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Abstrakt 

Interleukin-1alfa (IL-1alfa) je dobře známý jako extracelulární prozánětlivá 

signální molekula. Množí se však i důkazy pro jeho nekanonickou jadernou funkci, 

která jej řadí mezi „cytokiny dvojí funkce“. Tato funkce není závislá na oblasti 

aktivující receptor, ale na jeho evolučně konzervované N-terminální doméně, která po 

rozštěpení prekurzoru zůstává v buňce a přesouvá se do jádra. 

Je známo, že prekurzor lidského IL-1alfa dokáže interagovat 

s histonacetyltransferázovými (HAT) komplexy. Doposud ale nebyla určena bílkovina 

z těchto komplexů, která je za interakci s N-terminální doménou IL-1alfa zodpovědná. 

Pro studium interakce IL-1alfa s HAT byla N-terminální doména lidského IL-1alfa, 

respektive celý prekurzor IL-1alfa, produkovány v kvasinkách. Byla testována vhodnost 

takového uspořádání pro studium interakce IL-1alfa s eukaryontními komplexy. 

Bioinformatickou analýzou byly v rámci této práce charakterizovány 

predikované oblasti, kterými se IL-1alfa může vázat na koaktivátory transkripce. Jeden 

z proteinů, na který se IL-1alfa může těmito oblastmi vázat, je Ada2. Proteiny Ada2, 

prekurzor a maturovaný IL-1alfa byly v bakteriálním expresním systému produkovány 

ve fúzi s epitopy vhodnými pro afinitní purifikaci a přečištěny. 

Tato práce dále předkládá predikci terciární struktury N-terminální domény 

IL-1alfa. Predikovaná struktura vykazuje možnou podobnost s kvasinkovým proteinem 

Snf1, který je také znám jako vazebný partner SAGA komplexu. 
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Ada2, Spt fenotyp, transaktivační doména 

 

  



 
 

Abstract 
Interleukin-1alpha (IL-1alpha) is a well-known proinflammatory mediator acting 

as a secreted molecule. However, in addition to its ability to activate its 

membrane-bound receptor, there is growing evidence on its noncanonical nuclear 

function, which classifies IL-1alpha as a “dual function cytokine”. This nuclear action 

depends on the evolutionary conserved N-terminal domain of IL-1alpha. After 

proteolytic processing, the N-terminal domain of IL-1alpha translocates into nucleus. 

Histone acetyltransferase (HAT) complexes were previously identified as 

nuclear targets of IL-1alpha precursor. However, the specific protein which is 

responsible for the interaction between IL-1alpha and HAT complexes has not been 

identified yet. To dissect this interaction, the N-terminal domain of IL-1alpha was 

produced in yeast. Suitability of this experimental setup for testing the interaction 

between IL-1alpha and eukaryotic HAT complexes was evaluated in this study. 

IL-1alpha has been analyzed in this study using bioinformatics approaches as 

well. Putative amphipatic acidic helixes of IL-1alpha have been characterized. One of 

the potential binding partners of these domains is protein Ada2. Protein Ada2, mature 

IL-1alpha and IL-1alpha precursor in fusion with epitopes suitable for affinity 

purification were produced in bacterial expression system and purified.  

A predicted tertiary structure of the N-terminal domain of IL-1alpha is presented 

in this study. This hypothetical structure shares a certain degree of similarity with yeast 

protein Snf1, which is known to be a binding partner of yeast SAGA complex. 
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1 Seznam zkratek 
Zkratka Český název Anglický název Poznámka 

2mí dvou mikronový plazmid 2 micron plasmid úsek z 2 mikronového plazmidu 

udržující počet kopií plazmidu v buňce 

2xTY  2x Bacto-tryptone, Bacto-yeast extract růstové médium 

3-AT 3-aminotriazol 3-aminotriazole  

AMPK proteinkináza aktivovaná adenosin monofosfátem AMP-Activated Protein Kinase  

ARE AU-bohatý element AU-rich element nachází se v mRNA 

bp pár bazí Base pair  

BSA albumin z hovězího séra Bovine serum albumin  

co-IP ko-imunoprecipitace Co-Immunoprecipitation  

Da Dalton Dalton  

ddH2O demineralizovaná voda   

dH2O deionizovaná voda   

DNA deoxyribonukleová kyselina Deoxyribonucleic acid  

DTT dithiotreitol Dithiotreitol  

EDTA kyselina etylendiamintetraoctová Ethylenediaminetetraacetic acid  

FGF růstový faktor fibroblastů Fibroblast Growh Factor  

GST epitop  glutathion-S-transferázový epitop Glutathione S-transferase tag  

H3 histon H3 Histone H3  

HA epitop hemaglutininový epitop viru lidské chřipky Human influenza hemagglutinin tag  



 
 

HAT histonacetyltransferáza Histon acetyltransferase  

iclIL-1Ra intracelulární sestřihová varianta IL-1Ra Intracellular IL-1Ra  

IL interleukin Interleukin  

IL-1 interleukin-1 Interleukin-1 pokud není blíže určeno, jedná se o 

interleukin-1afa i interleukin-1beta 

IL-1alfa Full prekukror interleukinu-1alfa IL-1alpha proprotein  

IL-1alfa Mat maturovaný IL-1alfa Mature IL-1alpha  

IL-1alfa NTP N-terminální doména IL-1alfa N-Terminal Peptide of IL-1alpha  

IL-1R receptor interleukinu-1 Interleukin-1 Receptor pokud není blíže určeno, jedná se o oba 

typy receptorů pro IL-1 

IL-1R1 typ 1 receptoru interleukinu-1 Interleukin-1 Receptor type 1  

IL-1R2 typ 2 receptoru interleukinu-1 Interleukin-1 Receptor Type 2  

IL-1Ra  antagonista receptorů IL-1R Interleukin-1 Receptor Antagonist  

IL-1RAcP koreceptor interleukinu-1 Interleukin-1 Receptor Accessory Protein  

IP imunoprecipitace Immunoprecipitation  

LTR dlouhá terminální repetice Long Terminal repeat  

MAPkináza mitogeny aktivovaná protein-kináza Mitogen-activated Protein Kinase  

OD optická denzita Optical Density  

PAAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza Polyacrylamide gel electrophoresis  

PCR  polymerázová řetězová reakce Polymerase Chain Reaction  

PCV objem buněk po centrifugaci Packed Cell Volume  



 
 

RT laboratorní (pokojová) teplota Room Temperature  

SAGA komplex Spt-Ada-Gcn5 histonacetyltransferázový komplex Spt-Ada-Gcn5 Acetyltransferase 

Complex 

 

SAP alkalická fosfatáza izolovaná z krevet Shrimp Alcaline Phosphatase  

SD  Synthetic dropout  

SDS sodium dodecylsulfát Sodium Dodecyl Sulfate minimální médium používané pro 

kultivaci kvasinek 

sIL-1Ra sekretovaná izoforma IL-1Ra Secreted IL-1Ra  

SPT  Suppressor of Ty geny nutné pro expresi genů Ty 

elementu 

ssDNA jednovláknová DNA   

TAD doména aktivující translaci Transactivating Domain  

TBP protein vázající TATA-box TATA-Box Binding Protein  

TEV proteáza proteáza kódovaná virem "leptané mozaiky tabáku“ Tobacco etch virus protease  

TLR  Toll-Like Receptor  

TPI promotor promotor genu kódující triozofosfát-izomerázu Triosephosphate Isomerase promoter  

TRN   RNáza A 

    

Zkratky vyskytující se pouze v tabulkách a diagramech, pod kterými jsou vysvětleny, zkratky použité pouze jednou a všeobecně známé zkratky 
(například jednotky SI, zkratky aminokyselin a bazí), zde nejsou vypsány 
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2 Úvod 
Interleukin-1alfa (IL-1alfa) je prozánětlivý cytokin, jehož role v signalizaci mezi 

buňkami je relativně dobře prozkoumána. Řada patologických stavů je s nadprodukcí 

interleukinu-1alfa spojena, a pro revmatoidní arthritidu je v současnosti komerčně 

dostupná léčba potlačující aktivitu receptoru pro IL-1alfa. V případě dalších nemocí je 

jejich léčba blokací IL-1alfa ve fázi testování.  

Kromě C-terminální oblasti, která je schopna aktivovat receptor, má IL-1alfa 

neobvykle velkou, evolučně konzervovanou N-terminální doménu. Tato N-terminální 

doména IL-1alfa je cílem řady posttranslačních modifikací, díky kterým N-terminální 

doména řídí přesun IL-1alfa do jádra, sekreci z buňky nebo ukotvení prekurzoru 

IL-1alfa na membránu 

Množí se také důkazy, podle kterých extracelulární signalizace mezi buňkami není 

jedinou funkcí IL-1alfa. Řada experimentů prokazuje, že IL-1alfa má také další funkci, 

která je závislá na přenosu jeho N-terminální domény do jádra. Některé buněčné typy 

také IL-1alfa produkují, ale nejsou schopny jej sekretovat. Tyto buňky při vystavení 

stresu aktivně přesouvají jimi vytvořený IL-1alfa do jádra.  

Jedno z vysvětlení jaderné funkce IL-1alfa je vazba prekurzoru IL-1alfa na 

histonacetyltransferázové komplexy, která byla pozorována v dřívějších studiích. Cílem 

této práce bylo s pomocí bioinformatických a experimentálních přístupů přispět 

k nalezení bílkoviny, součásti histonacetyltransferázového komplexu, která je za vazbu 

interleukinu-1alfa přímo zodpovědná. 

K dosažení vytyčených cílů byly v experimentální části práce využity kvasinky, 

jejichž SAGA komplex je evolučně velmi konzervovaný a slouží jako určitý prototyp 

doposud nedostatečně popsaných lidských histonacetyltransferázových komplexů. 

V kvasinkách lze také relativně snadno produkovat zkoumané proteiny ve fúzi 

s vhodným epitopem a připravovat kmeny s vhodnými mutacemi v jednotlivých 

podjednotkách zkoumaného komplexu. 

  



13 
 

3 Literární p řehled 

3.1 Rodina interleukinu-1 
Interleukin-1alfa (IL-1alfa) je spolu s interleukinem-1beta (IL-1beta) zakládající 

člen rodiny interleukinu-1. Tuto rodinu tvoří proteiny regulující zánětlivou a imunitní 

odpověď. Její zástupci sdílí několik společných charakteristik, jako je sekvenční 

podobnost, struktura receptorů, mechanismus sekrece a proces maturace. Sekvenční 

podobnost mezi jednotlivými členy rodiny není velká, mezi IL-1alfa a IL-1beta je na 

proteinové úrovni identita pouze 26%. Proteiny ovšem vytváří charakteristickou 

terciární strukturu tvořenou 12 β barely v antiparalelním uspořádání, takzvaný „IL-1 

β-trefoil fold“ (viz obrázek 1). Velmi podobnou terciární strukturu zaujímají i proteiny 

rodiny FGF (Fibroblast Growth Factor), která se někdy spolu s rodinou IL-1 řadí do 

společné nadrodiny IL-1/FGF. 

 

Obrázek 1. Schematický nákres struktury beta-trefoil, společné pro rodinu IL-1 

a struktura IL-1alfa.  A) Základní strukturní jednotka, B) strukturní motiv beta-trefoil, C) 

struktura „trojlístkového uzlu“ (trefoil knot), D) struktura naměřená pro maturovanou oblast 

IL-1alfa (PDBID: 2KKI, obrázek vytvořen pomocí programu PyMol). Modře beta-listy tvořící 

jádro struktury beta trefoil, žlutě alfa-helix, zeleně nestrukturované oblasti, zobrazen pohled 

„dovnitř centra,“ podobně jako v „C,“ A a B převzato z (Murzin et al. 1992). 
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V současné době zahrnuje rodina IL-1 jedenáct členů (viz tabulka 1). Devět 

z nich leží v 500Mbp dlouhé oblasti chromozomu 2. Sekvenčně více odlišné IL-18 

a IL-33 leží na chromozomu 11, respektive 9, a někdy se řadí do vlastní proteinové 

rodiny. S výjimkou jedné izoformy antagonisty receptoru pro IL-1 alfa a beta (IL-1Ra) 

jsou všechny proteiny produkovány bez signální sekvence a využívají nekanonickou 

dráhu sekrece. 

Název interleukin odráží jednu z jeho funkcí – signalizaci mezi leukocyty. Funkce 

jednotlivých členů rodiny IL-1 jsou ovšem pleiotropní. Interleukin-1alfa, který 

je diskutovaný dále v práci, je důležitý pro spuštění zánětlivé reakce při infekci 

i sterilním zánětu a hraje významnou roli v regulaci krvetvorby a diferenciaci epitelů 

a endoteliálních buněk. 

Z proteinů rodiny IL-1 jsou nejlépe prozkoumány IL-1alfa a IL-1beta, 

které se váží s podobnou afinitou na stejný receptor (IL-1R), jehož aktivace vede 

k syntéze prozánětlivých molekul. Při aplikaci rekombinantních maturovaných IL-1alfa 

nebo IL-1beta na buněčnou kulturu mají tyto proteiny prakticky identické účinky 

(Mosley et al. 1987), jejich biologické role se ovšem liší: IL-1beta je spojován 

se sekrecí z buněk a následnou systémovou odpovědí, zatímco extracelulárně působící 

IL-1alfa zůstává většinou ukotven na povrchu buněk, kde působí pouze na buňky 

v nejbližším okolí. Zcela unikátní vlastností IL-1alfa je ovšem jeho funkce závislá 

na jeho jaderné lokalizaci, při které zatím neznámým mechanismem závislým na jeho 

N-terminální doméně dokáže vyvolávat expresi některých genů a řídit buněčnou 

diferenciaci. Právě na jadernou funkci IL-1alfa se zaměřuje tato práce. 

Třetím relativně dobře prozkoumaným proteinem patřícím do rodiny IL-1 

je přirozeně se vyskytující antagonista receptoru pro IL-1alfa i beta, označovaný 

IL-1Ra, který se také váže na receptor společný pro IL-1alfa a beta, ale nespouští jeho 

aktivaci. Nerovnováha mezi agonisty IL-1alfa a IL-1beta a antagonistou IL-1Ra 

je spojena s řadou nemocí a maligních procesů, jako je revmatoidní arthritida, nádorová 

transformace, cévní a srdeční nemoci a mnohé další (Arend 2002; Arend et al. 2008). 

IL-18 je prozánětlivý cytokin produkovaný makrofágy a dalšími buňkami. 

Vyvolává polarizaci Th1 u pomocných T-lymfocytů a indukuje tak buňkami 

zprostředkovanou imunitní odpověď (Micallef et al. 1996) 

IL-33 je asociován s chromatinem a působí jako transkripční represor (Carriere et 

al. 2007). Po sekreci z buňky a vazbě na svůj receptor vyvolává u pomocných 

T-lymfocytů polarizaci Th2, která aktivuje B-lymfocyty a vyvolává produkci protilátek. 

(Schmitz et al. 2005). 
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Mezi ostatní zástupce rodiny IL-1 patří prozánětlivé interleukiny IL-1F6, IL-1F8 

a IL-1F9, které jsou spojované především se zánětlivou odpovědí keratinocytů a jejich 

protizánětlivý antagonista IL-1F5 (Johnston et al. 2011). IL-1F7 působí protizánětlivě, 

po maturaci se přesouvá do jádra a jeho nadprodukce uvnitř buňky dokáže potlačit 

produkci prozánětlivých proteinů IL-1alfa, MIP-2, TNF-alfa a IL-6 vyvolanou stimulací 

LPS. (Sharma et al. 2008). 

IL-1F6, IL-1F8 a IL-1F9 vyžadují pro svou signalizaci receptor IL-1Rrp2 

a koreceptor IL-1RAcP. Vzhledem k tomu, že tyto proteiny sdílí s IL-1 stejný 

koreceptor, dochází ke spuštění velmi podobné signální dráhy, jako je to mu v případě 

receptoru pro IL-1 (Towne et al. 2004). 

IL-1F10 je strukturně podobný IL-1Ra (Bensen et al. 2001), jeho funkce 

ale doposud není známá.  

Kód název receptor koreceptor Funkce 

IL-1F1 IL-1alfa IL-1RI, IL-1RII IL-1 RAcP prozánětlivá 

IL-1F2 IL-1beta IL-1RI, IL-1RII IL-1 RAcP prozánětlivá 

IL-1F3 IL-1Ra IL-1RI, IL-1RII  není antagonista IL-1alfa a IL-1beta 

IL-1F4 IL-18 IL-18 R IL-18 
RAcP 

prozánětlivá 

IL-1F5 IL-1δ IL-1Rrp2 není antagonista IL-1F6, 8, 9 

IL-1F6 IL-1 ε IL-1Rrp2 IL-1RAcP prozánětlivá 

IL-1F7 IL-1 ζ IL-18 R neznámý protizánětlivá 

IL-1F8 IL-1 η IL-1Rrp2 IL-1RAcP prozánětlivá 

IL-1F9 IL-1H1 IL-1Rrp2 IL-1RAcP prozánětlivá 

IL-1F10 IL-1Hy2 neznámý neznámý neznámá 

IL-1F11 IL-33 IL-33 R (T1/ST2) IL-1 RAcP Th2 buněčná odpověď 

Tabulka 1. Zástupci rodiny interleukinu-1. Zvýrazněny jsou v současnosti nejčastěji 

používané názvy. Převzato z (Dinarello 2010a). 
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3.1.1 Úvod do biologických funkcí IL-1alfa 
Interleukin-1 byl původně popsán jako „endogenní pyrogen“, faktor, který po 

injekci do krevního řečiště vyvolává horečku. Později bylo zjištěno, že interleukin-1 

není jeden protein, ale dva příbuzné proteiny. Rozlišeny byly podle různého 

izoelektrického bodu na kyselý interleukin-1alfa (IL-1alfa) s pI=5 a neutrální 

interleukin-1beta (IL-1beta) s pI=7 (Dinarello et al. 1974). Navzdory tomu, že je jejich 

aminokyselinová sekvence identická pouze z 26 %, jejich maturované formy stejným 

způsobem aktivují receptor IL-1R1 (Mosley et al. 1987). Z tohoto důvodu se doposud 

využívá výraz interleukin-1 (IL-1) zahrnující IL-1alfa i IL-1beta.  

Interleukin-1alfa je ovšem v mnoha směrech odlišný od IL-1beta, za což jsou 

zodpovědné především rozdíly v jejich N-terminální doméně. N-terminální doména 

IL-1alfa totiž zprostředkovává vazbu prekurzoru IL-1alfa na membránu (viz 3.1.3.3) 

a nebrání maturované oblasti aktivovat svůj receptor. N-terminální doména je ale 

především zodpovědná za jadernou funkci, jež IL-1alfa řadí do skupiny „cytokinů 

s dvojí funkcí,“ na kterou se zaměřuje tato práce, viz kapitola 3.2. 

Interleukin-1alfa je syntetizován mnoha typy lidských buněk, především 

makrofágy a monocyty. Po stimulaci receptoru IL-1R nebo Toll-like receptorů (TLR) 

také dalšími buněčnými typy, především lymfocyty, keratinocyty, hepatocyty, 

fibroblasty, a buňkami endotelu a svaloviny. Aktivátorem Toll-like receptorů je celá řada 

složek bakteriálních buněk, významný je především bakteriální lipolysacharid (LPS). 

IL-1alfa je dále stimulován a cytokiny, mimo jiné IFN-gamma, TNF-alfa, IL-2 a IL-1. 

Na rozdíl od IL-1beta je v některých buněčných typech produkován konstitutivně, 

především v kůži a endotelu, viz kapitola 3.2.2. 

Interleukin-1alfa je významný proinflamatorní regulátor vyvolávající horečku 

a zánět a je významný imunomodulátor regulující proliferaci lymfocytů. Spouští 

produkci dalších prozánětlivých signálních molekul, jako je tumor necrosis factor 

(TNF), transforming growth factor beta (TGF-beta), granulocyte colony-stimulating 

factor (G-CSF), macrophage colony-stimulating factor (M-CSF), cyklooxygenáza 2 

(jejíž aktivita vyvolává produkci prozánětlivých prostaglandinů), endothelin-1, 

phospholipase A2, iducible nitric oxid synthase, fibroblast growth factor (FGF), 

epidermal growth factor (EGF), a interleukiny: IL-2, IL-6, IL-8, IL-1alfa a beta. Dále 

vyvolává expresi adhezivních molekul, které umožňují neutrofilům lokalizovat místo 

zánětu (Dinarello 1996).  

Nerovnováha v regulaci interleukinu-1alfa je spojována s řadou nemocí, například 

s chorobami kůže (Jensen 2010), kardiovaskulárními poruchami (Vicenova et al. 2009), 
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Alzheimerovou chorobou (Shaftel et al. 2008) a řadou nádorových onemocnění (Apte et 

al. 2006; Dinarello 2010b). 

 IL-1alfa má také nezánětlivé role, těmi jsou regulace osteoklastogeneze (Lee et 

al. 2010), reparace epitelů, (Barland et al. 2004; Jung et al. 2011), regulace diferenciace 

epiteliálních buněk (Chong et al. 2009), řízení vývoje pohlavních buněk (Rozwadowska 

et al. 2007) a další. 

Ve stručnosti lze osudy interleukinu-1alfa popsat následovně: Po stimulaci buněk 

je produkován IL-1alfa ve formě prekurzoru. Prekurzor je v závislosti na dalších 

signálech buď štěpen (viz kapitola 3.1.3.1) a následně sekretován z buňky (3.1.3.2) nebo 

ukotven na buněčnou membránu (3.1.3.3). Poté, co se takto dostane mimo buňku, může 

být vázán receptorem, čímž spouští jeho signalizaci (3.1.2). N-terminální doména, která 

po rozštěpení zůstává v cytoplasmě nebo nerozštěpený prekurzor mohou být aktivně 

přeneseny do jádra (3.2.1), kde se dokáží vázat na histonacetyltransferázové komplexy 

a regulovat transkripci některých genů, čemuž se obsáhle věnuje kapitola 3.2.2. 

Zjednodušené schéma těchto drah viz obrázek 2. 
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3.1.2 Signální kaskáda receptoru pro IL-1alfa a beta 
Pro interleukin-1 jsou známé dva receptory a dva koreceptory. Receptor 

interleukinu-1 typ 1 (IL-1R1) má extracelulární domény imunoglobulinového typu 

(IG-like) vázající IL-1, krátký intermembránový segment a dlouhou intracelulární TIR 

doménu (Toll-like/Interleukin-1 Receptor domain) nutnou pro přenos signálu. Druhý typ 

receptoru pro IL-1 (IL-1R2) má kratší intracelulární oblast neobsahující TIR doménu, 

a není tedy schopen signalizace, čímž blokuje zánětlivou reakci vyvazováním 

dostupného IL-1 a koreceptoru. 

Koreceptor IL-1RAcP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) se váže 

na komplex IL-1R●IL-1. Po této vazbě intracelulární TIR doména koreceptoru 

vyvolává následný přenos signálu. Struktura komplexu receptoru, koreceptoru a ligandu 

viz obrázek 3. 

Nově byl objeven koreceptor TILRR, který je produkován většinou buněčných 

typů. Tento koreceptor dokáže vyvolat signalizaci skrze myddozom (viz dále), také 

ale aktivuje protein Ras (Zhang et al. 2010; Zhang et al. 2012). Protein Ras dokáže 

aktivovat dráhu MAPkináz, ale i řadu dalších signálních kaskád. Biologická role tohoto 

koreceptoru zatím není známá. 

 
Obrázek 3. Struktura komplexu IL-1beta, receptoru IL-1R1 a koreceptoru 
IL-1RAcP . Struktura interleukinu-1beta (modře) navázaného na fragment receptoru pro IL-1 
typu 1 (IL 1R1, zeleně) a fragment koreceptoru (IL-1RAcP, žlutě) (PDBID: EDEP, obrázek 
vytvořen pomocí programu PyMol). Interleukin-1alfa i interleukin-1beta se váží na dvě oblasti 
receptoru, následně dochází ke konformační změně na receptoru a dochází k vazbě koreceptoru. 
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Obrázek 4: Myddozom 
Helikální uspořádání oblastí „Dead 
Domain“ poteinů MyD88, IRAK-4 a 
IRAK-2 tvořící myddosom, komplex 
společný pro receptory rodiny IL-1 a 
Toll-like receptory. V případě 
receptoru pro IL-1 se na poslední 
úroveň připojuje IRAK-1 na místo 
IRAK-2. Převzato z (Lin et al. 
2010). M=MyD88, I4=IRAK-4, 
I2=IRAK-2, indexy označují 
jednotlivé kopie proteinů
v komplexu. 

 
Po vzniku heterodimeru IL-1R1●IL-1RAcP dochází na cytoplazmatické TIR 

doméně k navázání proteinu MyD88, který je základem myddozomu, proteinového 

komplexu společného pro receptory IL-1 a Toll-like receptory (TLR), s výjimkou TLR3, 

který využívá jiný adaptor (Yamamoto et al. 2002). Ligandy pro receptor IL-1R1 

(IL-1alfa a IL-1beta) a ligandy pro Toll-like receptory (bakteriální lipopolysacharid, 

flagelin, dsRNA a další) proto vyvolávají podobnou buněčnou odpověď. Bližší 

informace o adaptorech těchto receptorů viz (O'Neill and Bowie 2007). 

 V případě receptoru pro IL-1 se na MyD88 

váže kináza IRAK-4 a na komplex MyD88●IRAK-4 

IRAK-1. IRAK-1 přichází navázána na regulační 

protein TOLLIP, který se po vazbě IRAK-1 

na myddozom odpojuje (Burns et al. 2000). Nutnost 

této posloupnosti vyplývá z helikálního uspořádání 

struktury myddozomu, jehož část byla nedávno 

experimentálně určena (Lin et al. 2010), viz   

obrázek 4. 

IRAK-1 následně spouští signální kaskádu, 

která vyvolává aktivaci transkripčních aktivátorů 

NF-kappaB a AP-1 a aktivaci MAPkinázové dráhy. 

Aktivace NF-kappaB je závislá na polyubiquitinaci 

proteinu IRAK-1 E3 ubiquitin ligázou TRAF6. 

Na polyubiquitinovém řetězci dochází k interakci 

dalších proteinů, které poté sérií ubiquitinací 

a fosforylací aktivují MAPkinázové dráhy (p38, 

ERK i JUN) a dráhu NF-kappaB (kináza IKK), 

detaily viz přehledové články (Dinarello 2009; 

Flannery and Bowie 2010).  

