isoformami jsou zapojeny v transportu mezi cytoplazmou a jádrem, 

mezi cytoplazmou a buněčnou membránou, mezi cytoplazmou a mitochodriemi, v regulaci 

různých enzymových reakcí a v ochraně před proteolýzou. Molekulární mechanismus 

interakce mezi 14-3-3 a fosforylovanými segmenty vazebných partnerů je již dobře 

prostudovaný a také je známo více vazebných motivů pro interakci se 14-3-3 proteiny. Byly 
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objeveny nefosforylované vazebné motivy, které vykazují velkou vazebnou afinitu vůči 

14-3-3. Ukázalo se, že fosforylace 14-3-3 isoforem je důležitý regulační mechanismus. 

Fosforylace negativně ovlivňuje např. interakci s Raf kinasou, množstvím pro-apoptotických 

regulačních proteinů (viz Obr.2) a může také ovlivnit dimerizaci 14-3-3 proteinů. 

 

Tato bakalářská práce chtěla poskytnout široký pohled do světa rozmanitých funkcí 

14-3-3 proteinů. Dostává se na pole struktury, strukturních vztahů a modifikací. Věnuje se 

historickému vývoji jejich výzkumu a jejich pojmenování. Vysvětluje usazení těchto proteinů 

v molekulární biologii. Dále zmiňuje jejich význam v souvislosti s rakovinou a jinými 

nemocemi. Z jejich funkcí se zabývá hlavně regulací apoptózy, regulací interakce s cílovými 

proteiny 14-3-3 a tím pádem tématicky vede k posttranslačním modifikacím, což jsou 

většinou fosforylace. Nevynechává vazebné motivy 14-3-3 proteinů a dochází i k jejich 

nefosforylovaným variantám. 

 

 Požadovaný rozsah této práce nemůže obsáhnout problematiku zcela tak, jak by bylo 

odpovídající významu a šíři tématu. Přesto se snaží podat odborné informace od základních 

charakteristik a historických faktů až po některé zajímavosti a detaily. Na další možné 

rozšíření poukazuje seznam použité literatury.
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