Kromě toho dochází ke stabilizaci mRNA 

kódujících zánětlivé mediátory, ať už závislé na 

destabilizujících AU-bohatých elementech v 3’nepřekládaných oblastech mRNA (ARE) 

(Hartupee et al. 2008), nebo na jiných elementech v mRNA (Ohba et al. 2012). Další 

mechanismus aktivace syntézy proteinů spočívá v interferenci s „umlčováním“ 

některých mRNA, například mRNA pro IL-6 a IL-1alfa (Dhamija et al. 2011). 
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Negativní regulátor této dráhy je antagonista receptoru pro interleukin-1 (IL-1Ra), 

působící jako kompetitivní inhibitor. Tento protein má schopnost vázat receptor pro 

IL-1, ale vzniklý komplex neváže koreceptor IL-1RAcP, a blokuje tak signalizaci. Jedna 

z popsaných sestřihových variant, sekretovaný IL-1Ra (sIL-1Ra), má jako jediný 

zástupce rodiny IL-1 hydrofóbní signální sekvenci, díky které je sekretován klasickou 

sekreční drahou přes Golgiho komplex. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompetitivní 

inhibici, musí být množství IL-1Ra relativně velké. Pro 50% inhibici odpovědi na 

cirkulující IL-1 je potřeba 100 násobná koncentrace rekombinantního IL-1Ra (Arend et 

al. 1990), pro inhibici membránově vázaného IL-1alfa musí být koncentrace 30násobná 

v porovnání s cirkulujícím IL-1beta a 5násobná v porovnání s cirkulujícím IL-1alfa 

(Kaplanski et al. 1994). Kromě sekretovaného sIL-1Ra se vyskytují i intracelulární 

izoformy (iclIL-1Ra), které jsou také schopny vázat a inhibovat receptor, ale mají 

zřejmě i intracelulární funkci (viz kapitola 3.2.4). Při popisu schopnosti inhibovat 

receptor IL-1 bude v případě sekretované izoformy i intracelulárních izoforem používán 

souhrnný výraz IL-1Ra. 

 

3.1.3 Role N-terminální domény IL-1alfa v jeho regulaci 
N-terminální doména interleukinu-1alfa je cílem řady posttranslačních 

modifikací, které určují osudy tohoto proteinu v buňce. Kvůli specifickým vlastnostem 

N-terminální domény je funkce IL-1alfa, na rozdíl od systémově působícího IL-1beta, 

spojována především s intracelulárním působením a působením při přímém buněčném 

kontaktu. 

Prekurzor IL-1alfa může být štěpen a aktivně sekretován, ale působí především 

jako prekurzor vázaný svým N-koncem na membránu (membránová forma). Role 

N-terminální domény IL-1alfa pro jadernou lokalizaci tohoto proteinu je diskutována 

v kapitole 3.2.1. Jaderná funkce závislá na N-terminální doméně je diskutována 

v kapitole 3.2.2. 

3.1.3.1 Maturace prekurzoru IL-1alfa 

Maturace IL-1alfa probíhá štěpením prekurzoru proteázou calpainem, která je 

aktivována ionty Ca2+ (Kobayashi et al. 1990b). IL-1alfa ve formě prekurzoru (~33kDa) 

je schopen aktivovat signalizaci IL-1RI, ale maturace tuto schopnost zvyšuje (Afonina 

et al. 2011). Rozštěpením prekurzoru mezi aminokyselinovými zbytky 118-119 

(~33kDa) vzniká maturovaný IL-1alfa (~17 kDa) a N-terminální peptid (~16 kDa). 

Proteolytické štěpení prekurzoru IL-1alfa probíhá pomocí řady enzymů, z nichž 
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významný je především granzym B produkovaný cytotoxickými T-lymfocyty při 

kontaktu s buňkou infikovanou viry. Toto proteolytické štěpení v oblasti blízké štěpení 

calpainem zvyšuje biologickou aktivitu maturovaného IL-1alfa (Afonina et al. 2011).  

Aktivace calpainu je velmi pečlivě regulovaný proces a nepřítomnost 

aktivovaného calpainu může souviset s preferenční membránovou formou (Fettelschoss 

et al. 2011) a jadernou funkcí IL-1alfa, protože aktivně sekretován bývá pouze štěpený 

IL-1alfa (Watanabe and Kobayashi 1994). Gen pro interleukin-1alfa je polymorfní 

v oblasti, která kóduje místo pro štěpení calpainem. Majoritní alela v evropské populaci 

(G v pozici +4845) je spojovaná s vyšším rizikem vzniku systémové sklerodermie. 

Protein kódovaný majoritní alelou je obtížněji štěpitelný calpainem a má ve fibro-

blastech především jadernou lokalizaci, zatímco protein kódovaný minoritní alelou 

(T v pozici +4845) je snáze štěpitelný a má difúzní lokalizaci mezi jádrem a cyto-

plazmou (Kawaguchi et al. 2007). U některých organismů, například potkana (Sultana 

et al. 2000), kočky, psa a prasete (Straubinger et al. 1999), byla pozorována sestřihová 

varianta mRNA pro interleukin-1alfa kódující protein bez místa pro štěpení calpainem, 

který dokáže aktivovat IL-1R, ale nemůže být štěpen calpainem a zřejmě ani aktivně 

sekretován. 

3.1.3.2 Sekrece maturovaného IL-1alfa 

Proteiny rodiny IL-1, s výjimkou sIL-1Ra, nemají hydrofóbní signální sekvenci 

pro sekreční dráhu Golgiho komplexu, ale jsou sekretovány nekanonickou sekreční 

dráhou. V případě lidského organismu se ovšem volně cirkulující IL-1alfa vyskytuje 

vzácně, jak ilustruje skutečnost, že injekce bakteriálního lipopolysacharidu vyvolává 

výskyt sérového IL-1beta, ale ne IL-1alfa (Cannon et al. 1990), a také přirozený výskyt 

protilátek proti cirkulujícímu IL-1alfa (Mizutani et al. 1998). Sekrece interleukinu-1alfa 

je spojována především s maligními transformacemi, jako je například rakovina prsu 

(Streicher et al. 2007), močového měchýře (Watanabe and Kobayashi 1994) nebo 

slinivky břišní (Niu et al. 2004; Matsuo et al. 2009).  

U nejběžnějších modelových organismů pro studium funkce IL-1alfa, hlodavců 

a králíků, je pozorována sekrece IL-1alfa z buněk v porovnání s lidmi častěji, 

proto musí být zjištěné výsledky přejímány pro lidské buňky kriticky.  

První typ sekrece IL-1alfa nebyl pozorován u lidských buněk, je ale běžný 

u myších buněk: Vzhledem k přímé vazbě mezi myším IL-1beta a IL-1alfa může 

IL-1beta sloužit jako nosič pro IL-1alfa při sekreci z buňky (Fettelschoss et al. 2011). 

Sekrece IL-1beta vyžaduje dva signály – ligand pro IL-1/Toll-like receptory (například 
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LPS) a ATP fungující jako alarmin. Jako receptor pro ATP byl nalezen P2X7, iontový 

kanál vyvolávající výstup iontů K+ z buňky, který následně vyvolává influx Ca2+ 

a aktivaci NALP3 inflamazomu a sekreci IL-1beta (Ferrari et al. 2006). Samotná 

sekrece pravděpodobně probíhá jako exocytóza váčků odvozených z endolysozomů 

(Andrei et al. 1999). Tato dráha závislá na extracelulárním ATP je významná i pro další 

cytokiny rodiny IL-1, jako jsou intracelulární izoformy IL-1Ra (Wilson et al. 2004), 

IL-1F6 (Martin et al. 2009) a IL-1F9 (Johnston et al. 2011).  

Druhá dráha sekrece IL-1alfa je závislá na proteinu S100A13 a také vyžaduje 

vstup extracelulárního Ca2+ do cytozolu (Brough et al. 2003) a aktivaci kaskády 

Toll-like receptorů nebo receptoru pro IL-1, která vyvolává fosforylaci IL-1alfa v oblasti 

N-terminální domény (Ser-87) (Kobayashi et al. 1990a). Je velmi pravděpodobné, 

že tato fosforylace blokuje přenos IL-1alfa do jádra tím, že odstiňuje pozitivní náboj 

blízkého jaderného lokalizačního signálu, viz kapitola 3.2.1. Po fosforylaci se IL-1alfa 

v přítomnosti iontů Ca2+ následně váže na vnitřní stranu cytoplazmatické membrány 

ke kyselým fosfolipidům. Samotný IL-1alfa dokáže destabilizovat lipozomy tvořené 

kyselými fosfolipidy, přičemž tento efekt je zesílen přítomností Ca2+ (Oku et al. 1995). 

Přes membránu prochází exportní komplex tvořený heterotetramerem IL-1alfa 

a S100A13, ve kterém S100A13 funguje jako chaperon udržující IL-1alfa v částečně 

rozvolněné konformaci (tzv. molten globule) (Mandinova et al. 2003), viz obrázek 5. 

Sekrece je zřejmě spřažena se štěpením calpainem, protože buňky produkující 

interleukin-1alfa, které ale nejsou neschopné jej štěpit, jej ani nesekretují (Tarantini et 

al. 2001).  

Podobnou drahou je sekretován i FGF-1, který pro svou sekreci vyžaduje navíc 

přítomnost synaptogaminu-1. Tato sekrece může být blokována nadbytkem prekurzoru 

pro IL-1alfa, což značí, že tyto proteiny sdílí část sekreční dráhy (Tarantini et al. 2001). 
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Obrázek 5. Exportní komplex pro sekreci interleukinu-1alfa. 
Exportní komplex pro přenos interleukinu-1alfa přes cytoplazmatickou membránu je 
tvořený homodimerem S100A13 (odstíny tyrkysové), na který jsou vázány dvě 
molekuly IL-1alfa (barvy duhy). Sekrece je závislá na přítomnosti vápenatých iontů, 
přes které se prekurzor interleukinu-1alfa váže k vnitřní straně cytoplazmatické 
membrány, a štěpení proteázou calpainem. Obrázek je vytvořen podle PDBID:2L5X 
pomocí programu PyMol. 
 

3.1.3.3 Membránový interleukin-1alfa  

Pro biologickou roli IL-1alfa je důležitá „membránová forma“ (Kurt-Jones et al. 

1985), tedy prekurzor kotvený díky své N-terminální doméně (minimální oblast 64-171) 

(Niki  et al. 2004)) na vnější stranu cytoplazmatické membrány. Membránový IL-1alfa 

působí jako juxtakrinní signalizační molekula: dokáže aktivovat receptory na buňce, se 

kterou je ve fyzickém kontaktu. Membránový IL-1alfa představuje jen 1-2 % celkového 

IL-1alfa v buňce, dokáže ale aktivovat receptor silněji, než odpovídající množství 

solubilního IL-1alfa nebo beta (Kaplanski et al. 1994), což je pravděpodobně vliv 

lokálního nabohacení na membráně. Některé pochody jsou závislé spíše na 

membránovém IL-1alfa, než na sekretovaném IL-1alfa, jak ilustruje myší model lidské 

arthritidy (Niki et al. 2004). 

Zatímco mechanismus sekrece je částečně prozkoumaný, mechanismus vazby 

IL-1alfa na membránu známý není. Role fosforylace byla prokázána pouze pro vazbu na 

vnitřní stranu cytoplazmatické membrány (Kobayashi et al. 1990a). Neobvyklý druh 

myristoylace na epsilon-aminoskupině lysinu-83 (Bursten et al. 1988; Stevenson et al. 

1993) zřejmě reguluje především jaderný import (viz 3.2.1) jeho vliv na membránovou 

lokalizaci není znám. Nejedná se ani o vazbu přes některý z typů receptorů pro IL-1alfa 

(Kaplanski et al. 1994). Uvolnění membránového IL-1alfa po inkubaci s D-manózou 
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ovšem naznačuje, že by IL-1alfa mohl být vázán k membráně lektinovými interakcemi 

nebo přes manózový receptor (Kaplanski et al. 1994). 

Na myším modelu bylo zjištěno, že pro spuštění sekrece IL-1alfa jsou nutné dva 

signály, LPS (nebo jiný signál pro Toll-like receptory) a aktivace inflamazomu, pro 

vytvoření membránového IL-1alfa stačí samotná stimulace bakteriálním LPS, a při 

inhibici sekrece IL-1alfa dochází ke zvýšení množství membránového IL-1alfa 

(Fettelschoss et al. 2011). 

Membránový IL-1alfa má roli ve spouštění autoregulační signalizační smyčky, 

ve které má často nepřímý, ale esenciální vliv proto, že indukuje syntézu svých přímých 

regulátorů. Membránový IL-1alfa je klíčový pro udržení senescenčního fenotypu 

fibroblastů, protože indukuje produkci IL-6 a IL-8, které jsou přímé regulátory 

senescence (Orjalo et al. 2009). V případě pankreatického adenokarcinomu rakovinné 

buňky produkují membránový IL-1alfa, jenž je rozeznáván okolními fibroblasty, které 

následně vytváří cytokiny podporující růst nádoru (Tjomsland et al. 2011). 

Membránová forma interleukinu-1alfa představuje extrémně zajímavou oblast 

biologie IL-1alfa, která ale doposud nebyla podrobně prostudována. 
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3.2 Dvojí funkce interleukinu-1alfa 
I když se většina studií probíhajících na interleukinu-1alfa zaměřuje na jeho 

maturovanou formu, množí se důkazy, že evolučně konzervovaný a relativně dlouhý 

N-terminální úsek má vlastní jadernou roli. Tato jaderná funkce jej řadí mezi „cytokiny 

dvojí funkce“, které mají kromě své klasické funkce, tedy signalizace mezi buňkami, 

uvnitř buňky také funkci nezávislou na membránovém receptoru. Koncept „dvojí 

funkce cytokinů“ a nekanonické intracelulární funkce signalizačních molekul je obecně 

přijímán a intenzivně zkoumán (Re and Cook 2011). Společným rysem této třídy 

cytokinů je nekanonický export z buňky (Prudovsky et al. 2008), intracelulární (často 

jaderná) lokalizace (Arnoys and Wang 2007) a internalizace receptoru s ligandem 

z membrány do jádra (Olsnes et al. 2003; Planque 2006). 

Kromě IL-1alfa patří mezi nejlépe prozkoumané „cytokiny dvojí funkce“ IL-33 

a High-mobility group protein B1 (HMGB1). Protein HMGB1 se dokáže vázat na řadu 

cytokinů a ligandů Toll-like receptorů, což vede k amplifikaci signalizace jejich 

receptorů (Hreggvidsdottir et al. 2009). Mezi nimi je i IL-1alfa (Wahamaa et al. 2011), 

ale není známo, jestli má tato interakce má vliv i na jadernou roli IL-1alfa. V jádře 

se HMGB1 přímo váže na DNA, kde v součinnosti s histonem H1 dokáže regulovat 

strukturu chromatinu (El Gazzar et al. 2009). N-terminální doména proteinu IL-33 

má konzervovaný motiv připomínající homeodoménu, kterou se IL-33 váže na DNA 

v oblasti heterochromatinu, kde působí jako transkripční represor (Carriere et al. 2007). 

Protein IL-1F7, další člen rodiny IL1, se po své maturaci rozštěpením přesouvá do jádra 

a jeho nadprodukce v buňce dokáže potlačit produkci prozánětlivých proteinů IL-1alfa, 

MIP-2, TNF-alfa a IL-6 vyvolanou stimulací LPS. Mechanismus této inhibice ovšem 

není známý (Sharma et al. 2008). 

Intracelulární izoformy IL-1Ra mají také nekanonickou intracelulární funkci, 

která ovšem není závislá na jejich jaderné lokalizaci. IL-1Ra tedy není „cytokin dvojí 

funkce“ typu IL-1alfa, HMGB1 nebo IL-33, protože ale intracelulární IL-1Ra významně 

reguluje jadernou funkci IL-1alfa, je jeho nekanonická role popsána v kapitole 3.2.4. 

Interleukin-1alfa skrze aktivaci svého receptoru schopen vyvolávat pozitivně 

zpětnovazebnou smyčku vyvolávající vlastní syntézu, přičemž tato aktivace je závislá 

především na aktivaci NF-kappaB (Kimura et al. 1998; Niu et al. 2004; Streicher et al. 

2007). Buňka tedy v reakci na exogenní IL-1alfa produkuje vlastní IL-1alfa. Tato 

zpětnovazebná smyčka může být buď endokrinní, pokud IL-1alfa působí v rámci celého 

organismu, toto působení ovšem není za fyziologických podmínek u lidských buněk 

pozorováno (Cannon et al. 1990), nebo parakrinní, pokud IL-1alfa pochází ze stejné 



27 
 

tkáně. Solubilní IL-1alfa je spojován hlavně s nekrózou buněk (viz kapitola 3.2.1). 

Hlavní type signalizace IL-1alfa v přirozených podmínkách představuje membránově 

vázaný IL-1alfa (viz 3.1.3.3), který aktivuje signální kaskádu buňky, se kterou 

je v přímém dotyku. Jde tedy o signalizaci juxtakrinní. Pokud je IL-1alfa sekretován 

a poté aktivuje příslušný receptor vlastní buňky, jedná se o „autokrinní signalizaci“. 

Intrakrinní dráha interleukinu-1alfa spočívá v působení vnitrobuněčného IL-1alfa na 

vlastní buňku. Schéma možných druhů působení je shrnuto jako obrázek 6. Pro studium 

signalizace závislé na jaderném IL-1alfa je nutné vyblokovat vliv extracelulárního 

IL-1alfa, a to buď dodáním dostatečného nadbytku IL-1Ra nebo protilátek proti 

IL-1alfa. 

Závislost intracelulární funkce prekurzoru IL-1alfa nebo jeho N-terminální 

domény na jeho jaderné lokalizace byla prokázána v mnoha experimentech a je 

pravděpodobné, že i v případě ostatních hraje jaderná lokalizace IL-1alfa klíčovou roli. 

Intracelulárnímu IL-1alfa jsou přičítány některé případy maligní transformace, 

ovlivnění buněčné proliferace a senescence a exprese některých cílových genů. Kromě 

toho bývá také často pozorován fenomén zesílení odpovědi na stimuly receptoru pro 

IL-1, pokud už v buňce IL-1alfa přítomen je. Popisem těchto jevů se zabývají 

následující podkapitoly.  

 

Obrázek 6. Mechanismus působení IL-1alfa 
1) parakrinní (pokud se jedná o blízké buňky), nebo endokrinní (pokud je vliv 
systémový) působení – u lidí vzácné, 2) autokrinní působení – působení na vlastní 
buněčné receptory, 3) juxtakrinní působení – působení membránově vázaného IL-1alfa 
na buňky, které jsou ve fyzickém kontaktu, 4) intrakrinní působení – vliv 
intracelulárního IL-1alfa na vlastní buňku, závislé na přenosu do jádra. 



28 
 

3.2.1 Vliv subcelulární lokalizace IL-1alfa na jeho funkc i 
Prekurzor IL-1alfa má v nestimulovaných buňkách cytoplazmatickou lokalizaci, 

v přítomnosti stresových signálů, jako je například bakteriální lipopolysacharid (LPS), 

se prekurzor přesouvá do jádra (Werman et al. 2004). Jaderný přesun může být 

regulován buď rozštěpením prekurzoru a přenosem samotné N-terminální domény do 

jádra (Stevenson et al. 1997), nebo regulací importu celého prekurzoru. Při tom hraje 

hlavní roli aktivace dráhy MAPkinázy p38 (Bose et al. 2011), ale samotný 

mechanismus regulace jaderného importu IL-1alfa není známý. Pro prekurzor 

interleukinu-1alfa je také známý mechanismus jaderného importu, který je závislý 

na antiapoptotickém proteinu HAX-1. Tato regulace importu byla zatím popsána pouze 

pro fibroblasty (Chang 2009). 

Za jadernou lokalizaci IL-1alfa je zodpovědný bazický jaderný lokalizační signál 

(NLS) v N-terminální oblasti (Wessendorf et al. 1993). Samotný jaderný import 

pravděpodobně zprostředkovávají importiny, v případě IL-1alfa byla v kvasinkovém 

dvouhybridním systému nalezena interakce s importiny α1 a α5 (Pollock et al. 2003) 

Pokud je v buňce bazický náboj NLS odstíněn myristoylací lyzinu-83, dochází 

k inhibici jaderného importu IL-1alfa (Stevenson et al. 1997). Část prekurzoru je také 

udržována v cytoplazmě zatím neprozkoumaným mechanismem závislým na úseku, 

který se nacházející v maturované oblasti IL-1alfa (Sudo et al. 2005). Regulace 

subcelulární lokalizace se zřejmě liší v jednotlivých buněčných typech a není doposud 

podrobně popsána. V kontrastu s IL-1alfa, IL-1beta má především cytoplazmatickou 

lokalizaci a do jádra vstupuje jenom pasivní difúzí (Luheshi et al. 2009b). Vzájemný 

vztah mezi uvedenými regulacemi jaderného importu IL-1alfa není znám. 

Tato složitá regulace jaderného importu má funkční opodstatnění, protože 

IL-1alfa slouží jako alarmin, vnitrobuněčná molekula, která při výskytu mimo buňku 

vyvolává sterilní zánět. V přítomnosti proapoptotických signálů se IL-1alfa přesouvá 

do jádra a při apoptóze buňky se pak nevyplavuje mimo apoptotické váčky (Cohen et al. 

2010). Alarminů je celá řada, kromě IL-1alfa mezi ně patří také už zmíněné „cytokiny 

dvojí funkce“ HMGB1 (Yang et al. 2007) a IL-33 (Moussion et al. 2008), 

pro podrobnější přehled této problematiky viz (Chen and Nunez 2010). Klíčovou roli 

v regulaci sterilního zánětu ale hraje právě aktivace receptoru pro IL-1 (Chen et al. 

2007). Iniciace sterilního zánětu při nekróze buněk je závislá na IL-1alfa, který 

je v buňce přítomen v podobě aktivního prekurzoru a nevyžaduje, na rozdíl od IL-1beta, 

štěpení pro svou aktivaci (Mosley et al. 1987). Je tedy v buňce předpřipraven v aktivní 

podobě. Přítomnost interleukinu-1afa mimo buňku následně vede k syntéze a sekreci 
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IL-1beta, který je hlavní molekulou udržující a zesilující zánět (Luheshi et al. 2011). 

 V jádře se interleukin-1alfa při apoptóze pevně váže k chromatinu, v klidovém 

stavu je s ním asociován volně a je v rámci jádra pohyblivý (Cohen et al. 2010). 

Při apoptóze se nachází ve velkých apoptotických tělíscích obsahujících DNA 

a chromatin, čímž se zabraňuje jeho uniknutí mimo buňku a tedy vzniku zánětu. Tato 

tělíska, pokud nejsou rychle fagocytována, jsou ovšem schopna vyvolat sterilní zánět 

závislý na IL-1alfa (Berda-Haddad et al. 2011).  
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3.2.2 Jaderná funkce interleukinu-1alfa  
Intracelulární působení interleukinu-1alfa je nezávislé na signalizaci IL-1R 

a tedy neovlivnitelné protilátkami ani extracelulárně dodaným IL-1Ra, 

což experimentálně vylučuje možný vliv interleukinu-1alfa uniklého z buňky. Význam 

jaderné translokace pro funkci IL-1alfa byl v několika klíčových experimentech 

elegantně prokázán mutací NLS a tedy blokací jaderného importu IL-1alfa (McMahon 

et al. 1997; Stevenson et al. 1997; Pollock et al. 2003). V části experimentů ovšem 

nebyla zkoumána subcelulární lokalizace interleukinu-1alfa a v tomto případě není 

možné rozhodnout, jestli je studovaná funkce závislá na jaderné lokalizaci. Pro přehle-

dnost není u většiny následujících experimentů uváděna metoda pro vyloučení vlivu 

extracelulárního IL-1alfa. Tyto údaje shrnuje tabulka 2, ve které je také vypsána 

subcelulární lokalizace IL-1alfa. 

Jedním z hlavních modelů pro studium jaderné funkce interleukinu-1alfa jsou 

fibroblasty, ve kterých intracelulární interleukin-1alfa působí jako růstový faktor 

a udržuje buňky v nediferenciovaném stavu (Higgins et al. 1999). Systémová 

sklerodermie, autoimunitní choroba provázená nadprodukcí kolagenu, je spojována 

s polymorfismem v genu pro interleukin-1alfa, přičemž majoritní alela (zastoupená 

v 70-90 % populace podle údajů z databáze www.ensembl.org) riziko zvyšuje. 

Tato alela kóduje protein, který je obtížněji štěpitelný calpainem a má především 

jadernou lokalizaci, v kontrastu s proteinem kódovaným minoritní alelou, jenž je snáze 

štěpen a má cytoplazmatickou lokalizaci (Kawaguchi et al. 2007). Při nadprodukci 

interleukinu-1alfa ve zdravých fibroblastech dochází ke zvýšení bazální exprese 

iclIL-1Ra, IL-6 a chemokinu MCP-1 a zesílení odpovědi na exogenní IL-1beta, což je 

chování podobné fibroblastům systémové sklerodermie (Higgins et al. 1999). V případě 

jiného experimentu na zdravých fibroblastech bylo pozorováno zvýšení exprese IL-6 

a kolagenu, spolu s indukcí proliferace po transformaci plazmidem kódujícím IL-1alfa. 

To naznačuje, že intracelulární interleukin-1alfa může na fibroblasty působit jako 

růstový faktor (Kawaguchi et al. 2004). 

 Patologie systémové sklerodermie může souviset s proteinem HAX-1. HAX-1 

v chondrocytech interaguje s N-terminální doménou interleukinu-1alfa na třech různých 

oblastech, mezi nimiž je i oblast jaderného lokalizačního signálu (Yin et al. 2001). 

Nezbytnost proteinu HAX-1 pro jaderný import IL-1alfa byla později skutečně 

prokázána pro fibroblasty. Spolu s tím bylo zjištěno, že intracelulární IL-1R2 není nutný 

pro translokaci do jádra, ale je nezbytný pro signální dráhu jaderného interleukinu-1alfa 

vedoucí k syntéze IL-6, IL-8 a kolagenu (Chang 2009). 
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Druhým významným modelem pro studium intracelulárního interleukinu-1alfa 

jsou endoteliální buňky. V buňkách endotelu dochází spontánně k tvorbě 

interleukinu-1alfa, který následně vyvolává buněčnou senescenci. Antisense oligo-

nukleotid proti mRNA kódující IL-1alfa dokáže tuto senescenci zvrátit a IL-1alfa tedy 

působí antiproliferativně (Maier et al. 1990). Opačně se chovají například hepatocyty, 

ve kterých antisense oligonukleotid proti mRNA IL-1alfa blokuje růst (Tsuboi 2000). 

Na rozdíl od stárnoucího endotelu v transformovaném endotelu IL-1alfa zcela chybí 

(Maier et al. 1990). Pro to, aby IL-1alfa vyvolával senescenci, musí být přenesen do 

jádra, kde spouští expresi kolagenázy a PAI-1 a vyvolává „fibroblastům podobný 

fenotyp“, který je spojován s nediferencovaností (Maier et al. 1994). Je zajímavé, že 

ve fibroblastech dokáže iclIL-1Ra expresi kolagenázy inhibovat, ale expresi PAI-1 

naopak zvyšuje (Kanangat et al. 2006). Tato diskrepance v regulaci PAI-1 zřejmě 

souvisí se skutečností, že extracelulární IL-1alfa expresi PAI-1 snižuje (Niu et al. 2004), 

což by tedy mohlo souviset s rozdílnou úrovní exprese PAI-1 v závislosti na extra-

celulárním, nebo intracelulárním IL-1alfa.  

N-terminální doména a prekurzor IL-1alfa v endoteliálních buňkách vyvolává 

aktivaci drah NF-kappaB a AP-1 bez toho, aby musel být aktivován receptor IL-1. 

Přítomnost IL-1alfa v těchto buňkách navíc zesiluje reakci endoteliálních buněk na 

stimulaci TNF-alfa a IFN-gamma (Werman et al. 2004). 

Intracelulární interleukin-1alfa také působí na migrační schopnosti 

endoteliálních buněk. Ve studii na pupečníkových endoteliálních buňkách (HUVEC) 

byla pozorována snížená migrace a zvýšená exprese PAI-1 v závislosti na jaderně 

lokalizovaném interleukinu-1alfa (McMahon et al. 1997).V buňkách ECV304 jaderně 

lokalizovaný IL-1alfa migraci těchto buněk naopak stimuloval. Je zajímavé, 

že extracelulární IL-1alfa migraci stimulovat nedokázal a že intracelulární IL-1Ra 

kompletně inhiboval migraci buněk (Merhi-Soussi et al. 2005). Vysvětlení opačného 

účinku IL-1alfa na tyto buňky spočívá pravděpodobně v tom, že linie ECV304 

je označovaná za endoteliální buňky mylně, a jedná se ve skutečnosti o epiteliální buňky 

odvozené od karcinomu močového měchýře (Drexler et al. 2002). 

Interleukin-1alfa působí jako mitogen pro některé druhy transformovaných 

buněk. V případě dlaždicových buněk karcinomu hlavy a krku je tento mitogenní efekt 

založen na aktivaci drah NF-kappaB a AP-1 vedoucí k expresi IL-8, který slouží jako 

přímý růstový faktor pro tyto buňky. Tato aktivace je přinejmenším částečně závislá 

na intracelulárním IL-1alfa, protože jeho nadprodukce zvyšuje expresi IL-8 závislou 

na transkripčních faktorech NF-kappaB a AP-1 (Wolf et al. 2001). N-terminální doména 
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IL-1alfa má při nadprodukci v potkaních glomerulárních buňkách dokonce schopnost 

tyto buňky přímo transformovat. Tato maligní transformace je závislá na přenosu 

IL-1alfa do jádra, a mutace jaderného lokalizačního signálu tuto schopnost blokuje 

(Stevenson et al. 1997).  

U většiny transformovaných buněk ovšem IL-1alfa vyvolává apoptózu nebo 

růstovou inhibici. IL-1alfa byl nalezen v interchromatinových granulích, 

kde kolokalizoval s proteiny sestřihového aparátu. Nadexprese N-terminální domény 

interleukinu-1alfa vyvolávala posun poměru mezi alternativně sestřiženými variantami 

mRNA Bcl-X ve prospěch proapoptotické varianty. Také bylo pozorováno, 

že nadprodukce IL-1alfa vyvolává apoptózu v panelu transformovaných buněk, ale ne 

u kontrolních zdravých linií. (Pollock et al. 2003). 

 V případě buněk osteosarkomu vnitrobuněčný, ale ne extracelulární, IL-1alfa 

vyvolává růstovou inhibici, produkci IL-6 a zvýšenou frekvenci apoptózy. 

Vnitrobuněčný IL-1Ra v tomto typu buněk dokáže inhibovat produkci IL-6, ale neruší 

růstovou inhibici vyvolanou IL-1alfa (Palmer et al. 2005). Podle Palmera iclIL-1Ra 

nedokáže zabránit jaderné lokalizaci IL-1alfa, ovšem jeho výsledky naznačují, 

že dochází k dramatickému snížení jaderné lokalizace IL-1alfa. V buňkách osteo-

sarkomu byl nalezen další interakční partner interleukinu-1alfa, necdin. Necdin 

v buňkách osteosarkomu inhibuje produkci protokolagenu-1 a blokuje buněčný růst. 

Tato inhibice vyvolaná nadprodukcí necdinu je blokovatelná koexpresí IL-1alfa s 

necdinem (Hu et al. 2003).  

Intracelulární IL-1alfa zřejmě hraje roli v boji proti některým patogenům, jako 

je intracelulární patogen Chlamydia trachomatis. Infekce chlamydiemi vyvolává 

produkci IL-8, která je závislá na přítomnosti intracelulárního IL-1alfa. Antisense 

oligonukleotid proti mRNA kódující IL-1alfa blokuje produkci IL-8 při této infekci 

a v kontrolních neinfikovaných buňkách nadprodukce IL-1alfa vyvolává produkci IL-8 

(Cheng et al. 2008). Jiný patogen, Yersinia enterocolitica, vyvinul zajímavý 

mechanismus potlačení imunitní reakce. Sekreční systém bakterie Y. enterocolitica 

umožňuje přímo do cytoplazmy hostitelské buňky vnést bakteriální enzymy, mimo jiné 

acetylázu YopP, která acetylací inhibuje dráhy NF-kappaB, ERK, p38, a JNK, 

což vyvolává mimo jiné inhibici jaderného importu IL-1alfa a blokuje tak produkci 

IL-8. Využitím inhibitorů proti MAPkinázám byly p38 a ERK1/2 odhaleny jako klíčové 

pro regulaci jaderné translokace IL-1alfa, přičemž produkce IL-8 byla v tomto 

experimentálním uspořádání nezávislá na NF-kappaB. Při dalším testování bylo 

opětovně pozorováno snížení produkce IL-8 při použití antisense oligonukleotidů proti 
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mRNA IL-1alfa (Bose et al. 2011). 

Interleukin-1alfa byl také testován jako chimérický protein ve spojení 

s DNA-vazebnou doménou proteinu Gal4. V tomto uspořádání dokázal prekurzor 

interleukinu-1alfa a jeho N-terminální doména, ale ne maturovaná část, aktivovat 

transkripci reportérového genu pro Gal4 v kvasinkách i lidských buňkách, což značí, 

že po dodání heterologní DNA-vazebné domény může IL-1alfa sloužit jako transkripční 

faktor. V této studii byla nalezena interakce mezi IL-1alfa a kvasinkovým 

histonacetyltransferázovým komplexem SAGA a lidskými proteiny p300, PCAF, Gcn5 

a Ada3 (Buryskova et al. 2004). Ve stejné době byla schopnost prekurzoru 

i N-terminální domény IL-1alfa aktivovat transkripci příslušného reportérového genu 

pozorována i jinou skupinou v experimentu podobného uspořádání (Werman et al. 

2004). Werman a kolektiv, jak už bylo zmíněno, kromě toho pozorovali schopnost 

intracelulárního IL-1alfa aktivovat dráhy NF-kappaB a AP-1. 

  



 
 

34 

Buněčný typ/stimul         
(původ IL-1alfa) 

význam 
jádra? 

blokace Buněčná odpověď na intracelulární IL-1alfa, poznámky Reference 

Endoteliální buněčná linie (O) Full+++ IL-1Ra IL-1alfa inhibuje proliferaci, vyvolává expresi kolagenázy a PAI-1 (Maier et al. 1994) 

Karcinom dlaždicových 
buněk hlavy a krku (O) 

ND IL-1Ra 
iclIL-1Ra 

konstitutivní exprese IL-8 při nadprodukci IL-1alfa  (Chen et al. 1998) 

Kožní fibroblasty (O) ND iclIL1-Ra bazální sekrece cytokinů MCP-1 a IL-6 je zvýšená při expresi Full 
a snížena při koexpresi s iclIL-1Ra 

(Higgins et al. 1999) 

Karcinom dlaždicových 
buněk hlavy a krku (O) 

ND iclIL-1Ra konstitutivní exprese IL-8 při nadprodukci IL-1alfa , mutace v místě 
pro vazbu NF-kappaB v promotoru IL-8 kompletně, v místě pro 
AP-1 částečně, blokuje expresi reportérového genu s promotorem pro 
IL-8 závislou na intracelulárním IL-1alfa. 

(Wolf et al. 2001) 

Fibroblasty (O) /LPS Full+ 
NTP+ 

IL-1Ra indukce exprese IL-6, IL-8 a IL-1alfa při nadprodukci IL-1alfa (Full i 
NTP), nadprodukce IL-1alfa vyvolává aktivaci NF-kappaB a AP-1 
reportérů; zvýšena odpověď na signalizaci IL-1R při nadprodukci IL-
1alfa 

(Werman et al. 
2004) 

Linie buněk osteosarcomu 
(O) 

Full+ IL-1Ra 
iclIL-1Ra* 

produkce IL-6, inhibice proliferace, exogenní IL-1alfa nevyvolává 
inhibici proliferace; *iclIL-1Ra blokuje produkci IL-6, ale nedokáže 
neblokovat inhibici proliferace, snižuje jadernou lokalizaci IL-1alfa 

(Palmer et al. 2005) 

HEK-293 (O), HeLa (E)/ 
Chlamydia trachomatis 

Full+++ IL-1Ra 
anti-IL-1A 

konstitutivní exprese IL-8 při nadprodukci IL-1alfa, exprese IL-1alfa 
při infekci patogenem Chlamydia trachomatis 

(Cheng et al. 2008) 

HeLa (O)/ 
 Y. enterocolitica nebo LPS 

Full+++ 
 

IL-1A 
antisense 

produkce IL-8 nezávislá na NF-kappaB (použití represoru proti 
Inhibitoru-kappa-B), jaderný import IL-1alfa je závislý na 
MAPkinázách  

(Bose et al. 2011) 

Hepatocyty (E) ND IL-1A 
antisense 

antisence oligonukleotid proti IL-1alfa snižuje růst hepatocytů, 
neměřitelný extracelulární IL-1alfa 

(Tsuboi 2000) 

Buňky hladké svaloviny 
endotelu (E) 

Full+ IL-1Ra 
IL-1A 
antisense 

RNAi proti IL-1alfa vyvolává snížení odpovědi na růstové faktory, 
snížení proliferace a produkci MCP-1 

(Schultz et al. 2007) 

Perivaskulární mesengiální 
buňky (O) 

Full-
NTP+++ 

mutace 
NLS 

IL-1alfa vyvolává maligní transformace v závislosti na N-terminální 
doméně 
 

(Stevenson et al. 
1997) 
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HEK-293 (O) NTP+++  mutace 
NLS  

IL-1alfa indukuje apoptózu, váže se na proteiny jaderného 
sestřihového aparátu 

(Pollock et al. 2003) 

Endoteliální buněná linie (O) Full+++ IL-1Ra 
mutace 
NLS 

nadprodukce IL-1alfa snižuje migraci buněk (McMahon et al. 
1997) 

Buňky karcinomu močového 
měchýře (O) 

ND iclIL-1Ra nadprodukce IL-1alfa vyvolává migraci buněk, exogenní IL-1alfa 
nemá tento efekt 

(Merhi-Soussi et al. 
2005) 

Uroepitel (E; nadexprese 
IL-1R2)/ arsenit 

Full+++  IL-A 
antisense 

nadprodukce IL-1R2 vede k nadprodukci IL-1alfa a zesílení exprese 
genů, které jsou cíle jaderného IL-1alfa (IL-6, IL-8, kolagen 
COL1A1), zeslabení exprese E-cadherinu, a vyvolává migraci buněk 

 
(Chang et al. 2009) 

Fibroblasty, fibroblasty 
systémové sklerodermy (O) 

Full+++ IL-1R2, 
HAX-1 
antisense 

nadprodukce IL-1alfa vyvolává expresi protokolagenu1 a IL-6, tato 
exprese je závislá na přítomnosti IL-1R2, jaderná lokalizace IL-1alfa 
je HAX-1, IL-1R2 se vyskytuje v jádře fibroblastů systémové 
sklerodermy, ne ve zdravých kontrolách 

(Kawaguchi et al. 
2006) 

Fibroblasty systémové 
sklerodermy (O) 

Full+++ IL-1Ra, 
anti IL-1A 

Nadprodukce IL-1alfa zesiluje proliferaci, exprese IL-6, 
protokolagenu 

(Kawaguchi et al. 
2004) 

Tabulka 2. Seznam studií jaderné funkce IL-1alfa v buňkách. Upraveno podle (Luheshi et al. 2009a) a rozšířeno. 

„původ IL-1alfa“ (v závorce) popisuje zdroj zkoumaného IL-1alfa: O – nadprodukce, E – endogenní IL-1alfa pocházející z buňky,„význam jádra“ 

shrnuje, jestli byla potvrzena nutnost jaderné lokalizace IL-1alfa pro pozorovanou funkci: +++ lokalizace potvrzena a je důkaz, že je nezbytná pro 

jadernou funkci, + jaderná lokalizace potvrzena, nutnost pro funkci neznámá, ND – neurčeno,“blokace“ popisuje metodu vyloučení vlivu 

extracelulárního IL-1alfa: IL-1Ra – exogenně dodaný IL-1Ra, iclIL-1Ra – nadprodukovaná extracelulární forma IL-1Ra, anti-IL-1A – specifické 

protilátky proti IL-1alfa, (IL-1A) antisence nebo RNAi: antisense-oligonukleotid proti mRNA kódující příslušný protein, mutace NLS – mutace 

v jaderném lokalizačním signálu blokující jaderný import IL-1alfa. 
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3.2.3 Role vnitrobun ěčných receptor ů pro jadernou funkci 
IL-1alfa 
Před popsáním signální dráhy IL-1R byla zkoumána internalizace IL-1R1 

po vazbě ligandu, ať už maturovaného IL-1alfa (Grenfell et al. 1989) nebo IL-1beta 

(Qwarnstrom et al. 1988). Jedná se o receptorem zprostředkovanou endocytózu, 

vedoucí k přenosu ligandu do jádra. Jaderná lokalizace IL-1R1 i IL-1R2 při zánětu byla 

relativně nedávno prokázána pro svalové buňky (Grundtman et al. 2007) a pro IL-1R2 

v epitelu (Chang et al. 2009). V těchto studiích ale nebyla zkoumána samotná 

internalizace ligandu navázaného na receptor.  

I když je možné, že existuje nerozpoznaný jaderný cíl pro komplex IL-1R 

a IL-1, propojení mezi jadernou lokalizací receptorů a jeho signalizací nebylo 

pozorováno (Heguy et al. 1991).  

 Kontroverzní roli hraje IL-1R typu 2, který na membráně blokuje signalizaci 

IL-1, ale v jádře fibroblastů je vyžadován pro aktivaci transkripce genů pro IL-6 

a protokolagen vyvolanou jaderným IL-1alfa (Kawaguchi et al. 2006). V jiné studii bylo 

při nadprodukci IL-1R typu 2 pozorováno potlačení exprese IL-1RAcP, což dále vedlo 

ke snížení receptorové signalizace, zároveň ale byla zvýšená exprese interleukinu-1alfa. 

Také byla pozorována kolokalizace IL-1alfa s IL-1R typu 2 v jádře, což korelovalo 

se zvýšenou expresí IL-6, IL-8 a COL1A1 (Chang et al. 2009).  

Role membránových receptorů v jaderné lokalizaci exokrinních faktorů není 

výsadou pouze interleukinu-alfa, ale je popsána i v případě receptorů pro FGF a EGF 

a dalších, jak shrnuje přehledový článek (Planque 2006). 

3.2.4 Vnitrobun ěčný IL-1Ra jako regulátor jaderné funkce 
IL-1alfa 
Přirozený antagonista receptoru pro IL-1 (IL-1Ra) má kromě své sekretované 

formy (sIL-1Ra) také intracelulární formy (iclIL-1Ra1-3) vzniklé alternativním 

sestřihem a/nebo alternativním výběrem počátku transkripce. Všechny izoformy jsou 

schopny inhibovat signalizaci receptoru IL-1, liší se ale v sekvenci svých 

N-terminálních oblastí a pouze sekretovaná forma kóduje signální sekvenci pro sekreci 

Golgiho komplexem. Vzhledem k tomu, že intracelulární izoformy IL-1Ra nejsou 

sekretovány z buňky, předpokládá se, že mají funkci uvnitř buňky.  

Působení intracelulárního IL-1Ra může být vysvětleno jeho aktivním 

sekretováním z buňky závislým na P2X7 (Wilson et al. 2004), tedy podobným 

mechanismem, jako je tomu u interleukinu-1beta. V případě iclIL-1Ra typu 2 a 3 nebyla 
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pozorována inhibice dráhy IL-1 uvnitř buňky a může se jednat o buněčný sklad IL-1Ra 

sloužící k utlumení zánětlivé odpovědi při odumření buněk (Muzio et al. 1999). 

Veškerá doposud známá intracelulární role u iclIL-1Ra je popsána u izoformy 1. 

Ta je bazálně produkovaná především v keratinocytech, ve kterých poměr mezi 

intracelulárním IL-1alfa a intracelulárním IL-1Ra určuje diferenciaci (Gruaz-Chatellard 

et al. 1991). Extracelulární stimuly ovlivňují u keratinocytů především syntézu IL-1alfa 

(Phillips et al. 1995), hladina iclIL-1Ra se u fibroblastů mění v závislosti 

na vnitrobuněčném IL-1alfa a fibroblasty nacházející se v lézích systémové sklerodermy 

mají bazálně zvýšené hladiny iclIL-1Ra i IL-1alfa (Higgins et al. 1999). 

Vnitrobuněčný IL-1Ra je schopný uvnitř buňky inhibovat signální dráhu 

receptoru pro IL-1 v epitelu (Haskill et al. 1991). Podobně působí i v endotelu, kde také 

částečně blokuje dráhu TNF a zvyšuje bazální expresi adhezivních molekul (Fischer et 

al. 2010). V buňkách produkujících IL-1alfa dokáže iclIL-1Ra blokovat i intracelulární 

(nezávislé na IL-1R1) působení IL-1alfa. V transformovaných keratinocytech iclIL1Ra 

snižuje poločas života mRNA pro COX2 (jeden z cílů dráhy receptoru pro IL-1) 

a působí antiproliferativně, neovlivňuje ovšem stabilitu ani expresi mRNA pro IL-1alfa. 

(La et al. 2001).  

Nadprodukce iclIL-1Ra ve fibroblastech blokuje působení dráhy receptoru pro 

IL-1 i intracelulární působení interleukinu-1alfa, čímž v obou případech snižuje expresi 

metaloproteinázy MMP-1 a kolagenázy a zvyšuje expresi PAI-1 (Kanangat et al. 2006). 

V buňkách osteosarkomu intracelulární IL-1Ra dokáže inhibovat produkci IL-6 závislou 

na intracelulárním interleukinu-1alfa, ale není schopen zrušit růstovou inhibici 

vyvolanou intracelulárním IL-1alfa (Palmer et al. 2005). V buňkách karcinomu 

dlaždicových buněk hlavy a krku dokáže blokovat expresi IL-8 vyvolanou 

nadprodukovaným intracelulárním IL-1alfa (Wolf et al. 2001). 

 Molekulární mechanismus blokování transkripce cílových genů pro receptor 

IL-1 podle některých studií souvisí s blokací signální transdukce. Jedná se o inhibici 

MAPkinázy p38, která reguluje odpověď na cytokiny, UV záření a další stresové 

stimuly, a dráhy aktivující NF-kappaB (Garat and Arend 2003). Toto probíhá na COP9 

signalozomu, k jehož komponentě CSN3 se iclIL-1Ra typu 1 váže, čímž 

zprostředkovává inhibici kináz asociovaných s COP9 signalozomem a následné 

blokování drah NF-kappaB, c-Jun a p53 (Banda et al. 2005).  
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Vzhledem k tomu, že iclIL-1Ra je schopný inhibovat funkci p38 MAPK (Garat 

and Arend 2003) a jaderná translokace interleukinu-1alfa je na p38 MAPK závislá 

(Bose et al. 2011), role iclIL-1Ra v inhibici funkce intracelulárního IL-1alfa může 

souviset s inhibicí jaderného importu. Tato možnost ovšem doposud nebyla 

experimentálně zkoumána. V buňkách osteosarkomu nebyla pozorována schopnost 

iclIL-1Ra blokovat jaderný import IL-1alfa (Palmer et al. 2005), v jiných typech buněk 

k tomuto možná dochází, viz kapitola 3.2.2. 
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3.3 Kvasinkové histonacetyltransferázy 
Ve studiích využívajících chimérický konstrukt 

vzniklý spojením N-terminální domény interleu-

kinu-1alfa a DNA-vazebné domény proteinu Gal4 byla 

pozorována schopnost tohoto konstruktu aktivovat 

transkripci reportérového genu (Buryskova et al. 2004; 

Werman et al. 2004).  

Vysvětlení tohoto chování nabízí studie 

(Buryskova et al. 2004), ve které byla pozorována 

fyzická interakce N-terminální oblasti IL-1alfa se 

savčími koaktivátory transkripce p300, PCAF a histon-

acetyltransferázou Gcn5, a jeho adaptorovým proteinem 

Ada3. Dále byla nalezena genetická interakce IL-1alfa 

s kvasinkovým SAGA komplexem. 

Kvasinkový SAGA (Spt-Ada-Gcn5 acetyl-

transferase) komplex reguluje aktivaci ~10 % 

kvasinkových genů, především genů spojených 

se stresovou odpovědí (Huisinga and Pugh 2004). 

Struktura SAGA komplexu o nízkém rozlišení je známa, 

a kombinací elektronové mikroskopie a biochemických 

metod byla určena pozice některých podjednotek SAGA 

komplexu, které jsou zobrazeny na obrázku 7. 

Protein Gcn5 představuje katalytickou část SAGA komplexu zodpovědnou za 

acetylaci histonů. Samotný Gcn5 dokáže acetylovat pouze histon H3 na pozici lyz-14, a 

to pouze, pokud H3 není součástí nukleozomu (Kuo et al. 1996). Spektrum jeho cílů se 

rozšiřuje po vazbě Ada2 a Ada3, se kterými tvoří histonacetyltransferázový katalytický 

modul (Balasubramanian et al. 2002).  

SAGA komplex rozpoznává svůj cíl dvěma způsoby. Prvním je vazba na genově 

specifický transkripční faktor (Utley et al. 1998). Vazba ve většině případů probíhá přes 

podjednotku Tra1 (Brown et al. 2001). Druhý způsob nalezení specifického promotoru 

spočívá v rozpoznání histonového kódu. Nejlépe prozkoumaná je role bromodomény 

proteinu Gcn5 v rozpoznání acetylovaných histonů (Hassan et al. 2002). Dále 

je významná fosforylace histonu H3 na pozici ser-10, která je taktéž rozpoznávána 

proteinem Gcn5 (Clements et al. 2003). Ostatní druhy rozpoznávaných modifikací 

shrnuje přehledový článek (Lee and Workman 2007). 

Obrázek 7: Kvasinkový 
SAGA komplex. 
Lokalizace některých 
proteinů tohoto komplexu 
ve struktuře získané 
elektronovou mikroskopií. 
Faktory asociované 
s TATA-vazebným 
proteinem žlutě (Taf), 
fialově proteiny nutné pro 
intergritu SAGA komplexu, 
oranžově regulátory 
trankripce. Převzato z (Wu 
et al. 2004). 
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Kromě katalytické aktivity SAGA komplexu je významná přítomnost TAF (TBP 

asociované faktory) proteinů v SAGA komplexu. Proteiny TAF jsou společné pro 

SAGA komplex a obecný transkripční iniciační faktor TFIID, čímž vazba SAGA 

komplexu na promotor může k promotoru přivádět RNA polymerázu II, a tak aktivovat 

transkripci (Grant et al. 1998).  

Je nutné zmínit i schopnost SAGA komplexu reprimovat transkripci promotorů 

genů HIS3 a TRP3 regulovaných proteinem Gcn4, která souvisí se schopností Spt8 

a Spt3 vázat TATA-box vázající protein mimo oblast TATA boxu. Po uvolnění Spt8 

ze SAGA komplexu dochází k aktivaci těchto genů (Belotserkovskaya et al. 2000). 

Podobný komplex SALSA (SAGA-altered, SPT8 absent), obsahující C-terminálně 

zkrácený protein Spt7 a neobsahující Spt8, působí na těchto promotorech aktivačně 

(Sterner et al. 2002). Inhibiční vazba Spt3 je rušena interakcí s kinázou Snf1 (Liu et al. 

2005; Liu et al. 2010). 

Pro studium SAGA komplexu jsou významné Ty elementy, což jsou kvasinkové 

retrotranspozomy kódující proteiny TYA a TYB, odpovídající retrovirovým proteinům 

Gag a Pol, které jsou ohraničeny dlouhými terminálními repeticemi (LTR). V případě 

rekombinace mezi dvěma sousedními LTR dochází k vyštěpení Ty elementu a v genomu 

jedna LTR zůstává (The Saccharomyces Genome Database, www.yeastgenome.com).  

V této práci jsou použity kvasinkové kmeny řady FY kódující geny HIS4 a LYS2 

obsahující vložený úsek Ty retrotranspozomu. V his4-917δ je vložena samotná LTR 

do promotoru, což vede k ignorování správného místa pro počátek transkripce a počátku 

transkripce před vloženým delta úsekem Ty elementu. Vzniklá mRNA je nefunkční. 

V případě lys2-173R2 je celý Ty element vložen na začátek genu, transkripce závislá 

na SAGA komplexu začíná na LTR a vzniklý produkt je funkční. Pokud není 

v kvasinkovém kmenu tohoto genetického pozadí funkční SAGA komplex, dochází 

k výběru správného místa pro start transkripce genu HIS4, ale v případě LYS2 začíná 

transkripce dále po směru transkripce a vzniklý produkt je nefunkční (Winston et al. 

1987). Ve zkratce: fenotyp těchto kmenů s funkčním SAGA komplexem je Lyz+, His-, 

zatímco v případě nefunkčního SAGA komplexu je fenotyp Lyz-, His+. Schéma těchto 

konstruktů zobrazuje obrázek 8. V této práci jsou dále použity kmeny s delecemi genů 

kódující proteiny Spt7 a Ada1, které jsou nezbytné pro integritu SAGA komplexu 

(Gansheroff et al. 1995). SAGA komplex ovšem obsahuje řadu dalších, zde nediskuto-

vaných proteinů, jejichž funkce shrnují přehledové články (Lee and Workman 2007; 

Lee et al. 2011). 
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Obrázek 8. Schéma genů his4-917δ a lys2-173R2 používaných pro studium SAGA 
komplexu. V případě his4-917δ je do promotoru genu HIS4 vložena dlouhá terminální 
repetice (LTR) Ty elementu, která vede k nesprávnému výběru počátku transkripce 
tohoto genu a vzniklý produkt nekóduje funkční protein. Pokud dojde k inaktivaci 
SAGA komplexu (na obrázku mutace spt3-101), je vybírán správný počátek transkripce 
a vzniklý produkt je funkční. V případě lys2-173R2 je do promotoru genu LYS2 vložen 
celý Ty element, na jehož LTR začíná transkripce mRNA kódující Lys2 a výsledný 
produkt je funkční. Pokud není dostupný SAGA komplex, je vybráno alternativní místo 
počátku trasnkripce a vzniklý produkt není funkční. Fenotyp kmenů s funkčním SAGA 
komplexem je tedy Lyz+, His-, fenotyp kmenů s mutovaným SAGA komplexem je Lyz-, 
His+. UAS – oblast vazby genově specifických transkripčních faktorů. Převzato 
z (Happel and Winston 1992). 
 

Kromě komplexu SAGA jsou v kvasinkách přítomny další HAT komplexy obsa-

hující Gcn5, které sdílí společné podjednotky se SAGA komplexem. Jedná se o ADA 

komplex obsahující stejný histonacetyltransferázový modul jako SAGA (Grant et al. 

1997), ke kterému jsou připojeny proteiny Ahc1 a Ahc2 (Lee et al. 2011). Druhý HAT 

komplex je nazývaný SLIK (SAGA-like) (Pray-Grant et al. 2002) nebo také SALSA 

(Belotserkovskaya et al. 2000) obsahující zkrácenou variantu proteinu Spt7 

a neobsahující protein Spt8 (Sterner et al. 2002). Vzhledem k tomu, že komplex SALSA 

neobsahuje Spt8, působí aktivačně na promotorech, kterou jsou jinak reprimovány 

SAGA komplexem v závislosti na proteinu Spt8. Struktura těchto komplexů je vysoce 

dynamická a změny jejich složení regulují jejich funkci (Lee and Workman 2007). 
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V savčích buňkách se vyskytují komplexy podobné SAGA komplexu obsahující 

lidský Gcn5 nebo mu příbuzný PCAF: STAGA (SPT3-TAF9-GCN5/PCAF Acetylase) 

(Martinez et al. 1998) a ATAC komplex (Wang et al. 2008). Histonacetyltransferázová 

aktivita proteinu Gcn5 (Wang et al. 1997) i celková struktura S(T)AGA komplexu 

je evolučně konzervovaná mezi kvasinkami i savci, což shrnuje přehledový článek 

(Koutelou et al. 2010).  
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4 Materiál a metody 

4.1 Materiál 

4.1.1 Laboratorní p řístroje  
blotovací přístroj OWL HEP-1 (Thermo-scientific); Dry Bath Incubator (Major 

Science); centrifuga 5424 (Eppendorf); centrifuga Biofuge 15 (Heraeus); centrifuga 

Megafuge 1.0R (Heraeus); centrifuga Micromax (IEC); centrifuga Mini Centriguge 

(Laboratory&Medicinal Suplier); centrifuga Rotina 48R (Hettich Zentrifugen); 

elektroforetický zdroj Power Pac 200 (BIO-RAD); elektroforetický zdroj EC250-90 

(E C Apparatus); elektroporační zařízení Gene Pulser Xcell (BIO-RAD); Gel Logic 112 

Imaging System (Carestream); magnetická míchačka Duomax 1030 (Heidolph); PCR 

cykler Mini Cycler™ (MJ Research); PCR cycler C1000 Thermal cycler (BIO-RAD); 

PCR cycler Mastercycler epgradient S (Eppendorf); sonikátor SonoPULS GM 70 

(Bandelin); sušička gelů Gel Dryer 543 (Bio-Rad); speedvacPlus SC110A (Savant); 

spektrofotometr ND-1000 (NanoDrop); spektrofotometr Microlite TLX2 (Dynatech 

Laboratories); spektrofotometr Helios β (Thermo Spectronic); transiluminátor (Vilber 

Lourmat); třepačka Gallenkamp (Scholler Instruments); váha aeADAM ACBplus 

(Schoeller); vortex Genie 2 (Scientific Industries); zařízení na úpravu vody Milli-Q plus 

(Millipore); zařízení na úpravu vody Sci-Aqua basic (SciAqua);  

4.1.2 Chemikálie 
3-aminotriazol (3AT, Sigma); agar (Serva, Sigma); agaróza (Serva, Invitrogen); 

akrylamid; antibiotika: ampicilin (Spofa, Sigma), kanamycin (Spofa), chloramfenikol 

(Sigma); amonium persulfát (APS); Commassie Brilliant Blue G-250 (Serva); DMSO 

(Sigma); dNTP (Fermentas, Roche); DTT (dithiotreitol) (Serva); EDTA (kyselina 

etyléndiamíntetraoctová) (Serva); ethanol (chemický sklad PřF UK); ethidium bromid 

(Sigma); fenol (MERCK); galaktóza (Serva, Sigma); glukóza (Serva); glutathion; 

glycerol (Lachema); chlorid horečnatý (MgCl2) (Lachema, Sigma); chlorid sodný 

(NaCl) (Lachema); chloroform (Lachema); izopropanol (Penta); kyselina 

chlorovodíková (Lachema); kyselina octová (Lachema); bN,N‘-methylenbisakrylamid; 

polyethylenglykol 4000 (Becker); Ponceau S; sacharóza (Serva); směs inhibitorů 

proteáz (Roche); TEMED; tris(hydroxymethyl)-aminomethan (TRIS) (Serva); 

tris(hydroxymethyl)-aminomethan chlorid (TRIS-Cl) (Serva); Triton X-100 (Serva); 

 

U některých chemikálií nebyl určen původ. 
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4.1.3 Roztoky 

Práce s bakteriemi a DNA 

upravený fenol (pH 8): vodou nasycený fenol ekvilibrovaný 50 mM Tris-HCl na pH 8; 

0,1% 8-hydroxychinolin; 0,1% [v/v] β-merkaptoethanol 

upravený chloroform: chloroform + izoamylalkohol v poměru 24:1 

roztok II (izolace plazmidů): 1% SDS; 0,2 M NaOH 

STET pufr: 10% [v/v] sacharóza; 50 mM Tris-HCl (pH 8); 50 mM EDTA-NaOH; 1% 

[v/v]Triton X-100 

TE: 10 mM Tris-HCl (pH 8); 1 mM EDTA-NaOH (pH 8) 

TEG: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5); 0,5 mM EDTA, 10% [v/v] glycerol 

vzorkový pufr 6x (agarózová elektroforéza): 10 mM Tris-HCl (pH 7,6); 

0,03% bromfenolová modř; 0,03% xylen cyanol; 60% [v/v] glycerol; 60 mM EDTA 

50x TAE: [900ml ddH2O + 242g Tris + 57,1ml ledové kyseliny octové + 18,6 g EDTA, 

doplnit do 1l] 

10x koncentrovaný PCR pufr: 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C); 500 mM KCl; 0,5% 

Tween 20; 0,5% DMSO; 15 mM MgCl2; zfiltrovat 

dNTPs: 10mM dATP; 10mM dGTP; 10mM dCTP; 10mM dTTP, v H2O 

3M KAc: [60 ml 5 M octanu draselného+11 ml ledové kyseliny octové+28,5 ml H2O] 

 

Proteinová elektroforéza, Western-blot, práce s polyakrylamidovými gely 

1x TBS: 20mM Tris, 150mM NaCl  

5xSDS PAAGE: 25 mM Tris, 192 mM glycin, 0,1% SDS 

blotovací roztok: 20 % methanol; 0,29 % glycin; 0,58 % Tris; 0,037% 

blokovací roztok: 1xTBS, 0,5 % Tween 20, 5 % sunar 

Fixační roztok: 25 % izopropanol 10 % kyselina octová 

Coomassie roztok: 10 % kyselina octová 0,006 % Commassie Brilliant Blue G-250 

Sušicí roztok: 10 % ethanol 4 % glycerol 

6x vzorkový pufr (PAAGE): [7ml 4x Tris-HCl pH 6,8; 5 ml glycerol; 1 ml 

beta-merkaptoethanol; 1 g SDS; 5 mg brom-fenolová modř] 

Akrylamid+bisakrylamid: 30 % akrylamid; 0,8 % N,N‘-methylenbisakrylamid; 

přefiltrovat 

4xTris.Cl/SDS, pH 6,8 (0,5M Tris.Cl+0,4 % SDS): [7,9g Tris.Cl; 0,9g Tris; 0,4g SDS; 

96ml H2O; nepufrovat] 
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4xTris.Cl/SDS, pH 8,7 (1,5M Tris.Cl+0,4 % SDS): [90,75g Tris; 424ml H2O 8,8 ml 

koncentrované HCL; 2g SDS; nepufrovat] 

převrstvovací pufr: 4x naředit roztok 4xTris.Cl/SDS, pH 8,7 

 

Pufry na přečištění proteinů a imunoprecipitaci 

Přečištění proteinů s GST-epitopem 

PBS: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH 7.3) 

eluční pufr: 50 mM Tris-HCl; 10 mM glutathion pH 8 

 

Přečištění proteinů s HIS-epitopem 

charging pufr: 50 mM NiCl2 

binding pufr: 5 mM imidazol; 0,5 M NaCl; 20 mM Tris-HCl pH 7,9; 300 mM močovina 

wash pufr s močovinou: 60mM imidazol; 0,5 M NaCl; 20 mM Tris-HCl pH 7,9; 300 

mM močovina 

wash pufr bez močoviny: 60mM imidazol; 0,5 M NaCl; 20 mM Tris-HCl pH 7,9 

eluční pufr: 0,5 M imidazol; 0,5 M NaCl; 20 mM Tris-HCl) 

 

Imunoprecipitace 

Nedenaturující lyzační pufr: 1% Triton X-100; 50 mM Tris-HCl pH7,4; 300 mM NaCl; 

5 mM EDTA; 0,02% azid sodný; těsně před použitím přidat inhibitory proteáz (1 

tableta směsi inhibitorů Roche na 10ml) a 1 mM PMSF 

Nedenaturující lyzační pufr (TAP): 40 mM HEPES (pH 7,4); 350 mM NaCl; 10% 

glycerol; 0,1% Tween-20; těsně před použitím přidat inhibitory proteáz (1 tableta 

směsi inhibitorů Roche na 10ml) a 1 mM PMSF 

 

4.1.3. Enzymy 

lysozym 500 U/mg (Serva) 

Pfu polymeráza 5 U/µl (Fermentas) 

Taq polymeráza 5U/µl (Fermentas) 

restrikční endonukleázy (různé) 10 U/µl (Fermentas) 

Shrimp alkaline phosphatase (SAP) 1 U/µl (Fermantas) 

T4 DNA ligáza 5 U/µl (Fermentas) 

Taq polymeráza 5 U/µl (Roche, Fermentas) 

TRN: ribonukleáza A: 58 U/mg, 0,1 mM tris-HCl (pH 7,5); 0,045 mM NaCl (Sigma) 

T4 polynukleotid kináza 10 U/ µl (Fermentas) 
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4.1.4 Komer ční pufry a roztoky nezahrnuté v soupravách 

Ni-NTA Superflow (Quiagen) 

B-Per (Thermoscientific) 

Protein-G-Agarose (Sigma) 

IgG-Agarose (Sigma) 

Glutathione Sepharose 4 Fast Flow (GE Healthcare) 

10x koncentrovaný pufr Taq PCR: 100 mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C); 500 mM 

KCl;0,8% Nonidet P40; 15 mM MgCl2 (Fermentas) 

10x koncentrovaný pufr TANGO: 0,33 M Tris-acetát; 0,1M octan hořečnatý 0,66 M 

octan draselný, 1mg/ml BSA (Fermentas) 

10x koncentrovaný pufr „A-forward“pro T4 polynukleotid kinázu (Fermentas) 

10x koncentrovaný pufr pro T4 DNA ligázu (Fermentas) 

25x koncentrovaná vývojka (Kodak) 

25x koncentrovaný ustalovač (Kodak) 

 

4.1.5 Standardy molekulárních hmotností 
Standardy jsou uvedeny jako obrázek 9. V některých experimentech jsou uvedeny jiné 

verze předbarveného proteinového standardu a platí hodnoty uvedené přímo 

v experimentu. 

DNA standard 

GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder (Fermentas) 

 

Proteinové standardy 

PageRuler™ Unstained Protein Ladder  

PageRuler™ Prestained Protein Ladder 
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Obrázek 9. Standardy molekulových hmotností. A) Předbarvený proteinový 
standard, B) nepředbarvený proteinový standard, C) standard nukleových kyselin. 
Převzato z www.fermentas.com 
 

4.1.6 Komer ční soupravy 
XNAPS Plasmid Flexspin Kit (Renogen Biolab) 

FastBack DNA Minispin Kit(100) (Renogen Biolab) 

BCA kit (Thermo Scientific) 

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) 
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4.1.7 Plazmidy 
 

Název plazmidu Zdroj 

pcDNA4 NTP Ladislav Burýšek 

pCR4 TOPO Invitrogen 

pCR4-TOPO-NTP tato práce 

pYX212 Ingenius 

pYX212 Full-NX Blanka Zámostná 

pYX212 Mat-NX Blanka Zámostná 

pYX212 NTP-NX tato práce 

pYX212 NTP-NS tato práce 

pYX213 Ingenius 

pYX213 NTP-NX tato práce 

pYX213 NTP-NS tato práce 

pYX133 Ingenius 

pYX133 NTP-NX tato práce 

pYX133 NTP-NS tato práce 

pGEX-4T-TEV  Ivana Hrušková 

pGEX-2T-Ada2 Chris Brandl 

pGEX-4T-Full L. Burýšek 

pGEX-4T-Mat L. Burýšek 

pGEX-4T-GST_TEV-Ada2 tato práce 

pGEX-2T-6xHIS-ADA2 tato práce 

Tabulka 3. Použité plazmidy 

Sekvence použitých plazmidů jsou součástí elektronických příloh. 
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4.1.8 Oligonukleotidy 
 

Název Sekvence Tm Poznámka 

NTPFWD 5´-ACGACCATGGATTACAAGGATGACGACGAT-3‘ 
65 
°C 

Vložení IL-1alfa do 
vektorů a detekce 
IL-1alfa s FLAG-
epitopem NTPREV 5´-TGATCTCGAGTAGGCTTGATGATTTCTTCCTCTGAGTC-3‘ 

6xhis rev 
 

5´-GATCCACGCATATGGTGATGGTGGTGATGCCCTAG-3‘ 
 

* 

Tvoří sekvenci 
kódující 6x-His 
epitop; navrženo 
Ganekem 
Bernardem 

6xhis fwd 5´-ACTAGGGCATCACCACCATCACCATATGCGTG-3‘ 

212-3'seq 5´-CACTATAGGGCGAATTGG-3‘ 
55 
°C 

Sekvenace pYX 
212 a pYX213 

pGEX-
5'seq 

5´-GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG-3‘ 
55,5
°C 

Sekvenace 6xHis-
ADA2 

pGEX-
3'seq 

5´-CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG-3‘ 
55,5
°C 

Sekvenace GST-
TEV-ADA2 

M13 
Reverse 

5‘-CAGGAAACAGCTATGAC-3‘ 
60 
°C 

Sekvenace TOPO 

Tabulka 4. Použité oligonukleotidy 
Tm – hodnota reálně použitá pro polymerázovou řetězovou reakci, * nebyly použity pro 
PCR. Metoda reasociace viz 4.2.2.3.2. 
 

4.1.9 Protilátky 
 název typ původ ředění použití výrobce 

P
rim

. 

anti-HA monoklonální myš 1:4000 WB Sigma-Aldrich 
anti-FLAG monoklonální myš 1:4000 WB, IP Sigma-Aldrich 
anti-CPB polyklonální králík 1:2500 WB, IP Immunology 

Consultants 
Laboratory 

anti-GST monoklonální myš 1:1000 WB Santa Cruz 
anti-polyHis monoklonální myš 1:1000 WB Sigma-Aldrich 

S
ec. 

GoAM polyklonální koza 1:5000 WB Santa Cruz 
SwAR polyklonální prase 1:4500 WB Sevapharm 

Tabulka 5. Použité protilátky. 
Prim: primární protilátky, Sec: sekundární protilátky s konjugovanou křenovou 
peroxidázou (HRP), anti-HA: protilátka rozeznávající hemaglutinový epitop, 
ant-FLAG: protilátka rozeznávající FLAG-epitop, anti-CBP: protilátka rozeznávající 
calmodulin vázající peptid (součást TAP-epitopu), anti-GST: protilátka rozeznávající 
glutathion-S-transferázu, anti-HIS: protilátka rozeznávající 6xHis-epitop, 
GoAM: sekundární protilátka proti myším protilátkám, SwAR: sekundární protilátka 
proti králičím protilátkám, WB: Western blot, IP: imunoprecipitace 

4.1.10 Bakteriální kmeny 
Escherichia coli XL-1 Blue: endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 

F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq ∆(lacZ)M15] hsdR17(rK
- mK

+) (Stratagene) 

Escherichia coli Rosetta: F- ompT hsdSB(RB
- mB

-) gal dcm λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 

1 ind1 sam7 nin5]) pLysSRARE (CamR) (Novagen) 
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4.1.11 Kvasinkové kmeny 
 
Název kmenu genotyp ref. 
TAP-GCN5 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; GCN5-TAP::HIS3 (G

h
aem

m
ag

h
am

i
 e

t 
a

l. 2
0

03
) 

TAP-SPT7 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT7-TAP::HIS3 

TAP-SPT8 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT8-TAP::HIS3 

TAP-ADA1 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; ADA1-TAP::HIS3 

TAP-ADA2 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; ADA2-TAP::HIS3 

TAP-ADA3 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; ADA3-TAP::HIS3 

TAP-AHC1  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; AHC1-TAP::HIS3 

TAP-AHC1∆gcn5 MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; AHC1-TAP::HIS3;gcn5∆::kanMX B
lanka Z

ám
ostná

 

TAP-SPT8∆gcn5  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT8-TAP::HIS3; gcn5∆::kanMX 

TAP-GCN5∆ahc1  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; GCN5-TAP::HIS3;ahc1∆::kanMX 

TAP-SPT8∆ahc1  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT8-TAP::HIS3; ahc1∆::kanMX 

TAP-SPT7∆ahc1  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT7-TAP::HIS3; ahc1∆::kanMX 

TAP-SPT8∆spt7  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; SPT8-TAP::HIS3; spt7∆::kanMX 

TAP-AHC1∆spt7  MATa; leu2-0; met15-0; ura3-0; AHC1-TAP::HIS3; spt7∆::kanMX 

FY2031 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 trp1∆63 his4-917δ 
lys2-173R2 

(W
u and W

inston 2002) 

FY2034 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 his3∆200 gcn5 
∆::HIS3 trp1∆63 lys2-173R2 

FY2035 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 trp1∆63 his3∆200 
ada1∆::HIS3 lys2-173R2 his4-917δ 

FY2036 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 trp1∆63 his4-917δ 
lys2-173R2 spt20∆100::URA3 

FY2037 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 trp1∆63 his4-917δ lys2-173R2 
spt8∆302::LEU2 ura3-52 

FY2040 MATa HA-SPT7-TAP::TRP1 trp1∆63 spt3∆203::TRP1 ura3∆0 
his4-917δ lys2-173R2 

FY2041 MATa HA-SPT7-TAP ada1∆::HIS3 spt20∆100::URA3 his4-917δ 
trp1∆63 lys2-173R2 his3∆200 ura3∆0 

FY2042 MATa HA–spt7-873–TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 trp1∆63 his4-
917δ lys2-173R2 

FY2044 MATa HA–spt7-300–TAP::TRP1 ura3∆0 leu2∆1 trp1∆63 his4-
917δ lys2-173R2 

FY1977 MAT_ HA-SPT20 his4-917δ lys2-173R2 leu2∆0 ura3∆0 

FY2026 MATa HA-SPT20 his3_200 spt7∆403::URA3 ura3∆0 leu2∆0 lys2-
128∆ 

FY2027 MATa HA-SPT20 ada1∆::HIS3 his3∆200 leu2∆0 lys2-173R2 his4-
917δ ura3∆0 trp1∆63 

Tabulka 6. Kmeny použité v této práci. 
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4.1.12 Kultiva ční média 

4.1.12.1 Bakteriální kultivační média 

Tekutá média 

TY médium: 1,6% pepton; 1% kvasničný autolyzát; 0,5% NaCl; upravit pomocí NaOH 

na pH 7 

v případě média s antibiotiky přidáno: ampicilin (50 µg/ml), kanamycin (50 µg/ml) nebo 

chloramfenikol (33 µg/ml) 

 

Agarové půdy 

TY médium + 2% agar, případně antibiotika ve stejném množství jako pro tekutá média 

4.1.12.2 Kvasinková kultivační média 

Tekutá média 

YPD 

SD-: 1,74 g „Yeast Nitrogen Base“; 5 g (NH4)2SO4; 50 ml 2% glukózy; doplnit ddH2O 

do 1 l 

SD+: SD- médium + adenin, uracil, L-leucin, L-histidin, L-methionin, L-lysin, 

L-tryptofan (30 mg/l) 

selekční média jsou SD+ média ve kterých chybí příslušná aminokyselina nebo báze, 

označovány jsou SD-„zkratka příslušné chybící komponenty“ 

 

Agarové půdy 

YPDA 

SD půdy: SD-, SD+ nebo selekční média + 2% agar 

 

V případě médií nebo půd s galaktózou je použito namísto 2% glukózy 2% galaktóza 

4.2 Metody  

4.2.1 Kultivace organism ů 

4.2.1.1 Bakterie 

Kultivace bakteriálních kmenů v tekutém médiu probíhala v aerobních 

podmínkách, za třepání v reciproké nebo orbitální třepačce v Erlenmayerových baňkách 
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při teplotě. Kultivace na agarových půdách probíhala při teplotě. Pokud není uvedeno 

jinak, kultivace probíhala při teplotě 37°C. 

4.2.1.2 Kvasinky 

Kultivace kvasinkových kmenů v tekutém médiu probíhala v aerobních 

podmínkách, za třepání v reciproké nebo orbitální třepačce v Erlenmayerových baňkách 

při teplotě. Kultivace na agarových půdách probíhala při teplotě 28°C v termostatu. 

 

4.2.1.3 Skladování kmenů 

 Krátkodobě byly bakteriální a kvasinkové kmeny udržovány na agarových 

plotnách při teplotě 4°C. Pro dlouhodobé uchování byly napěstovány v tekuté kultuře do 

logaritmické fáze, odebrány a skladovány v 25% glycerolu a uchovávány při teplotě 

-80°C. 

4.2.1.4 Měření růstu bakterií a kvasinek 

Měření průběhu růstu probíhalo měřením změny optické denzity (OD) na 

přístroji Helios β. Použitá vlnová délka je uváděna jako dolní index. Pokud hodnota OD 

přesahovala hodnotu 1, byl vzorek před měřením naředěn. Pro bakterie bylo měřeno 

OD600, pro kvasinky OD600 nebo OD660. 

4.2.1.5 Testování auxotrofních požadavků kvasinkových kmenů 

Auxotrofní požadavky  

Auxotrofní požadavky byly testovány po transformaci a při vyočkování buněk 

uskladněných při -80°C 

- nechat kvasinkové kmeny čerstvě narůst na Petriho miskách 

- pomocí sterilního párátka bylo množství biomasy odpovídající hlavičce velkého 

špendlíku (~ 25 µl) resuspendováno v 1 ml ddH20 

- pro potvrzení genotypu kvasinkového kmene 100x naředit a vysít 5 µl na Petriho 

misku 

- pro určení Spt fenotypu odebrat 0,5 ml suspenze a změřit OD660 

- naředit buněčnou suspenzi na 0D660=1 (ředění 1x) a následně 10x, 100x, 1000x a 

10 000x (v posledním ředění je možno očekávat jednotlivé monokolonie), vysít 

5 µl suspenze na požadované misky 

- inkubovat 3-6 dní v termostatu při 28°C 
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4.2.1.6 Indukce Gal promotoru kvasinek 

- Buňky nechat čerstvě narůst na selekčních miskách SD-U 

- inokulovat 50 ml média SD-U vytemperovaného na 28°C 

- kultivovat do pozdní logaritmické fáze růstu (~12 hodin), změřit OD660 

- odebrat množství inokula, které po naředění na požadovaný objem média dá 

požadovanou startovní OD660* 

- centrifugovat vzorek 2min/4000g při 28°C 

- promýt temperovaným médiem SD-U(gal), centrifugovat 2min/4000g při 28°C, 

tento krok ještě jednou zopakovat 

- přidat k buňkám požadované množství temperovaného média SD-U(gal) 

- pěstovat do požadovaného OD660 

 

* startovní OD660 buď 0,1, pak růst přes noc, nebo OD660 =0,5-0,6 a následná kultivace 

2-6 hodin v indukčních podmínkách, objem obvykle 50 ml. 

4.2.1.7 Indukce bakteriálního Tac promotoru pomocí IPTG 

- plazmid kódující příslušný konstrukt čerstvě vnést do elektrokompetentních 

buněk E.coli Rosetta elektroporací, buňky vysít na selekční médium (obsahující 

chloramfenikol a ampicilin) 

- pomocí mikrobiologické kličky část biomasy (nejméně dvacet kolonií) přenést 

do selekčního média a kultivovat v orbitální třepačce přes noc při 28°C 

- kulturu přeočkovat na OD600=0,05 do požadovaného množství temperovaného 

selekčního média a kultivovat do dosažení OD600=0,4 

- kulturu chladit 4 hodiny při 15°C 

- přidat IPTG na finální koncentraci 0,1-0,05 mM a inkubovat přes noc při 15°C 

- centrifugovat 15min/5000g při 4°C, odstranit supernatant 

- buňky propláchnout v ledové ddH2O, ihned použít (možno uchovávat při -80°C) 
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4.2.2 Práce s DNA 

4.2.2.1 Izolace DNA 

4.2.2.1.1 Minipreparace plazmidů z E. coli 

Metoda 1. (vhodná pro velké množství vzorků) 

- do 1,5ml mikrozkumavek napipetovat 5 µl 5% lysozym, 400 µl STET pufru  

- přenést do mikrozkumavky tupou stranou párátka čerstvou bakteriální biomasu 

odpovídající čtverci 2x2 cm a resuspendovat, inkubovat 2 min/95°C 

- centrifugovat 10 min/13000g při RT (laboratorní teplota) 

- pelet opatrně vyjmout tupou stranou párátka 

- k supernatantu přidat 1 objem izopropanolu, inkubovat alespoň 30min při -20°C 

- centrifugovat 15 min/13000g při RT 

- sediment promýt 1 ml 70% ethanolu, krátce centrifugovat pro zpětné usazení 

pelety 

- odsát supernatant, nechat vyschnout při RT, resuspendovat v 30 µl TE pufru (při 

špatném rozpouštění pelety zvýšit množství), analyzovat elektroforeticky 

 

Metoda 2 (pro menší množství vzorků, čistší izolace) 

- čerstvě narostlé bakterie z plochy 2x2 cm seškrábat a resuspendovat v 72 µl 

roztoku TEG 

- přidat 144 µl roztoku II, inkubovat 10 min při RT 

- přidat 90 µl roztoku 3M KAc, inkubovat 5 min při RT 

- přidat 150 µl upraveného fenolu a 150 µl upraveného chloroformu 

- centrifugovat 8 min/11000g 

- odebrat vodnou fázi, přidat k ní 0,7 objemu izopropanolu a 0,1 objemu 3M 

NaAc 

- inkubovat 10 min na ledu, centrifugovat 15 min/13000g 

- sediment propláchnout 500 µl 80% EtOH, vysušit při RT 

- resuspendovat v 20 µl TE pufru, analyzovat elektroforeticky 

4.2.2.1.2 Midipreparace plazmidů z E. coli 

- kulturu E. coli nesoucí příslušný plazmid napěstovat přes noc v TY médiu 

obsahujícím příslušné selekční antibiotikum 

- bakteriální kulturu centrifugovat 10min/5000g 
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- sediment důkladně resuspendovat v 2 ml roztoku TEG 

- přidat 4 ml roztoku II, opatrně promíchat, inkubovat 5 minut při RT 

- přidat 3 ml roztoku 3 M KAc, opatrně promíchat, inkubovat 20 minut na ledu 

- centrifugovat 30 min/5000g při 4°C 

- supernatant přefiltrovat přes gázu, přidat 0,7 objemu izopropanolu, inkubovat 10 

minut na ledu 

- centrifugovat 30 min/5000g při 4°C 

- promýt 3 ml 70% izopropanolu, nechat vyschnout při RT 

- sediment resuspendovat v 300 µl TE pufru, přidat 3 µl TRN, inkubovat 1 hodinu 

při 37°C 

- extrahovat 1 objemem upraveného fenolu, 1 objemem směsi upravený fenol/ 

upravený chloroform v poměru 1:1 (opakovat, dokud je viditelná mezifáze 

tvořená vysráženými proteiny) a 1 objemem upraveného chloroformu 

- k supernatantu přidat 0,1 objemu 3 M NaAc a 2,5 objemu 98% ethanolu 

(vychlazeného na -20°C), inkubovat přes noc při -20°C 

- centrifugovat 10 min/maximální otáčky, promýt 1 ml 70% ethanolu 

(vychlazeného na -20°C), vysušit, rozpustit v 100 µH2O 

- analyzovat elektroforeticky 

4.2.2.1.3 Minipreparace plazmidů z E.coli pomocí soupravy XNAPS 

Izolace touto metodou byla používána pro získání templátu k sekvenování 

- kulturu E. coli nesoucí příslušný plazmid kultivovat přes noc v 37°C v TY 

médiu obsahujícím příslušné selekční antibiotikum 

- 5 ml kultury centrifugováat 5min/5000g 

- sediment resuspendovat v 200 µl pufru S1 pipetováním 

- přidat 200 µl pufru S2, opatrně promíchat otočením mikrozkumavky, inkubovat 

2-4 min při RT 

- přidat 350 µl pufru S3, opatrně promíchat otáčením mikrozkumavky, inkubovat 

1 min při RT 

- centrifugovat 1 min při maximálních otáčkách 

- supernatant přepipetovat do dodaných kolonek, přidat 100 µl DNA vazebné 

matrice 

- inkubovat 1 min při RT, centrifugovat 1 min/11000g při RT 

- promýt 700 µl pufru WB, centrifugovat 1 min/11000g, odstranit WB, zopakovat 

s použitím 250 µl pufru WB, centrifugovat 1 min/11000g 
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- napipetovat 100 µl H20 vytemperované na 60°C, inkubovat 1 minutu, 

centrifugovat 1 min/11000g při RT 

- analyzovat elektroforeticky 

4.2.2.1.4 Získání DNA z kvasinkových buněk pro potřeby PCR 

- do mikrozkumavky napipetovat 10 µl roztoku zymolyázy (5 mg/ml) 

- dotknout se pipetovacím nástavcem kvasinkové kolonie (nepoužívat dřevěné 

párátko), vnést do mikrozkumavky, resuspendovat  

- 5 minut inkubovat při RT 

- 1 µl supernatantu použít jako templát pro PCR 

4.2.2.2 Měření koncentrace DNA 

Měření koncentrace DNA pro sekvenování probíhala na mikrokapilárním 

spektrofotometru NanoDrop-1000 v objemu 1 µl. Pro potřeby běžné práce s DNA byla 

koncentrace odhadována při elektroforetické analýze. 

4.2.2.3 Modifikace DNA 

4.2.2.3.1 Štěpení restrikčními endonukleázami a defosforylace 

Analytické štěpení probíhalo v celkovém objemu 20 µl ve složení: 4 µl pufru 

TANGO, 0,5 µl TRN, 0,5 µl příslušného enzymu (v případě použití dvou enzymů byly 

použity oba zároveň), množství DNA odhadnuté podle elektroforetické analýzy, doplnit 

ddH2O do objemu 20 µl. Inkubovat 3 hod/37°C, inaktivovat enzymy 20 min/70°C. 

V případě štěpení vektorů pro přípravu konstruktů byl celkový objem 400 µl 

ve složení: 80 µl pufru TANGO, 3 µl použitých enzymů, 30 µl plazmidu vytvořeného 

metodou midipreparace (4.2.2.1.2), 3 µl TRN, doplnit ddH2O do 400 µl. Následně 

inkubovat 3 hod/37°C, inaktivovat enzymy 20 min/70°C. (Pro defosforylaci vektoru 

přidat 3 µl enzymu SAP, 1 hod inkubovat při 37°C.) Následně extrahovat 1 objemem 

směsi fenol/chloroform/izoamylalkohol v poměru 25/24/1, k supernatantu přidat 0,1 

objemu 3 M NaAc a 2,5 objemu 98% ethanolu (vychlazeného na -20°C), inkubovat při 

-20°C nejméně 1 hod, centrifugovat 10 min/13000g, promýt 1 ml 70% ethanolu 

(vychlazeného na -20°C), vysušit, rozpustit v 20 µH2O, rozdělit elektroforeticky. 
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4.2.2.3.2 Fosforylace a reasociace oligonukleotidů 

- oligonukleotidy naředit na koncentaci 0,1 mM 

- smíchat 1:1 na objem 200 µl 

- přidat 10 µl 10x koncentrovaného pufru „A-forward“ pro T4 polynuklotid 

kinázu ru a 1 µl T4 polynukleotid kinázy 

- inkubovat 1 hod při 37°C  

- inkubovat 10 min 95°C, 5min 85°C, 5 min 70°C, 5 min 60°C, 5min 50°C, 

3hod 37°C 

4.2.2.3.3 Ligace 

Namíchat ligační směs o celkovém objemu 20 µl: 2 µl ligační pufr, 1 µ T4 DNA 

ligáza, množství DNA naštěpeného vektoru a insertu odhadnuté podle elektroforézy, 

doplnit ddH2O do finálního objemu. Inkubovat 16 hodin při 16°C, inkubovat 20 min při 

80°C, zchladit. 

4.2.2.3.4 Vkládání do TOPO vektoru 

Souprava pCR4-TOPO obsahuje 10x koncentrovanou směs solí (1,2 M NaCl a 0,06 M 

MgCl2) a TOPO vektor (10 ng DNA/µl) 

- žádanou DNA sekvenci namnožit vhodnou PCR reakcí 

- 3 µl PCR směsi smíchat s 0,25 µl směsi solí, 2,5 µl ddH2O a 0,25 µl TOPO 

vektoru 

- inkubovat 5 min při laboratorní teplotě 

- vnést 1 µl a 2 µl do elektrokompetentních bakteriálních buněk E. coli viz 

4.2.2.6.2 

4.2.2.4 Agarózová elektroforéza DNA 

- Příprava gelu: agarózu v požadované koncentraci viz tabulka 7 rozpustit v 1x 

koncentrovaném TAE pufru 

- zchladit na cca 50°C, nalít do vaničky, přidat ethidium bromid (výsledná 

koncentrace 0,1 µg/ml), zasunout hřeben, nechat agarózu ztuhnout 

- vaničku umístit do elektroforetického přístroje, přelít 1x koncentrovaným TAE 

pufrem, nanést vzorky 

- zapojit zdroj při napětí 5 V/cm gelu po dostatečně dlouhou dobu (cca 1hod) 

Gel byl následně vyfocen pod UV světlem.  
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Koncentrace agarózového gelu Velikost DNA fragmentu 
0,3% 5 – 60 kbp 
0,6% 1 – 20 kbp 
0,8% 0,8 – 10 kbp 
1% 0,5 – 7 kbp  
1,2% 0,3 – 6 kbp 
1,5% 0,2 – 4 kbp 
2% 0,1 – 2 kbp 

Tabulka 7. Použité koncentrace agarózového gelu pro různou velikost zkoumaného 
fragmentu DNA. Tabulka používaná v laboratoři Biochemie RNA. 

4.2.2.5 Izolace DNA z gelu pomocí FastBack DNA Minispin Kit (100) 

Součást soupravy: rozpouštěcí a promývací roztok, kolony se skleněnou fritou 

- vzorky rozdělit na 0,5% agarózovém gelu 

- pod dlouhovlnným UV vyříznout úsek gelu s požadovaným úsekem DNA a 

zvážen 

- přidat rozpouštěcí roztok o trojnásobku hmotnosti gelu (1 mg ~ 1 µl) a zahřívat 

5 min při 60°C za občasného promíchání 

- suspenzi přepipetovat do kolony se skleněnou fritou 

- centrifugovat 1 min/13000g 

- promýt 750 µl promývacího roztoku, centrifugovat centrifugovat 1 min/13000g, 

opakovat s 250 µl promývacího roztoku 

- centrifugovat 1 min/13000g 

- přidat 30 µl ddH2O na kolonu s fritou a centrifugovat 1 min/13000g, získanou 

DNA analyzovat elektroforeticky 

4.2.2.6 Vnášení DNA do buněk 

4.2.2.6.1 Příprava elektrokompetentních buněk E. coli 

- exponenciálně rostoucí kulturu požadovaného kmene zaočkovat do 

vytemperovaného TY média (37°C) na OD600=0,1 

- aerobně kultivovat při třepání do dosažení OD600=0,7-0,9 

- centrifugovat 10 min/2800g při RT, supernatant odstranit, od tohoto kroku práce 

na ledu a všechny roztoky používat vychlazené na 4°C, rozpis je popsán pro 50 

ml kultury 

- resuspendovat pelet v 50 ml ddH2O 

- centrifugovat 10 min/2800g při 4°C 
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- resuspendovat pelet v 25 ml ddH2O 

- centrifugovat 10 min/2800g při 4°C 

- resuspendovat pelet v 20 ml 10% glycerolu 

- centrifugovat 10 min/2800g při 4°C 

- resuspendovat pelet v 10 ml 10% glycerolu 

- centrifugovat 10 min/2800g při 4°C 

- resuspendovat pelet v 1 ml 10% glycerolu 

- rozdělit na aliquoty (~200 µl) 

- uchovávat při -80°C 

4.2.2.6.2 Transformace buněk E. coli elektroporací 

- do vychlazené elektroporační kyvety o elektrodové vzdálenosti 2 mm vnést 

směs 40 µl suspenze elektrokompetentních buněk E. coli a 1 µl vhodně naředěné 

DNA (asi 100 ng) 

- aplikovat puls elektroporátorem: kapacitance 25 µF, napětí 2,5 kV, odpor 200 Ω 

- co nejrychleji po pulzu přidat 1 ml temperovaného TY média (37°C , bez 

antibiotik) 

- inkubovat 1 hod při 37°C za protřepávání 

- transformované buňky ve třech ředěních vysít na Petriho misky s příslušným 

selekčním médiem 

4.2.2.6.3 Transformace kvasinek lithiumacetátovou metodou 

- biomasu o objemu asi 25 µl (~větší špendlíková hlavička) z čerstvě narostlé 

kvasinkové kultury přenést z Petriho misky do mikrozkumavky s 1 ml 100 mM 

LiAc, krátce centrifugovat (~10s při maximálních otáčkách) 

- odsát supernatant, peletu přidat (nutno udržet pořadí): 240 µl PEG, 36 µl 1M 

LiAc, 50 µl ssDNA, plazmid naředěný do 50 µl H2O (přibližně 200 ng) 

- inkubovat 25 minut při 42°C, poté přes noc při RT 

- odsát přebytek supernatantu obsahující LiAc, transformované buňky vysít ve 

dvou ředěních na Petriho misky s příslušným selekčním médiem  

4.2.2.7 PCR 

Složení směsi pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) 

2,5 µl 10x PCR pufr, 0,5 µl primer-1 (zásobní roztok 100pM/µl) 1, 0,5 µl primer-2 

(zásobní roztok 100pM/µl), 0,5 µl dNTP (všechny 100mM), 0,5 µl Taq polymeráza 
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(případně Taq polymeráza + 1 % Pfu polymerázy), templát 1µl, 19,5 µl H2O  

 

Složení směsi pro sekvenační PCR 

500 ng templátové DNA, 5 pmol příslušného primeru, 2 µl sekvenační směsi, 4 µl 

sekvenačního pufru, doplnit ddH2O na objem 20 µl 

Sekvenační směs a sekvenační pufr pochází ze soupravy Big DyeTM Terminator 

Sequencing Kit v 3.1 

4.2.2.7.1 Použité PCR programy 

Příprava konstruktů a testování 

95°C  2 min 

95°C  30s 

variabilní 30s  25 cyklů pro přípravu konstruktů, 33 pro testování 

72°C  1 min 

72°C  5 min 

4°C  do odvolání 

 

PCR pro sekvenování 

95°C  1 min 

95°C  30 s 

variabilní 30 s  25 cyklů 

72°C   4 min 

72°C   4 min 

4°C  do odvolání 

 

Po dokončení PCR směs přesrážet: 

- přidat 74 µl 70% EtOH+0,5 mM MgCl 

- inkubovat 20 min při 4°C 

- centrifugovat 30 min/13000g, odstranit supernatant, vysušit 

Vysušený sekvenační vzorek byl předán k sekvenační analýze do Laboratoře sekvenace 

DNA, PřF UK. 
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4.2.3 Práce s proteiny 

4.2.3.1 Příprava kvasinkových lyzátů 

Metoda pro efektivní přípravu buněčných lyzátů (vysoký výtěžek) 

- kulturu S. cerevisiae aerobně kultivovat při 28°C do žádané optické denzity 

- 3 ml kultury zchladit na ledu, od tohoto kroku vše při 4°C nebo na ledu, 

centrifugovat 1 min/13000g, odstranit supernatant 

- pelet propláchnout ddH2O, dát do jedné mikrozkumavky, centrifugovat 

1 min/13000g, odstranit supernatant 

- nejméně 20 minut zmrazit při -20°C  

- přidat 100 µl 1M NaOH + 7% merkaptoethanol (čerstvě připravit) 

- 2 min při RT, promíchávat 

- přidat 100 µl 50% TCA 

- 5 minut inkubovat na ledu 

- centrifugovat 5 min/13000g při 4°C 

- odsát supernatant 

- resuspendovat v 500 µl 1M Tris-HCl pH 8 (vychlazené na 0°C) 

- ihned centrifugovat 1 min/13000g 

- odstranit supernatant 

- * přidat 100 µl 2x vzorkového pufru 

- inkubovat 5 minut při 100°C 

* pro měření celkové koncentrace vzorků soupravou BCA místo tohoto kroku přidat 

40 µl 5% SDS a 80 µl H2O, ředit 500x a 1000x a změřit koncentraci DNA 

 

Metoda pro rychlou přípravu buněčných lyzátů (rychlá metoda, možnost zpracovávat 

velké množství vzorků paralelně, nízký výtěžek), tato metoda nebyla použita 

v zobrazených výsledcích 

- centrifugovat 5-10 ml přes noc narostlé kultury 5 min/12000g 

- (seškrábat čerstvě narostlou kvasinkovou kulturu o ploše 2x2 cm přímo z misky) 

- resuspendovat v 200 µl 6x koncentrovaného vzorkového pufru, přidat 200 mg 

skleněných kuliček (průměr 0,45 mm), resuspendovat 

- inkubovat 5-10 min při 95°C 

- 2-4 minuty intenzivně promíchávat na přístroji Vortex 

- inkubovat 5-10 min při 95°C 

- krátce centrifugovat 
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4.2.3.2 Stanovení celkového množství proteinů soupravou BCA 

Součástí soupravy je QA pufr, roztok BCA QB a sulfát měďnatý 

V mikrotitrační destičce připravit 150 µl kyseliny bicinchoninové (BCA; 

smícháním roztoku BCA QB, QA pufru a sulfátu měďnatého podle návodu výrobce) a 

smíchat s 150 µl vhodně naředěného proteinového vzorku nebo vzorky připravené 

dekadické ředící řady BSA, pracovat v multiplikátech. Inkubovat přes noc při RT, 

změřit koncentraci vzorků na spektrometru při 560 nm. 

4.2.3.3 Imunoprecipitace proteinů z kvasinek 

- buňky čerstvě natransformované plazmidem kódujícím zkoumaný protein 

zaočkovat do 50 ml kultury a pěstovat do pozdní logaritmické fáze v selekčním 

médiu 

- přeočkovat do žádaného množství média na OD660=0,1, pěstovat do dosažení 

OD660=0,6-0,8 

- buňky umístit na led, dále pracovat při 4°C nebo na ledu 

- centrifugovat 10 minut/4000g, odstranit supernatant, promýt H2O, určit objem 

buněk po centrifugaci, během promývání rozdělit buňky z 50 ml kultury do dvou 

mikrozkumavek 

- přidat 400 µl nedenaturujícího lyzačního pufru a 3 objemy skleněných kuliček 

(průměr 0,45 mm) do každé mikrozkumavky 

- 5x30s intenzivně míchat na přístroji typu Vortex, mezitím chladit vzorky na ledu 

- lyzát odsát do nové zkumavky 

- (skleněné kuličky a pelet možno promýt 2 objemy nedenaturujícího lyzačního 

pufru, promíchat a přidat k lyzátu) 

- lyzát centrifugovat 20 min/22000g, odebrat supernatant, pelet odstranit 

- odebrat 60 µl supernatantu, přidat 6µl 6x koncentrovaného vzorkového pufru, 

inkubovat 5 minut/100°C (=> lyzát) 

- zbytek lyzátu přečistit protein-G-agarózu (~30 µl usazené matrice/200 ml 

vstupní kultury) pomocí 0,5ml nedenaturujícího pufru, centrifugovat 5 

min/500g, supernatant odstranit, zopakovat celkem 3x 

- 10 µl protein-G-agarózy přidat k buněčnému lyzátu, inkubovat 1 hod 

- centrifugovat 5 min/500g, supernatant odebrat do nové zkumavky 

- přidat k supernatantu zbytek protein-G-agarózy a 1 µl protilátky, inkubovat přes 

noc 
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- centrifugovat, pelet 3x promýt 1 ml nedenaturujícího lyzačního pufru, přidat 20 

µ 2x koncentrovaného vzorkového pufru na SDS-PAGE, 5 minut inkubovat při 

100°C (=>“IP“) 

 

 

4.2.3.4 Přečištění proteinů nesoucích TAP-epitop 

Postup podobný jako v případě předchozí metody (4.2.3.3), s výjimkou: 

- Pro buňky, které nebyly natransformovány plazmidem použít YPD médium, pro 

transformované buňky použít příslušné selekční médium 

- buňky lyzovat v „nedenaturačním pufru-TAP“ 

- namísto protein-G-agarózy připravit IgG-Sepharose 

- vynechat krok hodinové inkubace matrice s lyzátem (samotná matrice 

IgG-Sepharose je rozpoznávána cílovým epitopem) 

V budoucnu bude tento protokol pozměněn: IgG-Sepharose s navázanými cílovými 

proteiny bude v příslušných podmínkách inkubována s TEV-proteázou a následně s 

calmodulin-binding-agarózou a pro efektivnější přečištění proteinů.  

4.2.3.5 Přečištění proteinů z bakteriálních expresních systémů 

4.2.3.5.1 Příprava buněčných lyzátů 

- bakteriální buňky po indukci IPTG (viz 4.2.1.7) dát na led a od tohoto kroku 

udržovat na ledu nebo při 4°C, centrifugovat 5 min/5000g, promýt ddH2O a 

znovu centrifugovat 5 min/5000g 

- resuspendovat buňky v roztoku B-Per v objemu 1ml na 50 ml vstupní kultury, na 

každých 10 ml roztoku B-Per přidat 1 tabletu směsi inhibitorů proteáz (Roche) a 

100 µl PMSF 

- sonikovat 4x30s, mezi jednotlivými sonikacemi chladit na ledu nejméně minutu 

- centrifugovat 20 min (nebo delší dobu)/22000g 

- oddělit supernatant a pelet, jejich část analyzovat pomocí PAAGE 

- supernatant i pelet uchovávat při -80°C 

- po každém rozmrazení supernatant centrifugovat 20min/22000g a pelet odstranit 

4.2.3.5.2 Přečištění proteinů s GST-epitopem 

- jemně promíchat zásobní suspenzi glutathion-Sepharose a odebrat mix 

glutathion-Sepharose:zásobní roztok o objemu 1/100 přečištěného lyzátu 
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- centrifugovat vždy 5 min/500g, odstranit supernatant, určit objem 

glutathion-Sepharose, pracovat při 4°C s vychlazenými roztoky 

- promýt glutathion-Sepharose 1 ml PBS, centrifugovat, odstranit supernatant, 

dvakrát zopakovat 

- přidat přečištěný lyzát k promyté glutathion-Sepharose, inkubovat za otáčení 

2 hod 

- centrifugovat, odebrat supernatant (=flowthrough) 

- promýt glutathion-Sepharose PBS o deseti objemech glutathion-Sepharose 

- centrifugovat, odebrat supernatant, provést celkem 4x (=wash 1-4) 

- eluovat navázaný protein jedním objemem elučního pufru, inkubovat 10 min, 

centrifugovat, odebrat supernatant, provést celkem 3x (=eluce 1-3) 

4.2.3.5.3 Přečištění proteinů s His-epitopem 

Přečištění pomocí kolony 

- sestavit kolonu (Bio-Rad chromatography Column), propláchnout několika ml 

ddH2O, pracovat při 4°C s vychlazenými roztoky 

- jemně promíchat zásobní suspenzi matrice Ni NTA Superflow, odebrat 1 ml 

suspenze na 50 ml použité kultury a nanést na kolonu 

- nechat suspenzi usadit a roztok vytéct působením gravitace, zastavit těsně před 

vytečením (dodržet ve všech krocích), určit objem usazené Sepharose 

- promýt třemi objemy ddH2O 

- promýt pěti objemy charging pufru  

- promýt třemi objemy binding pufru 

- nanést na kolonu přečištěný lyzát, nechat protéct (=flowthrough) 

- promýt kolonu deseti objemy binding pufru 

- dvakrát promýt kolonu šesti objemy wash pufru s močovinou, jednou promýt 

kolonu šesti objemy wash pufru bez močoviny 

- Eluovat protein 4 ml elučního pufru, sbírat frakce po ~0,4 ml 

 

„Batch-purifikace“ 

- jemně promíchat zásobní suspenzi Sepharose Ni NTA Superflow, odebrat 400 µl 

suspenze na 50 ml kultury 

- centrifugovat (ve všech případech) 5 min/500g, odstranit supernatant, určit 

objem glutathion-Sepharose, pracovat na ledu nebo při 4°C s vychlazenými 

roztoky 
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- promýt Ni NTA Sepharose 1 ml wash pufru bez močoviny, centrifugovat 2x 

opakovat 

- přidat přečištěný lyzát k promyté Ni NTA Sepharose, inkubovat za otáčení 2 hod 

- centrifugovat, odebrat supernatant (=flowthrough) 

- promýt Ni NTA Sepharose wash pufrem obsahujícím močovinu o pěti objemech 

Ni NTA Sepharose, centrifugovat, odebrat supernatant, opakovat celkem 3x 

(=wash 1-3) 

- Ni NTA Sepharose promýt wash pufrem bez močoviny o pěti objemech 

glutathion-, centrifugovat, odebrat supernatant (=wash 4) 

- eluovat navázaný protein dvěma objemy elučního pufru, inkubovat 10 min, 

centrifugovat, odebrat supernatant, provést celkem 3x (=eluce 1-3) 

 

4.2.3.6 Polyakrylamidová gelová proteinová elektroforéza (PAAGE) 

Příprava polyakrylamidového gelu 

- podle hodnot uvedených jako tabulka 8 připravit roztok pro dělící gel, amonium 

persulfát (APS) a TEMED přidat jako poslední 

- přenést rychle mezi skla, převrstvit převrstvovacím roztokem, nechat přibližně 

30 minut polymerizovat 

- vylít převrstvovací roztok a vysušit skla nad gely, přelít zaostřovacím gelem [na 

dva gely: 0,65 ml 30% akrylamid / 0,8% bisakrylamid; 1,25 ml 4x Tris-HCl / 

SDS pH 6.8; 3,05 ml ddH2O; nakonec 25 µl persíran amonný a 5 µl TEMED], 

vložit hřebeny a nechat 20 minut polymerovat 

- gely je možno uchovávat několik dní ve vodě při 4°C 

 

Příprava gradientového polyakrylamidového gelu 

- připravit podle hodnot uvedených jako tabulka 8 roztoky pro krajní body 

žádaného gradientu. Je nutné použít finální objem, který se přesně vejde mezi 

použitá skla 

- nalít tyto roztoky do míchačky gradientů, roztok o vyšší koncentraci blíž 

výpusti, vložit do roztoku o vyšší koncentraci magnetické míchátko, otevřít 

uzávěr mezi roztoky a otevřít výpusť. Dále postupovat jako v případě běžného 

gelu. 
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Elektroforéza 

- vytáhnout hřeben, propláchnout jamky pomocí střičky naplněné ddH2O 

- vložit skla s polyakrylamidovým gelem do elektroforetického přístroje, nalít 

dostatečné množství 1x SDS pufru 

- nanést vzorky, zapojit elektroforetický přístroj při napětí 150V po dobu1-2 h 

 Zásobní roztok Koncentrace akrylamidu v dělícím gelu (%) 

5 6 7 7.5 8 9 10 12 13  15 20 
30% akrylamid/ 
0,8% 
bisakrylamid 

2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 6,00 6,50 7,50 10,00 

4x Tris•Cl/SDS, 
pH 8.8 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

H2O 8,75 8,25 7,75 7,50 7,25 6,75 6,25 5,25 4,75 3,75 1,25 
10% (w/v) 
amonium 
persulfát 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

TEMED 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Tabulka 8. Použité množství zásobního roztoku pro přípravu polyakrylamidového 
gelu požadované koncentrace. Uváděné hodnoty jsou v mililitrech, toto množství stačí 
pro přípravu dvou gelů. 
 

4.2.3.7 Western-blot 

Western-blot probíhá „semi-dry“ metodou 

- rozebrat elektroforetický přístroj, odstranit zaostřovací gel, dělicí gel inkubovat 

15 min v blotovacím roztoku 

- na blotovací přístroj naskládat 3 filtrační papíry Whatmann, polyakrylamidový 

gel, nitrocelulózovou membránu a 3 filtrační papíry Whatmann, všechny vrstvy 

nejdříve namočit v blotovacím roztoku 

- přístroj zapojit na 2mA/cm2 membrány (standardně 80 mA/membrána) po dobu 

1 hod 

- rozebrat blotovací přístroj, označit tužkou pozici proteinů proteinového 

standardu a stranu membrány, která sousedila s gelem (strana s proteiny) 

- vložit gel do fixačního roztoku a inkubovat jednu hodinu 

- (pokud nebyl použit předbarvený proteinový standard, inkubovat 20 minut 

roztoku v Ponceau S, odbarvit v ddH20, označit proteiny standardu) 

- membránu inkubovat 1 hod v blokovacím roztoku 

- membránu inkubovat přes noc při 4 ºC s primární protilátkou naředěnou 

v blokovacím roztoku 

- membránu promýt 3x15 min v odmývacím roztoku a inkubovat 1 hod v 
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blokovacím roztoku 

- inkubovat 2 hod při 4°C se sekundární protilátkou naředěnou v blokovacím 

roztoku 

- membránu promýt 3x15 min v odmývacím roztoku 

- analyzovat chemoluminiscenčně 

4.2.3.8 Chemiluminiscenční detekce 

- ve dvou 50 ml zkumavkách smíchat 18 ml ddH2O a 2 ml 1M Tris-HCl, pH 8,5 

- do jedné zkumavky přidat 12 µl 30% H2O2, do druhé zásobní roztoky luminolu 

(200 µl) a kyseliny p-kumarové (88 µl) 

- těsně před použitím roztoky smíchat, krátce inkubovat s membránou 

- membránu založit do kazety s fotografickým filmem, inkubovat podle 

očekávané intenzity signálu (2 minuty při signálu viditelném pouhým okem, při 

nedetekovatelném dvě hodiny, přes noc v případě detekce imunoprecipitace) 

- 2-3 minuty inkubovat ve vývojce, opláchnout vodou 

- 3-5 minut inkubovat v ustalovači, důkladně promýt vodou 

4.2.3.9 Barvení a uchovávání polyakrylamidových gelů 

4.2.3.9.1 Barvení pomocí Coomassie Briliant Blue 

- po rozebrání elektroforetického nebo blotovacího přístroje hodinu inkubovat gel 

ve fixačním roztoku  

- inkubovat přes noc na kývačce v roztoku Coomassie Briliant Blue G-250 

- promývat ddH2O do odbarvení gelu 

4.2.3.9.2 Barvení stříbrem 

Všechny roztoky kromě 5% glutaraldehydu a 2,3 M kyseliny citrónové připravit 

čerstvé. Pokud není uvedeno jinak, objemy roztoků jsou 50 ml. 

- je vhodné nejdříve provést obarvení a odbarvení gelu v Coomassie Briliant Blue 

pro zvýšení citlivosti této metody 

- inkubovat 30 min na kývačce v prefixačním roztoku (50% methanol + 10% 

kyselina octová) 

- inkubovat 30 min na kývačce v promývacím roztoku (5% methanol + 7% 

kyselina octová) 

- fixovat 30 min v 5% glutaraldehydu (5% glutaraldehyd možno po použití 
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uschovat a celkem až 10x použít) 

- 3x15 minut oplachovat v ddH2O 

- inkubovat 20 min v roztoku DTT (0,25 mg/50 ml ddH2O) 

- inkubovat 20 min v 0,1% roztoku AgNO3 

- oplachovat 1 min v ddH2O 

- vyvíjet max. 30s ve 25 ml 3% Na2CO3 + 25 µl formaldehydu, když začne roztok 

hnědnout, odsát, inkubovat 1-2 min v 25 ml stejném roztoku, když začne roztok 

hnědnout, odsát, inkubovat v 50 ml stejného roztoku, dokud nejsou viditelné 

zkoumané proteiny (maximálně deset minut nebo dokud nezačne hnědnout gel) 

- reakci zastavit přidáním 5 ml 2,3 M kyseliny citrónové 

- nejméně 3x15 minut oplachovat v ddH2O 

 

Pokud má obarvení stříbrem nevhodnou intenzitu, je možno gel odbarvit a znovu 

opakovat barvení stříbrem 

- gel inkubovat v odbarvovacím roztoku obsahujícím 3,35 mM K3Fe(CN)6; 25,5 

mM Na2SO2; 5,6 mM Na2CO3 do odbarvení 

- po odbarvení je možno gel znovu obarvit stříbrem, pokračovat od inkubace s 

DTT 

4.2.3.10 Sušení polyakrylamidových gelů 

- po obarvení gelu příslušnou metodou odmývat ddH2O do odbarvení pozadí 

- inkubovat 30 minut v sušicím roztoku 

- přenést na dvě vrstvy filtračního papíru, překrýt potravinovou fólií 

- sušit 2 hodiny na sušičce gelů při 80°C 

4.3 Bioinformatické analýzy 

Použité programy a internetové služby: 
V případě použití jiného než defaultního nastavení programů jsou potřebné údaje 

zmíněny v relevantní části výsledků. Vstupní data a porovnání sekvencí proteinů jsou 

součástí elektronických příloh. 

 

Porovnání sekvencí proteinů 

T-Coffee: http://tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee/do:regular 

PSI-Coffee: http://tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee/do:psicoffee 

ClustalW2: http://www.simgene.com/ClustalW 
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SMS: http://www.bioinformatics.org/SMS/multi_align.html (použit pro zvýraznění 

podobnosti) 

Jalview verze 2.7 (Waterhouse et al. 2009) 

BLAST: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi  

 

De novo predikce terciární struktury 

Server Robetta: http://robetta.bakerlab.org (Kim et al. 2004) 

 

Prohledávání databáze terciárních struktur 

Dali server: (Holm and Rosenstrom 2010) 

http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_server/index.html 

 

Porovnávání terciárních struktur 

Program PyMOL: “The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.2r1, 

Schrödinger, LLC.” 

Dali lite: http://ekhidna.biocenter.helsinki.fi/dali_lite/start (Holm and Rosenstrom 2010) 

  

Vizualizace terciárních struktur proteinů 

Program PyMOL: “The PyMOL Molecular Graphics System, Version 1.2r1, 

Schrödinger, LLC.” 

 

Pro vizualizaci proteinů použitých v literárním přehledu byla použita strukturní data 

beze změn, pouze bylo zvoleno vhodné grafické zobrazení pro zvýraznění relevantních 

vlastností. V případě struktur použitých v sekci výsledků byly v některých případech 

zobrezeny pouze relevantní části struktury, tento selektivní výběr je ve všech případech 

zmíněn.  
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5 Výsledky  

5.1 Bioinformatická analýza IL-1alfa 

5.1.1 Evolu ční konzervovanost IL-1alfa 
Pokud by N-terminální domény IL-1 alfa a beta byly určeny pouze k odštěpení 

a degradaci, dalo by se očekávat, že na zachování jejich sekvence nebude v průběhu 

evoluce vyvíjen velký tlak. Vzhledem k tomu, že pro N-terminální doménu IL-1alfa 

je známa řada posttranslačních modifikací a tato oblast IL-1alfa je zodpovědná 

za jadernou funkci IL-1alfa, dá se očekávat, že bude v průběhu evoluce konzervovaná.  

 Pro testování této hypotézy bylo provedeno porovnání 14-ti aminokyselinových 

sekvencí interleukinu-1alfa a beta savců získaných službou BLAST z databáze NCBI 

Reference Sequences (Refseq, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/), které jsou nejvíce 

podobné lidskému IL-1alfa respektive IL-1beta. Porovnání proběhlo programem 

ClustalW2 a průměrná identita představuje průměr identity mezi všemi kombinacemi 

proteinů. 

Zjištěná průměrná identita mezi sekvencemi IL-1alfa je ~69%, z toho 

N-terminální oblasti jsou identické ze ~76 % a maturované oblasti z ~64 %. 

To naznačuje, že na zachování primární sekvence N-terminální oblasti je vyvíjen větší 

evoluční tlak, než na zachování primární sekvence maturované oblasti.  

Zjištěná průměrná identita mezi sekvencemi IL-1beta je ~72%, z toho 

N-terminální oblasti jsou identické ze ~67 % a maturované oblasti z ~75 %. V tomto 

případě je v evoluci více konzervována maturovaná oblast. Absolutní hodnoty není 

možno srovnávat, protože v případě IL-1beta bylo anotováno více sekvencí a arbitrární 

práh 14-ti sekvencí stanovených podle IL-1alfa nezahrnul i sekvence IL-1beta 

z evolučně vzdálenějších organismů. Tento výsledek je zajímavou indicií naznačující 

větší význam N-terminální domény pro biologické funkce IL-1alfa v porovnání 

s IL-1beta. 

Pro IL-1alfa byla pomocí programu Jalview spočítána evoluční konzervovanost 

jednotlivých aminokyselinových zbytků, viz obrázek 10. V tomto obrázku jsou také na 

sekvenci lidského IL-1alfa vyznačeny známé postranskripční modifikace a důležité 

oblasti shrnuté zde jako tabulka 9. Interleukin-1alfa je v oblasti jaderného lokalizačního 

signálu, úseku pro vazbu necdinu (obsahující první predikovaný kyselý helix), místa 

fosforylace, myristoylace a proteolytických štěpení konzervován prakticky absolutně. 
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oblast Typ úpravy/oblast Funkce Reference Poznámky 
Lys-83, Lys-82 myristoylace blokace jaderného importu 

(Lys-82 je myristoylován minoritně) 
(Bursten et al. 1988), (Stevenson et al. 1993) U IL-1beta pouze in vitro (Stevenson et 

al. 1993) 
Ser-87 fosforylace vazba na cytozolickou stranu membrány, role 

pro maturaci a sekreci 
(Beuscher et al. 1988; Kobayashi et al. 
1990a; Watanabe and Kobayashi 1995)  

 

79-86  jaderný lokalizační 
signál (NLS) 

regulace jaderného importu (Wessendorf et al. 1993) U IL-1beta nefunkční (Luheshi et al. 
2009b) 

118/119 místo štěpení maturace calpainem (Kobayashi et al. 1990b)  
55- 108   vyvolání apoptózy, kritický Val-73 (Pollock et al. 2003)  
180-193  nutné pro udržení IL-1alfa v cytozolu (Sudo et al. 2005)  
20–40,47–76,71–97 vazba HAX-1 regulace jaderného importu IL-1alfa (Yin et al. 2001)  
1-36 vazba necdinu IL-1alfa blokuje vazbu necdinu na DNA (Hu et al. 2003) In vitro i u IL-1beta (Hu et al. 2003) 
7–19 a 98–108 predikované kyselé 

helixy 
interakce s histonacetyltransferázami (Buryskova et al. 2004)  

64-171  minimální oblast pro membránovou lokalizaci (Niki  et al. 2004) V ilustraci „obrázek 10“ nezobrazeno. 

Tabulka 9. Důležité oblasti v lidském interleukinu-1alfa se zaměřením na jeho N-terminální doménu. Čísla aminokyselinových zbytků odpovídají lidskému IL-1alfa.  

Obrázek 10. Vyznačení důležitých oblastí IL-1alfa a jejich evoluční konzervovanost v rámci savců.  Porovnání savčích IL-1alfa z  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq databáze,
odpovídající lidské sestřihové variantě (její sekvence je zobrazena). Porovnání bylo proveden programem T-coffee, vizualizace a výpočet konzervovanosti programem Jalview. 
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5.1.2 Porovnání terciárních struktur v rámci nadrodiny IL -1/FGF 
Pro vysvětlení vzorce konzervovanosti jednotlivých aminokyselinových zbytků 

v maturované oblasti IL-1alfa byly srovnány známé terciární struktury lidských 

IL-1alfa, IL-1Ra a FGF-1, které se někdy řadí do nadrodiny IL-1/FGF. Vzájemné 

proložení jejich terciárních struktur proběhlo na serveru Dali a v programu PyMol. 

Výsledkem je obrázek 11 zobrazující vzájemnou podobnost terciárních struktur 

IL-1alfa, IL-1beta a FGF-1. Tyto proteiny zaujímají podobnou terciární strukturu 

navzdory velmi malé podobnosti aminokyselinových sekvencí maturovaných oblastí 

IL-1alfa a IL-1beta a prakticky žádné sekvenční podobnosti mezi těmito proteiny 

a FGF-1. Relativně malá evoluční konzervovanost primární struktury souvisí s nízkými 

požadavky struktury beta-trefoil na sekvenci (Murzin et al. 1992). 

 
Obrázek 11. Porovnání terciárních struktur a primárních sekvencí v rámci 
nadrodiny IL-1/FGF-1.  A – porovnání IL-1alfa (PDBID:2KKI  , modře) a FGF-1 
(PDBID:2ERM, oranžově). B – porovnání IL-1alfa (PDBID:2KKI  , modře) a IL-1Ra 
(PDBID:1IRP, šedě). C – porovnání jádra všech tří struktur (zobrazeny pouze beta-listy tvořící 
jádro struktury beta-trefoil). D – porovnání sekvencí (PSI-COFFEE) odpovídajících primárních 
struktur, černě identické aminokyselinové zbytky, šedě aminokyselinové zbytky s podobnými 
vlastnostmi (zvýrazněno při podobnosti 50+%, program SMS). I když primární struktura 
prakticky nevypovídá o možnosti podobného uspořádání, terciární struktury těchto proteinů jsou 
do značné míry podobné. 
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5.1.3 Modelování struktury N-terminální domény IL-1alfa 
Přestože jsou proteiny z rodiny IL-1 často zkoumány a u řady z nich 

je experimentálně určena terciární struktura maturované oblasti, jako je tomu u IL-1alfa 

(2KKI), IL-1beta (1T4Q), IL-1Ra (1IRP), IL-18 (3F62) a IL-33 (2KLL), v žádné 

z těchto studií doposud nebyla krystalizována N-terminální doména těchto proteinů. 

Proto byla provedena predikce terciární struktury N-terminální domény IL-1alfa 

na serveru Robetta (http://robetta.bakerlab.org). Server Robetta využívá jednak metodu 

kombinace komparativního modelování pro části sekvence s nalezenou sekvenční 

podobností k experimentálně určeným strukturám, a v případě, že tuto podobnost 

nenalezne, určuje strukturu de novo. V případě N-terminální domény IL-1alfa žádná 

podobnost ke známé struktuře nalezena nebyla. 

Pro predikci byly použity aminokyselinové zbytky 1-112 ze sekvence IL-1alfa 

(NP_000566.3). Výsledkem je 5 struktur ve formátu Protein Data Bank (PDB), které 

jsou součástí elektronických příloh. Tyto struktury byly vizualizovány v programu 

PyMol a jsou přiloženy jako obrázek 12. V případě všech predikcí je namodelována 

centrální beta smyčka v oblasti jaderného lokalizačního signálu a koncové alfa-helixy. 

Většina struktury je ovšem podle modelů neuspořádaná, což může být důvod, proč 

se doposud nepodařilo vykrystalizovat prekurzory proteinů rodiny IL-1. Zajímavé jsou 

především predikované helixy, které jsou dále analyzovány v kapitole 5.1.5. 
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Obrázek 12. Predikce terciární struktury N-terminální domény IL-1alfa. Ab initio 

modelování proběhlo na serveru Robetta, výsledkem jsou hypotetické struktury 1-5. 

V případě 1b je změněno barevné schéma: červeně jsou vykresleny kyselé 

aminokyselinové zbytky, černě bazické, oranžově hydrofobní. 
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5.1.4 Porovnání modelu IL-1alfa s databází známých strukt ur 
Pro odhadnutí, které z vytvořených modelů mohou být biologicky relevantní, 

byly jednotlivé modely porovnány s databází experimentálně určených terciárních 

struktur. Podobnost s prokázanou terciární strukturou může značit podobnou funkci, ale 

především ukazuje, že predikovaná struktura se reálně může vyskytovat. 

Prohledávání proběhlo na serveru Dali (Holm and Rosenstrom 2010). Jediné 

nalezené výsledky byly získány pro predikovanou strukturu „1.“ Struktura nejvíce 

podobná predikované terciární struktuře N-terminální domény lidského IL-1alfa 

představuje C-terminální regulační oblast alfa podjednotky kinázy Snf1 z kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae. Proložení predikované struktury N-terminální domény 

IL-1alfa a Snf1 (kód v Protein Data Bank, PDBID:3T4N) je zobrazeno jako obrázek 13. 

Tento obrázek dále zobrazuje podobnost mezi kvasinkovým Snf1 (PDBID:3T4N) 

a homologní AMP-aktivovanou protein-kinázu potkana (PDBID:2V92), která 

je homologní s kvasinkovým proteinem Snf1. 

Kináza Snf1 patří do rodiny AMP-aktivovaných protein-kináz (AMPK). 

V kvasinkách má roli v transkripční regulaci genů regulujících energetický 

metabolismus, ve zpracování různých zdrojů uhlíku, v odpověďi na limitaci živin a stres 

obecně. Kvasinky s deletovaným genem SNF1 mají sníženou životaschopnost při 

stresových podmínkách, trpí defekty ve sporulaci a nejsou schopny zpracovávat 

sacharózu, galaktózu, maltózu a nefermentovatelné zdroje uhlíku 

(www.yeastgenome.com). 

Na proteinu Snf1 jsou v kontextu této práce zajímavé fyzické a genetické 

interakce s celou řadou proteinů SAGA komplexu (Gcn5, Sgf73, Spt3, Spt8 a Ubp8) 

a s Ahc1 proteinem komplexu ADA (podle databáze BioGRID, http://thebiogrid.org/). 

Kináza Snf1 dokáže fosforylovat Gcn5, což je katalytické jádro SAGA komplexu (Liu 

et al. 2005), a sama je deubiquitinována proteinem Ubp8 ze SAGA komplexu (Wilson 

et al. 2011). 
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Obrázek 13. Porovnání predikované struktury N-terminální domény IL-1alfa a 

AMP-aktivovaných proteinkináz. Červeně kyselé, oranžově hydrofóbní 

aminokyselinové zbytky. A) Struktura N-terminální domény lidského IL-1alfa 

(predikce, modře). B) Struktura Snf1 z kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

(PDBID:3T4N, zeleně). C) porovnání terciálních struktur N-terminální domény IL-

1alfa (predikce, modře) a Snf1 (PDBID:3T4N, zeleně). D) porovnání terciálních 

struktur S. cerevisiae Snf1 (PDBID:3T4N, zeleně) a AMPK potkana (PDBID:2V92, 

šedě). Prohledávání databáze experimentálních struktur bylo provedeno za účelem 

nalezení podobné terciální struktury.  

Zobrazené oblasti:  

3T4N: 505-550, 562-591, 608-630  

2V92: 406-480, 537-559 

Oblasti mezi těmito aminokyselinovými zbytky nejsou zobrazeny, protože nebyly v 

původních studiích experimentálně naměřeny 
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5.1.5 Podobnost N-terminální domény IL-1alfa s aktiva čními 
doménami transkrip čních faktor ů 
Protože N-terminální část IL-1alfa, především oblasti s predikovanými kyselými 

helixy, při fúzi s DNA vazebnou doménou proteinu Gal4 dokáže aktivovat příslušný 

reportérový gen a vázat se na koaktivátory p300, PCAF a komponenty SAGA komplexu 

(Buryskova et al. 2004), je pravděpodobné, že IL-1alfa sdílí některé vlastnosti 

s transkripčními aktivátory. 

Častou transaktivační doménou (TAD) transkripčních faktorů je takzvaná devět 

aminokyselin dlouhá transaktivační doména (9AATAD). Tato doména je tvořena 

kyselým amfipatickým alfa-helixem, který představuje minimální oblast schopnou 

aktivovat transkripci. Hlavní kritéria pro 9AATAD jsou hydrofobní aminokyseliny na 

pozicích 3, a 6 nebo 7 zprostředkovávající hydrofobní interakce se svým cílem, a 

vysoké zastoupení kyselých aminokyselin v ostatních oblastech (Piskacek et al. 2007). 

Jako hlavní modelový transkripční faktor pro porovnání s IL-1alfa byl vybrán 

protein p53, který je schopen se vázat na TAZ2 a IBiD domény transkripčního 

koaktivátoru p300 (Teufel et al. 2007). Tyto dvě domény leží v oblasti p300, která 

interaguje s IL-1alfa (Buryskova et al. 2004). 

Profil hydrofobicity pro p53 byl přepočítán podle informací ze studie (Piskacek 

et al. 2007) a pro predikované helixy IL-1alfa byl určen manuálně. Nalezená jádra 

předpokládaných transaktivačních domén jsou uvedena jako tabulka 10 a profil jejich 

hydrofobicity představuje obrázek 14. Predikované oblasti se nachází v oblasti 9-17 a 

95-103 lidského IL-1alfa. Ty oblasti odpovídají pozici 9-17 a 98-106 v myším IL-1alfa 

(porovnání sekvencí, nezobrazeno). Studie Burýškové a kol. experimentálně 

lokalizovala transaktivační aktivitu do oblastí 1-21 a 97-109 myšího IL-1alfa. 

Konstrukty použité ve studii Burýškové a kol. byly vytvořeny na základě nalezení 

kyselých, evolučně konzervovaných oblastí, u kterých se předpokládalo, že mohou 

tvořit helixy. Tato práce ukazuje, že tyto helixy jsou amfipatické a blíže je lokalizuje. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IL-1alfa_TADI E D L K N C Y S E 
IL-1alfa_TADII D D L E A I A N D 
p53_TADI E T F S D L W K L 
p53_TADII D D I E Q W F T E 

Tabulka 10. Srovnání predikovaných transaktivačních domén (TAD) proteinu 

IL-1alfa s experimentálně určenými doménami proteinu p53. Sekvence 

transaktivačních domén (TADI a TADII) proteinu p53 podle (Piskacek et al. 2007). Červeně 

vyznačeny kyselé aminokyselinové zbytky a threonin u p53_TADI, který je při aktivaci 

fosforylován (Feng et al. 2009). Pozice predikovaných transaktivačních domén lidského 

IL-1alfa jsou 9-17 a 95-103. 

 
 

 
Obrázek 14. Profil hydrofobicity transaktivačních domén (TAD). Zobrazeny dvě 
predikované aktivační domény interleukinu-1alfa a známé transaktivační domény proteinu p53. 
Oba proteiny se váží na koaktivátor p300. Hodnoty hydrofóbnosti použité v grafu pro jednotlivé 
aminokyseliny jsou podle (Kyte and Doolittle 1982). 
 

Oblasti predikovaných transaktivačních domén v N-terminální doméně lidského 

IL-1alfa splňují podmínky pro motiv 9AATAD, což může vysvětlovat vazbu IL-1alfa na 

kvasinkový SAGA komplex. Motiv 9AATAD ovšem představuje pouze minimální 

sekvenci schopnou aktivovat transkripci, okolní sekvence mají roli pro pevnější vazbu 

s transkripčním koaktivátorem. Z toho důvodu jsou uvedeny i aminokyselinové zbytky 

v okolí samotného 9AATAD jako  

tabulka 11. Predikovaná „transaktivační doména 1“ IL-1alfa může tvořit o jeden 

závit delší alfa-helix, což by mohlo značit pevnější vazbu na koaktivátor transkripce. Ve 
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studii Burýškové a kol. má konstrukt nesoucí tuto predikovanou transaktivační doménu 

silnější schopnost aktivovat transkripci, než konstrukt nesoucí predikovanou 

transaktivační doménu 2 (Buryskova et al. 2004). 

Terciární struktura aktivačních domén transkripčních faktorů je známa pouze 

v několika málo případech, protože aktivační domény jsou před vazbou na koaktivátor 

nestrukturované (Ferreira et al. 2005). Jako obrázek 15 je uvedena struktura aktivačních 

domén proteinu VP16 ve vazbě na koaktivátory transkripce TFB1 (PDBID:2K2U) a 

PC4 (PDBID:2PHE) a proteinu p53 ve vazbě na p300 (PDBID:2K8F). Pro porovnání je 

uvedena predikovaná struktura N-terminální domény IL-1alfa. Zvýrazněny jsou kyselé a 

hydrofobní aminokyselinové zbytky, které jsou klíčové pro vazbu na koaktivátor.  

Tyto teoretické výsledky vysvětlují vazbu IL-1alfa na koaktivátory transkripce, 

jako je SAGA komplex a p300 a schopnost aktivovat transkripci reportérového genu, 

pokud je prekurzor IL-1alfa produkován ve fúzi s DNA-vazebným proteinem. Oblast 

zodpovědná za aktivaci transkripce byla lokalizována do oblastí, ve kterých leží 

predikované transaktivační domény. Je zajímavé, že při experimentální deleci oblasti 

mezi predikovanými transaktivačními doménami, a tedy fyzickému přiblížení těchto 

oblastí, je schopnost aktivovat transkripci vyšší, než v případě prekurzoru (Buryskova et 

al. 2004).  

Aktivační doména proteinu VP16 se ve fúzi s DNA vazebnou doménou Gal4 

váže na transkripční adaptor Ada2 (Silverman et al. 1994). Vzhledem k tomu, že studie 

v delecích genů kódujících proteiny klíčové pro stabilitu jednotlivých modulů SAGA 

komplexu naznačují, že se IL-1alfa váže na katalytické jádro SAGA komplexu (Blanka 

Zámostná, osobní sdělení), byl započat in vitro výzkum možné interakce mezi IL-1alfa 

a Ada2. 

Protože IL-1alfa nemá DNA vazebnou doménu, nemůže fungovat jako 

transkripční faktor, je ovšem hypoteticky možné, že tato vazba souvisí s jinou 

biologickou funkcí, jako je možná regulace koaktivátorů transkripce, především 

histonacetyltransferázových komplexů. 

 

IL-1alfa TADI P D M F E D L K N C Y S E E D S S 

IL-1alfa TADII T D D D L E A I A N D S E E E I I 

VP16 D F E F E Q M F D A L G I D E Y G 

NF-kappaB E D F S S I A D M D F S A L L S Q 

 
Tabulka 11: Srovnání transaktivačních domén (TAD) dalších transkripčních 
faktorů. Včetně okolních sekvencí, červeně kyselé aminokyselinové zbytky, čárkovaně 
vyznačen další možný závit v kyselém amfipatickém alfa helixu 
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Obrázek 15: Některé známé aktivační domény transkripčních faktorů a 

N-terminální doména IL-1alfa. Zeleně koaktivátor, tyrkysově transkripční faktor, 

modře IL-1alfa, oranžově hydrofobní aminokyseliny, červeně kyselé aminokyseliny. A) 

aktivační doména proteinu VP16 navázaný na fragment TFB1, podjednotku 

kvasinkového komplexu TFIIH (PDBID:2K2U). B) aktivační doména proteinu VP16 

navázaného na fragment lidského transkripčního koaktivátoru PC4 (2PHE) C) 

„Aktivační doména I“ proteinu p53 navázaná na Taz2 doménu koaktivátoru p300 

(PDBID:2K8F). Šedě je zvýrazněný ser-20, jemuž odpovídá lyz-12 z IL-1alfa. 

V případě p53 tento aminokyselinový zbytek neinteraguje s Taz2 doménou p300 a při 

případné vazbě IL-1alfa na tuto oblast proteinu p300 nemusí bazický náboj lyz-12 

interferovat s vazbou. D) Predikce terciární struktury N-terminální domény IL-1alfa (viz 

kapitola 5.1.3)  
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5.2 Příprava plazmidových konstrukt ů 
Prvním cílem experimentální práce bylo připravit systém pro studium 

N-terminální domény lidského interleukinu-1alfa (IL1-alfa NTP) v kvasince. Za tímto 

účelem byly připraveny konstrukty odvozené z plazmidů pYX212, pYX213 a pYX133 

(Ingenius), kódující NTP pod kontrolou kvasinkového promotoru TPI nebo GAL.  

Druhým cílem bylo připravit a přečistit v bakteriálním expresním systému 

IL-1alfa a protein Ada2, který je součástí kvasinkového SAGA komplexu. Za tímto 

účelem byly připraveny plazminy kódující Ada2 s GST vzájemě oddělených místem pro 

štěpení TEV proteázou a plazmid kódující Ada2 ve fúzi s 6xHis-epitopem (viz 5.2.2). 

Konstrukty použité v této práci byly ověřeny PCR a restrikční analýzou. 

Všechny konstrukty použité pro další práci byly také sekvenovány. Přehled 

připravených plazmidových konstruktů a metody jejich přípravy a testování shrnuje 

tabulka 12. Seznam všech připravených plazmidových konstruktů na konci kapitoly 

5.2.2 uvádí tabulka 3. 

 

5.2.1 Příprava expresních vektor ů pro kvasinkové systémy  
Protože plazmid pcDNA4 NTP nesoucí sekvenci N-terminální domény lidského 

IL-1alfa (NTP) s epitopem FLAG na N-konci neobsahuje vhodná restrikční místa pro 

vložení insertu do plazmidů řady pYX, bylo při tvorbě konstruktu jako mezikrok 

zvoleno vložení sekvence kódující N-terminální doménu IL-1alfa do vektoru pCR4 

TOPOTM (Invitrogen). Schéma TOPO vektoru uvádí obrázek 16. 

Úsek kódující FLAG-NTP byl namnožen metodou PCR s použitím primerů 

NTPFWD a NTPREV a vložen do pCR4 TOPO vektoru, viz 4.2.2.3.4. Ze získané 

reakční směsi byly 1 µl a 2 µl TOPO směsi vneseny elektroporací (4.2.2.6.2) do 

kompetentních buněk E. coli XL-1 Blue. Ty byly vysety na misky s ampicilinem. 

Vybrané monokolonie byly následující den přečárkovány na misky s kanamycinem a z 

nich následně znovu na misky s ampicilinem. Z bakteriálních klonů byla minipreparací 

(4.2.2.1.1) izolována plazmidová DNA. Získané plazmidy byly otestovány pomocí PCR 

s použitím primerů pro vložení insertu do vektoru, štěpením restrikční endonukleázou 

EcoRI a následně analyzovány elektroforeticky. Vybrané klony byly sekvenovány 

v oblasti insertu použitím primeru M 13 Reverse Primer. Výsledný plazmid TOPO-NTP 

byl použit pro připravení vektorů pro expresi NTP v kvasinkách (vektory řady pYX212, 

pYX213, pYX133).  



 

Obrázek 17. Schéma protein
N-terminální doména lidského interleukinu
obsahuje jaderný lokaliza
Rekombinantní NTP je fúzován s
kódují N-terminální FLAG
konstrukty NX kódují pouze N
epitopů nejsou v měřítku. 

Obrázek 16. Vektor pCR4 TOPO
doménu IL-1alfa byl vložen do pCR4 TOPO, který byl dále použit pro p
vektorů. Převzato z Invitrogen
 

Plazmidy pYX

naštěpeny dvojicí restrik

a dvojicí NcoI+SalI pro konstrukty „NS“. 

produktu HA-epitop

kódovaný oběma konstrukty nese FLAG

17.  

 

 

. Schéma proteinů produkovaných v kvasinkách.
terminální doména lidského interleukinu-1alfa (NTP) odpovídající úseku 1

obsahuje jaderný lokalizační signál (NLS) nezbytný pro jadernou funkci IL
Rekombinantní NTP je fúzován s N- nebo N- a C- terminálním epitopem. Plasmidy 

terminální FLAG-epitop (FLAG) a C-terminální hemaglutininový epitop (HA), 
konstrukty NX kódují pouze N-terminální FLAG-epitop. Velikosti zobrazenýh FLAG a 

ěřítku. Čísla odpovídají sekvenci prekurzoru lidského IL

 
. Vektor pCR4 TOPOTM (Invitrogen). PCR produkt 

1alfa byl vložen do pCR4 TOPO, který byl dále použit pro p
Invitrogen (www.invitrogen.com). 

pYX133, 212 a 213 tvořící kostru budoucích konstrukt

peny dvojicí restrikčních endonukleáz, NcoI+XhoI tvořící konstrukty „NX“ 

NcoI+SalI pro konstrukty „NS“. Konstrukty řady „NS“ 

epitop, konstrukty „NX“ jsou bez modifikace na C

ma konstrukty nese FLAG-epitop na svém N-konci.
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terminálním epitopem. Plasmidy řady „NS“ 
terminální hemaglutininový epitop (HA), 
epitop. Velikosti zobrazenýh FLAG a HA 

ísla odpovídají sekvenci prekurzoru lidského IL-1alfa. 

PCR produkt kódující N-terminální 
1alfa byl vložen do pCR4 TOPO, který byl dále použit pro přípravu expresních 

tru budoucích konstruktů byly 

+XhoI tvořící konstrukty „NX“ 

ady „NS“ kódují na C-konci 

ty „NX“ jsou bez modifikace na C-konci. Protein 

konci. Schéma viz obrázek 
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Štěpení vektoru probíhalo s použitím zmíněných restrikčních enzymů, 

linearizovaný vektor byl defosforylován (4.2.2.3.1) a izolován z agarózového gelu. 

Insert byl získán naštěpením plazmidu TOPO-NTP endonukleázami NcoI+XhoI 

a vyizolováním fragmentu z gelu (4.2.2.5). 

Ligace probíhala 16 hodin při 16°C, ligační směs byla přesrážena a vnesena do 

elektrokompetentních bakterií E. coli XL-1 Blue (4.2.2.6.2). Pro ligaci byla připravena 

i negativní kontrola, naštěpený a defosforylovaný prázdný vektor. 

Bakteriální klony byly přečárkovány na selekční misky, u vybraných klonů byly 

izolovány plazmidy, ty otestovány PCR (stejné primery jako při přípravě vektoru), 

restrikční analýzou (enzymy BamHI+XhoI) a v případě konstruktů pYX212-NTP NS a 

NX a pYX213-NTP NX sekvenací oblasti insertu (primery 212-5'seq). Ostatní 

konstrukty byly připraveny, ale nesekvenovány a pro další práci nebyly použity.  

V řadě experimentů byly použity plazmidy pYX212 Full-NX a pYX212-

Mat-NX vytvořené Blankou Zámostnou. Ty byly převzaty, vneseny do elektro-

kompetentních buněk E. coli elektroporací, vyizolovány a ověřeny štěpením 

(BamHI+XhoI), viz obrázek 18. Schéma přípravy konstruktů pro produkci IL-1alfa 

NTP v kvasinkách vytvořených v této práci je uvedeno jako obrázek 19. 

 
Obrázek 18. Kontrola převzatých plazmidů 
Plazmidy pYX212 Full-NX (Full) a pYX212 Mat-NX (Mat) byly převzaty od Blanky 
Zámostné, vnesené do E.coli elektroporací, vyizolovány, a spolu s pYX212 NTP-NX 
(NTP) vytvořeným v této práci a kontrolním pYX212 neobsahujícím insert (empty), 
byly otestovány restrikčním štěpením enzymy BamH1 a XhoI. Restrikční štěpení bylo 
analyzováno elektroforeticky, zobrazen 2% agarózový gel. 
 

em
pt

y 
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Obrázek 19. Schéma přípravy konstrukt ů pro kvasinkový systém 
Plazmidy pro expresi N-terminální domény lidského IL-1alfa (NTP) jsou tvořeny kostrou 
plazmidů řady pYX. Plazmidy pYX212 a pYX213 obsahují „2mí“ oblast zajišťující přítomnost 
plazmidu ve více kopiích v kvasinkové buňce, plazmidy pYX133 jsou centromerické plazmidy 
(ARS/CEN), které jsou přítomné v 1-2 kopiích na buňku. Insert kódující N-terminální doménu 
lidského IL-1alfa N-terminálně označenou FLAG-epitopem (FLAG-epitop) pochází z plazmidu 
pcDNA4-NTP, který byl použit jako templát pro PCR (použité primery NTPFWD a NTPREV) 
a následně vnesen do plazmidu pCR4-TOPO, ze kterého byl vyštěpen enzymy NcoI a XhoI. 
Plazmidy byly naštěpeny buď dvojicí enzymů Nco1 a Xho1 (konstrukty „NX“), nebo dvojicí 
Nco1 a Sal1 (konstrukty „NS,“ nezobrazeno). Konstrukty NS kódují na C-konci NTP epitop 
HA, zatímco konstrukty NX tento epitop nekódují. 
AmpR – resistence na ampicilin, URA3, TRP – selekční markery pro kvasinky, ColE1_ori1, 
pUC ori – počátek replikace plazmidu v bakteriích, f1_ori – počátek replikace v kvasinkách, 
BamH1, NcoI, Sal1, XhoI – místa štěpení použitých restrikčních endonukleáz (BamH1 nebyl 
použit pro přípravu konstruktu, ale pro ověřování). V případě pCR4_TOPO_NTP není NTP 
vložen ve fázi a je zobrazen vzniklý otevřený čtecí rámec. Modře – N-terminální doména 
IL-1alfa, červeně – ostatní geny. 
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5.2.2 Tvorba konstrukt ů pro produkci protein ů v bakteriálním 
systému  
Pro zkoumání in vitro interakce mezi IL-1alfa a proteinem Ada2, který je 

součástí SAGA komplexu, byly dostupné plazmidy kódující tyto proteiny ve fúzi 

s GST-epitopem, který ovšem dokáže dimerizovat a je proto nevhodný pro zkoumání 

interakcí mezi proteiny. GST-epitop je od zmíněných proteinů oddělen místem pro 

štěpení proteázou thrombinem, která ovšem v případě těchto konstruktů není efektivní 

(Ganeko Bernardo, osobní sdělení). 

Proto byl úsek kódující Ada2 vyštěpen z plazmidu pGEX-2T-ADA2 enzymy 

BamH1 a EcoN1, izolován a vnesen do plazmidu pGEX-4T-TEV rozštěpeného stejnými 

enzymy. Plazmid pGEX-4T-TEV kóduje GST oddělené místem pro TEV proteázu od 

místa pro vložení insertu. Po ligaci vznikl plazmid nazvaný pGEX-4T-GST_TEV-

ADA2 kódující Ada2, oddělený od GST místem pro TEV proteázu. Příprava konstruktu 

proběhla standardní metodou, viz 4.2.2.3, správné vložení insertu bylo otestováno 

štěpením enzymy BamH1 a EcoN1 a sekvenací s použitím primeru pGEX-5‘seq. 

Z plazmidu pGEX-2T-ADA2 byl vyštěpen enzymy BamH1 a EcoNI úsek 

kódující GST a místo pro štěpení thrombinem. K fragmentu pGEX-2T-ADA2 byly 

přidány oligonukleotidy 6xHisFWD a 6xHisREV, které byly předtím fosforylovány 

a reasociovány, viz 4.2.2.3.2. Vytvořený vektor byl nazván pGEX-2T-6xHIS-ADA2 

6xHIS a otestován štěpením BamH1 a EcoN1 kontrolujícími správnou velikost insertu, 

štěpením NdeI a PstI kontrolujícím přítomnost insertu oligonukleotidů a sekvenací 

s použitím primeru pGEX-3‘seq. 

Schéma přípravy vektorů pGEX-4T-GST_TEV-Ada2 a pGEX-2T-6xHIS-ADA2 

uvádí obrázek 20. 
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Obrázek 20. Schéma přípravy konstrukt ů pro produkci proteinů v bakteriálním 
systému. Konstrukty pGEX-4T-GST_TEV-Ada2 a pGEX-2T-6xHIS-ADA2 byly vytvořeny 
podle uvedeného schématu. V případě pGEX-4T-GST_TEV-Ada2 je kostra pro vzniklý 
konstrukt tvořena plazmidem pGEX-4T-TEV, insert pochází z plazmidu pGEX-2T-ADA2. Tyto 
plazmidy byly rozštěpeny enzymy BamH1 a EcoN1, příslušné fragmenty izolovány z gelu a 
spojeny ligací. Vzniklý konstrukt kóduje ADA2 ve fúzi s GST, přičemž ADA2 a GST jsou 
odděleny místem pro TEV proteázu. 
Konstrukt pGEX-2T-6xHIS-ADA2 byl vytvořen vyštěpením oblasti kódující GST a místa pro 
thrombin enzymy BamH1 a EcoN1 z plazmidu pGEX-2T-ADA2. Zbytek vektoru byl ligován 
s oligonukleotidy kódujícími 6x-His-epitop. 
AmpR – resistence na antibiotikum, LacIq – laktózový represor, Tac promotor – promotor pod 
kontrolou laktózy (IPTG), TEV – místo pro štěpení proteázou pocházející z viru TEV, 
thrombin1, 2 – místo pro štěpení proteázou thrombinem. Úsek kódující Ada2 je pro přehlednost 
zvýrazněn zeleně. 
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Název 
plazmidu 

Vektor/ 
restrikční 
enzymy 

Původ insertu/ 
metoda 
přípravy 

Metoda ověření použitý 
promo-
tor 

reg. 
eleme
nt 

Kódovaný 
produkt 

Pozn. 

TOPO-
NTP 

TOPO/* pcDNA4 NTP / 
PCR fragment 

(BamhI)/PCR/ 
sekvenace 

- - NTP 
(mimo 
fázi) 

vytvořena i verze 
s opačnou 
orientací insertu 

pYX212 
NTP-NX 

pYX212/ 
NcoI+XhoI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR/sekvenace 

TPI 2mí FLAG-
NTP 

 

pYX212 
NTP-NS 

pYX212/ 
NcoI+SalI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR/sekvenace 

TPI 2mí FLAG-
NTP-HA 

 

pYX213 
NTP-NX 

PYX213/ 
NcoI+XhoI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR/sekvenace 

GAL 2mí FLAG-
NTP  

 

pYX213 
NTP-NS 

pYX212/ 
NcoI+SalI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR 

GAL  2mí FLAG-
NTP-HA 

 

pYX133 
NTP-NX 

PYX213/ 
NcoI+XhoI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR 

GAL  CEN FLAG-
NTP  

 

pYX133 
NTP-NS 

pYX212/ 
NcoI+SalI 

TOPO-NTP/ 
NcoI+XhoI 

(BamHI+XhoI)/ 
PCR 

GAL  CEN FLAG-
NTP-HA 

 

pGEX-4T-
GST_TEV
-Ada2 

pGEX-4T-
TEV/BamH
1+EcoNI 

pGEX-2T-Ada2/ 
BamH1+EcoNI 

(BamHI+EcoRV)
/ sekvenace 

Tac - GST-Ada2 GST odštěpitelný 
TEV proteázou 

pGEX-2T-
6xHIS-
ADA2 

pGEX-2T-
Ada2/BamH
1+EcoNI 

6xHISREV, 
6xHISFWD/ 
syntetické 
oligonukleotidy 

(BamH1+EcoRV)
/ (NdeI, PstI)/ 
sekvenace 

Tac - 6x-His-
Ada2 

 

Tabulka 12. Plazmidové konstrukty připravené v této práci 

NTP: N-terminální doména lidského interleukinu-1alfa, FLAG: FLAG-epitop 

HA: hemaglutininový-epitop, GST: glutathion-S-transferáza použitá jako epitop, 

TEV: proteáza pocházející z „Tobacco Etch Virus“; 6xHis: epitop tvořený šesti histidiny, 

TPI: konstitutivní promotor, GAL: promotor indukovatelný galaktózou, Tac: promotor 

indukovatelný IPTG, PCR: polymerázová řetězová reakce s použitím primerů pro 

vložení insertu do vektoru, * TOPO: pCR4 TOPO vektor (Invitrogen) je lineární 

molekula DNA, reg. element: regulační element kontrolující počet kopií v kvasinkách, 

2mí: úsek z „2 mikronového plazmidu“ udržující plazmid v desítkách kopií v buňce, 

CEN: centromerický plazmid s malým množstvím kopií v buňce. 

Sekvence FLAG-epitopu: DYKDDDDK 

Sekvence HA-epitopu: YPYDVPDYA  



 

5.3 Produkce interle

5.3.1 Testování  
Kvasinkové kmeny použité v

tabulka 6) kódují podjednotky kvasinkového SAGA 

komplexu ve fúzi s TAP

obrázek 21. Některé kmeny obsahují

genů podjednotek SAGA komplexu.

U použitých 

genomu (nezobrazeno)

připravených plazmidů

kmenů s geny his4-917

(SD-His). V případě 

Lyz+, His-, zatímco 

fenotyp Lyz-, His+ (Winston

byly na Spt fenotyp otestován

misky vyfotografovány

Některé kmeny

a tabulka 14. Kmen FY2044 s

není schopný vázat do SAGA komplexu protein Spt8 

je schopen růst v absenci histidinu i lyzinu, do slabší míry je schopen v

růst i kmen FY2037 

podmínkách dokáží r

vyvolávat represi transkripce 

omezená, schopnost kmenu 

 

interle ukinu-1alfa v kvasinkách 

 kvasinkových kmen ů 
Kvasinkové kmeny použité v této práci (viz 

podjednotky kvasinkového SAGA 

TAP-epitopem zobrazeným jako 

ěkteré kmeny obsahují delece 

SAGA komplexu. 

použitých kmenů bylo ověřeno, že jejich auxotrofní požadavky

(nezobrazeno). V případě kmenů řady FY s vhodnou auxotrof

midů byl testován „Spt fenotyp“, konkrétně schopnost kvasinkových 

917δ a lys2-173R2 růst v nepřítomnosti lyzinu

ě kmenů s funkčním SAGA komplexem je fenotyp t

, zatímco v případě kmenů s nefunkčím SAGA komplexem je výsledný 

(Winston et al. 1987) (také viz 0). Vybrané kmeny

byly na Spt fenotyp otestovány (viz 4.2.1.5). Po dvou dnech kultivace 

misky vyfotografovány. 

které kmeny neodpovídaly rozdělení na spt+ a spt- fenotyp, viz

Kmen FY2044 s vnitřní delecí v genu SPT7, který 

není schopný vázat do SAGA komplexu protein Spt8 (Wu and Winston 2002)

absenci histidinu i lyzinu, do slabší míry je schopen v

2037 obsahující deleci genu kódující Spt8. 

podmínkách dokáží růst zřejmě proto, že Spt8 na některých promotorech m

vyvolávat represi transkripce (Belotserkovskaya et al. 2000). Zarážející je, 

chopnost kmenu FY2034 s delecí HAT Gcn5 růst v absenci lyzinu.

Obrázek 21. TAP
vázající calmodulin, TEV 
rozpoznávané proteázou viru TEV
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auxotrofní požadavky odpovídají 

vhodnou auxotrofií pro vnesení 

ě schopnost kvasinkových 

lyzinu (SD-lyz) a histidinu 

je fenotyp těchto kmenů 

ím SAGA komplexem je výsledný 

Vybrané kmeny, viz tabulka 13, 

o dvou dnech kultivace kmenů byly 

fenotyp, viz obrázek 22 

 kóduje produkt, který 

(Wu and Winston 2002), 

absenci histidinu i lyzinu, do slabší míry je schopen v absenci lyzinu 

Spt8. Tyto kmeny v těchto 

kterých promotorech může 

Zarážející je, byť značně 

absenci lyzinu. 

. TAP-epitop. CBP – protein 
vázající calmodulin, TEV – místo 
rozpoznávané proteázou viru TEV 
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Obrázek 22. Testování Spt fenotypu. Kvasinková kultura byla naředěna na stejnou 
koncentraci buněk a rozkapána v dekadické ředící řadě na SD+ misky a na SD+ misky 
neobsahující histidin (SD-His) nebo lyzin (SD-Lyz). Kmeny FY2044 (vnitřní delece 
v genu kódující Spt7, který není schopen vázat v SAGA komplexu Spt8), FY2037 
(s delecí Spt8) a FY2034 (s delecí histonacetyltransferázy Gcn5) jsou schopny růst 
v obou selekčních podmínkách. Kvasinky byly pěstovány čtyři dny. 
 

Kód 
kmenu 

genotyp SAGA genotyp Ty poznámka 

FY2031 HA-SPT7-TAP 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

WT 

FY2034 
HA-SPT7-TAP,  

gcn5∆ 
lys2-173R2 chybí marker his4-917δ 

FY2035 
HA-SPT7-TAP, 

ada1∆ 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

 

FY2037 
HA-SPT7-TAP, 

spt8∆ 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

slabá schopnost růst na SD-Lyz 

FY2040 
HA-SPT7-TAP, 

spt3∆ 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

 

FY2042 HA-spt7-873-TAP 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

 

FY2044 HA-spt7-300-TAP 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

schopnost růst na SD-His 

FY1977 HA3-SPT20 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

WT 

FY2027 
HA-SPT20, 

ada1∆ 
his4-917δ,  
lys2-173R2 

 

Tabulka 13. Genotyp použitých kmenů. WT – divoký kmen z hlediska funkce SAGA 
komplexu, kmeny s genotypem his4-917δ a lys2-173R2 mají v případě funkčního SAGA 
komplexu fenotyp Lyz+, His-, v případě nefunkčního SAGA komplexu fenotyp Lyz-, His+. Úplný 
genotyp viz tabulka 6. Delece spt7-873 má zkrácenu většinu C konce a kóduje prvních 873 
aminokyselin proteinu Spt7, tato varianta není schopna vázat většinu proteinů SAGA komplexu, 
protein vytvořený genem spt7-300 kóduje protein neobsahující aminokyselinové zbytky mezi 
pozicemi 1150-1180 a není schopen vázat protein Spt8 (Wu and Winston 2002). 
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Kmeny uvedené jako tabulka 13 byly následně natransformovány plazmidy 

pYX212 Full-NX (Full), pYX212 Mat-NX (Mat). Po transformaci byly testovány jejich 

auxotrofické požadavky (viz metoda 4.2.1.5) na miskách neobsahujících uracil, tedy 

v selekčních podmínkách pro udržení plazmidů řady pYX12 v buňce. Misky kromě 

absence uracilu: neobsahovaly lyzin (SD-ULyz), neobsahovaly histidin, obsahovaly 

galaktózu jako zdroj uhlíku namísto glukózy (SD-U Gal), misky obsahujícící 3 mM 

3-aminotriazol a misky obsahující 3 mM 3-aminotriazol a neobsahující histidin. 

Kontrolní misky neobsahovaly uracil (-U).  

Ve většině případů nebyl pozorován významný rozdíl (nezobrazeno). Výjimky 

zobrazuje obrázek 23. Jedná se o kmen FY2037 (spt8∆) kódující deleci v genu spt8, 

který v případě, že obsahuje plazmid kódující prekurzor IL-1alfa, roste lépe 

(ve srovnání s tímto kmenem nesoucím plazmid kódující maturovaný IL-1alfa) 

v absenci lyzinu, ale hůře na půdě obsahující galaktózu jako zdroj uhlíku. Dále rostly 

různě kmeny FY2027 (ada1∆) a FY2042 (spt7-837), které mají deletovaný gen ada1, 

respektive nesou deleci spt7-837. Kmen FY2027 (ada1∆) není schopen složit funkční 

SAGA komplex, kmen FY2042 (spt7-837) dokáže vázat pouze některé složky SAGA 

komplexu, a to v jiném poměru, než divoký kmen (Wu and Winston 2002). 

Po transformaci těchto kmenů plazmidem kódujícím prekurzor IL-1alfa roste v médiu 

s galaktózou jako zdrojem uhlíku FY2027 (ada1∆) hůře a FY2042 lépe při srovnání 

s těmito kmeny transformovanými plazmidy kódujícími maturovaný IL-1alfa. V případě 

kmenu FY2040 (spt3∆) je pozorováno slabé zlepšení růstových vlastností kmenů 

nesoucí prekurzor IL-1alfa, tento rozdíl ale nemusí být významný. Velmi malé 

zhoršení růstu v přítomnosti prekurzoru IL-1alfa bylo pozorováno také kmenu 

u FY2035 (ada1∆) (nezobrazeno), což je konsistentní s růstem kmenu FY2027, jiným 

kmenem s delecí v genu ada1. 

Kontrolní misky „SD-U“ a opačný vliv IL-1alfa v případě FY2037 na miskách 

neobsahujících lyzin a na miskách s galaktózou jako zdrojem uhlíku naznačují, že za 

tyto rozdíly není zodpovědné různé množství nanesených buněk v jednotlivých řadách. 

Výsledky naznačují, že přítomnost prekurzoru IL-1alfa v kvasinkách ovlivňuje 

růstové vlastnosti transformantů a jestli je tento vliv pozitivní, nebo negativní, záleží 

na genetickém pozadí testovaného kmenu. Důvod, proč je nejvíce rozdílů mezi kmeny 

na pevných médiích s galaktózou jako zdrojem uhlíku může souviset s glukózovou 

derepresí, při které dochází ke zrušení inhibičního vlivu proteinů Spt3 a Spt8 na některé 

promotory.  
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Obrázek 23. Experiment zjišťující vliv IL-1alfa na kvasinkové kmeny v různých 

podmínkách. Vybrané kvasinkové kmeny byly natransformovány plazmidy pYX212 

Full-NX (Full) nebo pYX212 Mat-NX (Mat), byly rozkapány na misky SD-U (pozitivní 

kontrola růstu), SD-ULyz (růst značí aktivitu SAGA komplexu) a SD-U Gal (galaktóza 

jako zdroj uhlíku). V případě některých kombinací dochází ke změně růstových 

vlastností. Jedná se o kmen FY2027 s delecí genu ada1, FY2042 s mutací spt7-873, ve 

kterém dochází k sestavení defektního SAGA komplexu, kmenu FY2037 s delecí genu 

spt8 a kmenu FY2040 s delecí genu spt3. Šipky označují silnější růst 
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Přítomnost jednotlivých podjednotek SAGA komplexů ve fúzi s TAP-epitopem 

v kvasinkových kmenech byla zkoumána metodou Western-blot (4.2.3.7). 

Po napěstování kmenů v YPD médiu do stacionární fáze byl odebrán 1 ml pro rámcový 

semikvantitativní odhad množství proteinu s TAP-epitopem. Kmen FY2036 je extrémně 

pomalu rostoucí a proto pro jeho analýzu nebylo použito dostatečné množství biomasy. 

Kmen FY2036 také nemá vhodný genotyp pro vnesení vytvořených konstruktů a v další 

práci nebyl použit. Kmeny s delecemi různých podjednotek SAGA komplexu vytvo-

řených Blankou Zámostnou nebyly v této práci systematicky testovány na produkci 

proteinů s TAP-epitopem, i když byly použity pro některé experimenty. Western-blot 

dokládá přítomnost TAP-epitopu ve všech ostatních zkoumaných kmenech, viz obrázek 

24. 

 
Obrázek 24. Testování přítomnosti TAP-epitopu v kvasinkových kmenech 
A) Kmeny s TAP-epitopem na různých podjednotkách SAGA komplexu B) TAP-Spt7 
v kmenech řady FY, které mají deletované různé podjednotky SAGA komplexu pro 
srovnání byl použit i kmen TAP-STP8. V případě FY2031, FY2037 a TAP-SPT8 byly 
analyzovány transformanty plazmidem pYX212 Full-NX (Full) nebo pYX212Mat-NX 
(Mat). Kmen FY2036 je extrémně pomalu rostoucí a pro analýzu nebylo dostupné 
dostatečné množství biomasy, proto je výsledný signál podhodnocen. Všechny ostatní 
vzorky jsou připraveny z 1ml kultury pěstované do stacionární fáze.13% 
polyakrylamidový gel, Western-blot. Primární protilátka „anti-CBP“, Sekundární 
„SwAR.“ 
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5.3.2 Produkce N-terminální domény lidského interleukinu- 1alfa 
v kvasinkách 

5.3.2.1 Produkce řízená konstitutivním TPI promotorem 

Kmeny požadované pro další práci byly metodou alkalické transformace 

(4.2.2.6.3) transformovány plazmidem pYX212 NTP-NX a vysety na SD misky 

neobsahující uracil. Konstrukty řady „NX“ byly zvoleny proto, že kódují protein ve fúzi 

s jediným epitopem a je tedy menší riziko, že budou zvolené epitopy interferovat 

s biologickou funkcí. 

Exprese N-terminální domény lidského interleukinu-1alfa označeného 

N-terminálním FLAG-epitopem byla testována metodou Western-blot. Jako pozitivní 

kontrola Western-blotu sloužil vzorek z kvasinkového kmenu TAP-SPT8 nesoucí 

plazmid pYX212 Full-NX, připravený z kvasinkových transformantů připravených 

Blankou Zámostnou. Jako negativní kontrola byl použit kmen obsahující plazmid 

pYX212. 

Detekce exprese byla opakovaně neúspěšná, ve snaze najít optimální kultivační 

podmínky byl detekován signál na hranici detekce při lyzování 50 ml buněk narostlých 

do OD660=0,6, viz obrázek 25. Ověření přítomnosti správného plastidu pomocí PCR 

vedlo k závěru, že tento konstrukt nebo jím kódovaný protein je v kvasinkách 

nestabilní. 

 

Obrázek 25. Detekce exprese N-terminální domény lidského IL-1alfa v kvasinkách. 

Buňky kmenu TAP-SPT8 byly natransformovány plazmidem pYX212 (empty), 

pYX212 NTP-NX (NTP), pYX212 Mat-NX (Mat) nebo pYX212 Full-NX (Full), 

pěstovány v 50 ml selekčního média SD-U a při OD660=0,6 sklizeny a analyzovány 

metodou Western-blot: 13% akryl-amidový gel, přeblotování na nitrocelulózovou 

membránu. Primární protilátka „anti-FLAG“, sekundární „GoAM“. Nesp.: nespecifický 

signál protilátky. V případě N-terminální domény IL-1alfa je vidět velmi slabý signál. 

Zobrazená čára odděluje vzorek „Mat“ od „NTP“ do kterého signál částečně 

„přesvicuje.“ Obrázek má upravený kontrast. 

  



94 
 

5.3.2.2 Produkce řízená indukovatelným Gal promotorem  

Po neúspěchu s konstitutivní produkcí N-terminální domény IL-1alfa 

v kvasinkách byl vytvořen plazmid pYX213 NTP-NX pod kontrolou inducibilního 

GAL-promotoru. 

Byla změřena růstová křivka kmenu TAP-SPT8 nesoucí plazmid 

pYX213 NTP-NX nebo prázdný pYX212 a kmenu TAP-GCN5 nesoucí pYX213 

NTP-NX. Růst probíhal buď v médiu v minimálním médiu bez uracilu (SD-U) 

s glukózou jako zdrojem uhlíku (A), v médiu SD-U s galaktózou jako zdrojem uhlíku 

(B) a při přenosu z média SD-U s glukózou do média SD-U s galaktózou (4.2.1.6). 

Při přenosu z média obsahujícího glukózu do média obsahujícího galaktózu měl kmen 

TAP-SPT8 nesoucí plazmid pYX213 růstové problémy, proto jeho růstová křivka 

nebyla měřena. Detaily růstu ostatních kmenů jsou uvedeny jako tabulka 14 shrnující 

přípravu kmenů pro měření, tabulka 15 uvádějící změřené hodnoty optické denzity 

a tabulka 16, ve které jsou spočítány doby zdvojení jednotlivých kmenů. Růstová křivka 

je zobrazena jako obrázek 26. 

Během měření růstové křivky byly odebírány vzorky pro Western-blot, detekce 

rekombinantního proteinu ale nebyla úspěšná (nezobrazeno). Byla provedena řada 

pokusů nalézt optimální podmínky indukce Gal promotoru pro produkci N-terminální 

domény IL-1alfa, ale bez úspěchu.  
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A/C B 

TAP-SPT8 
NTP [OD600] 

TAP-GCN5 
NTP [OD600] 

TAP-SPT8 
213 [OD600] 

TAP-SPT8 
NTP [OD600] 

TAP-GCN5 
NTP [OD600] 

TAP-SPT8 
213 [OD600] 

Inokulace tekuté kultury, růst přes noc. 

 0,504 0,397 0,206 0,127 0,013 0,065  
 

přeočkováno na OD600= 0,01           
růst 12 hodin  

 
růst 12 hodin 

 
 0,674 0,680 0,205 0,471 0,244 0,090  
A zaočkováno na OD600=0,01 do glu zaočkováno na 

OD600=0,01 do glu 
neměřeno B 

C zaočkováno na OD600=0,01 do gal 
Tabulka 14. Příprava růstové křivky pro odhadnutí růstových vlastností kmenů nesoucí plazmid 
s inducibilním Gal promotorem. Kvasinkové kmeny TAP-SPT8 a TAP-GCN5 byly natransformovány 
plazmidem pYX213 NTP-NX (NTP), nebo plazmidem pYX213 nekódujícím insert (pXY213). A) buňky 
pěstované v médiu s glukózou (glu) jako zdrojem uhlíku. B) Buňky pěstované v médiu s galaktózou (gal). 
C) Buňky pěstované v médiu s glukózou a následně přenesené do média s galaktózou. Vyznačeny jsou 
odběry kultury pro analýzu Western-blot. Odběr 5 ml kultury (buňky řady „C“) nebo 1ml (ostatní). Stejné 
zkratky jsou použity i v tabulkách 15 a 16. 
 

 

Doba 
zdvojení 

[hod] 
TAP-SPT8 

NTP 
TAP-GCN5 

NTP 
TAP-SPT8 

pYX213 
Glu 2,2 2,5 2,5 
Gal 2,9 2,9 neurčeno 
Glu=>Gal 3,1 3,0 2,9 
 
Tabulka 16. Doba zdvojení buněk studovaných kmenů 
 
 

A B C 
vzorek 
[od600]/ 
čas[h] 

TAP -
spt8 
NTP  

TAP-
gcn5 
NTP 

TAP -
spt8 
pyx213 

vzorek 
[od600]/ 
čas[h] 

TAP -
spt8 
NTP  

TAP- 
gcn5 
NTP 

TAP -
spt8 
NTP  

TAP-gcn5 
NTP 

TAP-spt8 
pyx213 

0,0 0,010 0,010 0,010 - - - - - - 
0,8 0,019 0,021 0,017 0 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
1,8 0,022 0,027 0,021 1 0,019 0,011 0,012 0,014 0,010 
2,7 0,052 0,058 0,048 2 0,031 0,025 0,024 0,029 0,060 
3,7 0,089 0,098 0,055 3 0,045 0,033 0,030 0,036 0,036 
4,7 0,115 0,119 0,069 4 0,053 0,043 0,037 0,047 0,037 
5,7 0,163 0,161 0,088 5 0,063 0,055 0,046 0,059 0,049 
6,7 0,240 0,222 0,119 6 0,087 0,065 0,059 0,075 0,061 
7,7 0,321 0,320 0,164 7 0,113 0,081 0,077 0,095 0,080 
8,7 0,413 0,408 0,218 8 0,145 0,116 0,090 0,120 0,099 
9,7 0,616 0,558 0,289 9 0,195 0,156 0,124 0,154 0,125 

10,7 0,724 0,717 0,408 10 0,244 0,195 0,172 0,210 0,166 
11,7 0,735 0,754 0,498 11 0,307 0,252 0,202 0,251 0,204 
23,2 0,945 0,954 0,820 22 0,933 0,944 0,918 0,942 0,782 
31,7 0,982 0,993 0,834 31 0,960 1,005 0,936 0,963 0,837 

Tabulka 15. Růst buněk pěstovaných v médiu s glukózou (A), galaktózou (B) a při přesunu 
z glukózy do galaktózy (C). Tato data jsou přehledně zobrazeny jako obrázek 26. 

Legenda 
Médium SD-U +glukóza 
Médium SD-U +galaktóza 

Hodnota nepoužita v grafu 
Vzorek pro Western-blot 
Hodnoty pro výpočet doby 
zdvojení 



 
 

96 

Obrázek 26. Graf růstu buněk v médiu s různými zdroji uhlíku. 
Pro zjištění růstových vlastností buněk transformovaným plasmidem pYX213 
NTP-NX (NTP) byla měřena růstový křivka v médiu obsahující jako zdroj 
uhlíku glukózu nebo galaktózu, případně při přesunu z média obsahujícího 
glukózu do média obsahujícího galaktózu. Kultura kmenu TAP-SPT8 pYX213 
měla při růstu v galaktóze růstové problémy a její růst nebyl měřen. 
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5.3.2.3  Stabilita N-terminální domény IL-1alfa v kvasinkách 

Protože předchozí výsledky naznačovaly nestabilitu NTP v kvasinkách, byla 

měřena růstová křivka a během měření odebírány vzorky kultury pro analýzu. Byl 

použit kmen TAP-SPT8 nesoucí plazmid pYX212 Full-NX (Full), pYX212 Mat-NX 

(Mat), pYX212 NTP-NX (NTP) nebo pYX212 nekódující insert (empty). Při odběru 

byla měřena optická denzita kultury, což je zaznamenáno jako tabulka 17 a přehledně 

vyneseno jako obrázek 27. Buňky byly při odběru dány na led, stočeny a uchovávány 

při -20°C. Po ukončení měření byly buňky lyzovány metodou 4.2.3.1, s tím rozdílem, 

že namísto přidání vzorkového pufru byl vzorek připraven pro měření BCA (4.2.3.2). 

Měření celkového množství proteinů probíhalo v duplikátech, při ředění 500x a 1000x. 

Vzorky byly analyzovány metodou Western-blot, pro analýzu bylo naneseno 

stejné množství celkových proteinů pro každý vzorek daného konstruktu. Obrázek 28 

zobrazuje změnu množství zkoumaného proteinu označeného FLAG-epitopem (IL-1alfa 

Full, Mat nebo NTP) při konstantním množství celkových proteinů, jedná se tedy 

o semikvantitativní analýzu. Výsledek naznačuje, že konstrukty IL-1alfa Full i IL-1alfa 

Mat jsou v buňkách detekovatelné ve všech analyzovaných vzorcích a jejich množství 

se postupně zvyšuje. Naopak IL-1alfa NTP je v buňkách detekovatelný pouze 

ve vzorcích pocházejících z kultury v exponenciální fázi růstu. Detekované vzorky NTP 

jeví signál o dvou molekulových hmotnostech, což může být způsobeno částečnou 

degradací nebo kovalentní modifikací tohoto proteinu. V případě vzorků č. 5 došlo 

k nepřesnému změření množství proteinů a bylo naneseno menší množství proteinů, jak 

ilustruje gel ze samotné analýzy PAAGE bez provedení Western-blotu. 

Protože se v použitém systému nepodařilo produkovat N-terminální doménu 

IL-1alfa v dostatečném množství pro další analýzy, byly další experimenty prováděny 

s použitím konstruktů pYX212 Full-NX 

(Full) a pYX212 Mat-NX (Mat), vytvořených 

Blankou Zámostnou. 

Tabulka 17. Tabulka růstu kmenu TAP-
SPT8 s plazmidy kódujícími různé části 
interleukinu-1alfa.Použité plazmidy jsou 
pYX212 Full-NX (Full), pYX212 Mat-NX (Mat), 
pYX212 NTP-NX (NTP) a pYX212 nekódující 
insert (empty). Tato data jsou přehledně zobrazena 
jako obrázek 27. Čísla ve sloupci „vzorek na WB“ 
odpovídají vzorkům analyzových metodou 
Western-blot, které jsou zobrazeny jako obrázek 
27. 

čas 
[h] 

Full 
[OD] 

Mat 
[OD] 

NTP 
[OD] 

empty 
[OD] 

vzorek 
na WB 

0 0,100 0,100 0,100 0,100 
 

2 0,099 0,125 0,128 0,100  
3,5 0,155 0,176 0,164 0,146 

 
5 0,242 0,264 0,272 0,230 

 
6,5 0,384 0,424 0,404 0,370 1 
7,5 0,500 0,516 0,561 0,504 2 
8 0,575 0,617 0,627 0,574 3 
8,5 0,653 0,678 0,692 0,631 4 
9 0,700 0,721 0,710 0,668 5 
9,5 0,728 0,750 0,750 0,720 6 
10 0,752 0,758 0,764 0,759 7 
11 0,849 0,872 0,822 0,818 8 
24 0,997 0,978 0,994 0,976 9 
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Obrázek 27. Růstová křivka kmenů TAP-SPT8 s plazmidy kódující různé části 
interleukinu-1alfa. 
Použité plazmidy jsou pYX212 Full-NX (Full), pYX212 Mat-NX (Mat), pYX212 NTP-NX (NTP) a 
pYX212 nekódující insert (empty). Šipka označuje maximální detekované množství N-terminální domény 
IL-1alfa produkované v kvasinkách (vzorek 3, viz obrázek 28), toto pravděpodobně souvisí s regulací TPI 
promotorem, který je nejvíce aktivní v pozdní logaritmické fázi růstu kultury. 

 
 
 
Obrázek 28. Produkce IL-1alfa 
v kvasinkách. 
Při měření růstových vlastností kmenu 
TAP-SPT8 nesoucího plazmidy  pYX212 
Full-NX (Full), pYX212 Mat-NX (Mat), 
pYX212 NTP-NX (NTP) byly odebírány 
vzorky kultury (viz tabulka 17), z těch 
byl připraven vzorek pro Western-blot a 
změřena celková koncentrace proteinů ve 
vzorku. Nanesené množství u každého 
vzorku: Full 35 µg, MAT 25µg, NTP 
54µg.  
NTP PAAGE: 13% akryl-amidový gel 
pro kontrolu nanášky vzorku. V případě 
vzorku 5 bylo ve všech případech špatně 
změřeno celkové množství proteinů. 
Výsledky pro Full a Mat nezobrazeny. 
Obarveno Commassie Brilliant Blue G-
250 
Full, Mat, NTP WB  – Western-blot 
vzorků: 13% akryl-amidový gel, 
přeblotování na nitrocelulózovou 
membránu. Primární protilátka „anti-
FLAG“, sekundární „GoAM.“ V případě 
Full a Mat je produkt stabilní, v případě 
NTP je protein buňkami pravděpodobně  
degradován. 
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5.3.3 Studium interakce IL-1alfa s kvasinkovým SAGA 
komplexem 
Před samotným provedením imunoprecipitačních experimentů byla 

optimalizována intenzita fyzického rozrušování kvasinkových buněk skleněnými 

kuličkami v nedenaturačním lyzačním roztoku. Buňky kmene TAP-Spt7∆ahc1 

napěstované v 50 ml kultury pro každou paralelu byly lyzovány jednak podle protokolu 

4.2.3.3, jednak s modifikací cyklů promíchávání na přístroji Vortex. Protože požadavek 

původního protokolu na lyzování v mikrozkumavkách neumožňoval významné zvýšení 

zkoumaného objemu, byl vzorek lyzován také v 50 ml zkumavkách. V 50 ml 

zkumavkách byl promícháván jednak použitím přístroje vortex, jednak manuálním 

promícháním. Supernatant byl povařen se vzorkovým pufrem (=>“b“). Paralelně byl 

připraven vzorek celkových proteinů metodou izolující veškeré proteiny, viz 4.2.3.1 

(=>“a“). Vzorky byly analyzovány metodou Western-blot, viz obrázek 29. 

V případě nedenaturačního lyzačního pufru v tomto experimentu nebyly použity 

inhibitory proteáz, a i když práce probíhala na ledu nebo při 4°C, je vidět jasná 

degradace zkoumaného proteinu TAP-Spt7, viz obrázek 29. Protože je tento protein 

primárně jaderný, je zjevné, že dochází k efektivní lyzi i jaderných proteinů. Protože 

dochází k efektivní lyzaci i v mikrozkumavkách i v 50 ml zkumavkách, byly při objemu 

vstupní kultury nad 200 ml buňky lyzovány v 50 ml zkumavkách. 

Intenzita doporučená v původním protokolu je optimální, další zvyšování 

intenzity výrazně nezvýší výtěžek. Lyzování v 50 ml zkumavkách se ukázalo být stejně 

efektivní jako lyzování v mikrozkumavkách a pro velké objemy biomasy bylo 

několikrát použito. V případě lyzování v 50 ml zkumavkách ale byla prodloužena doba 

inkubace na ledu mezi jednotlivými promícháváními pro dostatečné chlazení vzorku.  

 

 

Obrázek 29. Optimalizace mechanického lyzování s využitím skleněných kuliček a 
přístroje Vortex. 
 a – denaturační podmínky(4.2.3.1), b – nedenaturační podmínky (4.2.3.3). 1x představuje 
rychlé resuspendování vzorku promíchání s kuličkami na přístroji Vortex, 5x, 20x značí počet 
30s cyklů promíchávání vzorků v mikrozkumavkách, f1 představuje pět cyklů promíchávání 
vzorků ve 50ml zkumavkách, f2 lyzování vzorků v 50 ml zkumavkách šetrným manuálním 
promícháváním. Použitý kmen TAP-STP7∆ahc1. 13% polyakrylamidový gel, Western-blot. Primární 
protilátka „anti-CBP,“ Sekundární „SwAR.“ 
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Pro testování imunoprecipitace různých forem IL-1alfa byly kvasinky kmenu 

TAP-SPT7∆ahc1 natransformovány plazmidy pYX212 Full-NX (Full), pYX212 

Mat-NX (Mat) a pYX212 (empty). Tyto kmeny byly napěstovány v 100 ml kultury 

a lyzovány v nedenaturačním lyzačním pufru (4.2.3.3). Část lyzátu byla odebrána 

pro kontrolu, zbytek byl inkubován s protein-G-agarózou a protilátkou proti FLAG 

epitopu. Z protein-G-agarózy byly proteiny uvolněny povařením ve vzorkovém pufru 

a buněčný lyzát i imunoprecipitát byly analyzovány metodou Western-blot s použitím 

protilátky proti FLAG-epitopu. Výsledek, viz obrázek 30, ukazuje jisté nabohacení 

v poměru k nespecifickému signálu protilátky. V případě vzorku „lyzát“ se jedná 

o proteiny z (v přepočtu) 1 ml kultury, zatímco v případě vzorků „imunoprecipitace“ 

se jedná o proteiny izolované z (v přepočtu) 50 ml kultury.  

 

Obrázek 30. Nabohacení při imunoprecipitaci 
Kvasinkový kmen TAP-STP7∆ahc1 byl natransformován plazmidy pYX212 Full-NX 
(Full), pYX212 Mat-NX (Mat) a pYX212 (empty). Buňky byly napěstovány a lyzovány 
v nedenaturačním lyzačním pufru. Vzorek „lyzát“ zobrazuje vstupní buněčný lyzát před 
imunoprecipitací, vzorek IP část proteinů izolovanou z lyzátu imunoprecipitací 
s použitím anti-FLAG protilátky. Kolem 35 kDa je pozorovazelný nespecifický signál. 
13% akryl-amidový gel, přeblotování na nitrocelulózovou membránu. Primární 
protilátka „anti-FLAG“, sekundární „GoAM.“ 
 

Testování koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a SAGA komplexem probíhalo 

s použitím kmene TAP-SPT8, ve kterém z nám dostupných kmenů probíhá 

koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a SAGA komplexem nejefektivněji (Blanka 

Zámostná, osobní sdělení). Kvasinky byly čerstvě natransformovány plazmidy pYX212 

Full-NX (Full) a pYX212 Mat-NX (Mat). Kvasinkové kultury byly napěstovány 

v 200 ml kultury a lyzovány v nedenaturačních podmínkách a zpracovány podle 

protokolu 4.2.3.3. Část lyzátu byla odebrána pro kontrolu (=> „lyzát“), zbytek byl 
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inkubován přes noc s protein-G-agarózou a protilátkou proti FLAG-epitopu (tedy proti 

IL-1alfa Full nebo Mat). Protein-G-agaróza s navázanými proteiny byla promyta 

nedenaturačním lyzačním pufrem, proteiny uvolněny povařením v 2x koncentrovaném 

vzorkovém pufru (=> „IP“) a analyzovány metodou Western-blot na přítomnost 

proteinu s TAP-epitopem. Reprezentativní výsledek viz obrázek 31. 

V případě kmene nesoucího konstrukt kódující prekurzor IL-1alfa 

je pozorovatelná koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a proteinem Spt8. To neznamená, 

že mezi těmito dvěma proteiny je přímá interakce, ale že se nachází ve stejném 

komplexu proteinů, pravděpodobně SAGA komplexu. V případě kmene nesoucího 

konstrukt kódující maturovanou oblast IL-1alfa tato koimunoprecipitace není 

pozorována, což značí, že za tuto vazbu je zodpovědná N-terminální doména IL-1alfa. 

Konstrukty kódující maturovanou oblast IL-1alfa tedy slouží jako negativní kontrola 

imunoprecipitace. 

 

 

Obrázek 31. Reprezentativní výsledek koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a SAGA 
komplexem. Buňky kmene TAP-SPT8 byly natransformovány plazmidy pYX212 Full-
NX (Full) a pYX212 Mat-NX (Mat), pěstovány v 200 ml kultury, lyzovány 
v nedenaturačních podmínkách a inkubovány s protein-G-agarózou a protilátkou „anti-
FLAG“ (proti konstruktům Full a Mat), promyty a naneseny na proteinovou 
elektroforézu jako vzorek „IP.“ Část lyzátu nepoužitá pro imunoprecipitaci byla 
nanesena jako vzorek „lyz.“ V případě kmene nesoucího plazmid kódující prekurzor 
interleukinu-1alfa (Full) je pozorovatelná koimunoprecipitace mezi IL-1alfa 
a proteinem SPT8, podjednotkou SAGA komplexu. V případě kmene nesoucího 
plazmid kódující maturovanou oblast interleukinu-1alfa (Mat) tato imunoprecipitace 
není pozorována, což značí, že za pozorovanou vazbu je zodpovědná N-terminální 
oblast IL-1alfa. Ve vzorcích „IP“ je v obou případech pozorovatelný signál lehkého 
řetězce použité protilátky. Western-blot, 10% akrylamidový gel, použité protilátky 
„anti-CBP“ a „SwAR“.  
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Kmen TAP-SPT8 byl v následujících experimentech používán jako pozitivní 

kontrola pro testování koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a SAGA komplexem v dalších 

kvasinkových kmenech. V žádném dalším kmenu se ovšem nepodařilo tyto experimenty 

zopakovat. Testován byl především kmen TAP-GCN5 a kmeny řady FY kódující 

TAP Spt7 v různém genetickém pozadí. 

Po neúspěšných pokusech s detekcí koimunoprecipitace mezi SAGA 

komplexem a IL-1alfa byla několikrát testována tato koimunoprecipitace s inverzí 

protilátek: pro imunoprecipitaci byla použita protilátka proti TAP-epitopu („anti-CBP“) 

a pro detekci protilátka „anti-FLAG“. Ani v tomto uspořádání se ovšem původní 

výsledky nepodařilo zopakovat (nezobrazeno). 

Další z použitých metod izolace SAGA komplexu byla část „TAP-purifikace,“ 

která probíhala podobně jako imunoprecipitace, pouze byla použita IgG-agaróza, která 

je vázána proteinem A (součást TAP-epitopu), namísto specifických protilátek, detaily 

protokolu viz 4.2.3.4. Po inkubaci s IgG-agarózou byly navázané proteiny uvolněny 

povařením s 2x koncentrovaným vzorkovým pufrem a analyzovány metodou 

Western-blot na přítomnost IL-1alfa nesoucího FLAG-epitop.  

I když byl IL-1alfa detekován metodou Western-blot v lyzátu, nebyl detekován 

ve frakci izolované TAP-purifikací, viz obrázek 32. S použitím této metody se tedy 

nepodařilo znovu potvrdit vazbu mezi IL-1alfa a SAGA komplexem. 

Vzorky po TAP-purikaci byly také analyzovány elektroforeticky a obarvením 

stříbrem, viz obrázek 33. Protože nebyl proveden celý postup doporučovaný 

pro purifikaci proteinů s TAP-epitopem, většina signálu neodpovídá proteinům SAGA 

komplexu, ale nečistotám. Nebylo provedeno odštěpení TAP-epitopu TEV-proteázou, 

tento experiment bude zopakován a procedura bude dokončena po získání 

TEV-proteázy. 
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Obrázek 32. Reprezentativní výsledek koprecipitace IL-1alfa a SAGA komplexu 
při „TAP-purifikaci“. Buňky kmene TAP-SPT8 byly natransformovány plazmidy pYX212 
Full-NX (Full) a pYX212 Mat-NX (Mat), pěstovány v 200 ml kultury, lyzovány 
v nedenaturačních podmínkách a inkubovány s IgG agarózou, na které se váží proteiny ve fúzi 
s TAP-epitopem (v tomto případě TAP-Spt8), po promytí byly proteiny naneseny 
na proteinovou elektroforézu jako vzorek „TAP“. Část lyzátu nepoužitá pro imunoprecipitaci 
byla nanesena jako vzorek „lyzát“. Ani v jednom případě není pozorovatelná koprecipitace mezi 
IL-1alfa a SAGA komplexem, touto metodou se předchozí výsledky nepodařilo zopakovat. 
Western-blot, 10% akrylamidový gel, použité protilátky „anti-FLAG“ a „GoAM“. Zobrazené 
výsledky pochází z jednoho experimentu, vzorky z „Full“ a „Mat“ byly naneseny na různé gely. 
Nesp.: nespecifický signál protilátky. 

 
Obrázek 33. Proteiny izolované při „TAP-purifikaci“ obarvené st říbrem. Při šetrné 
purifikaci proteinů v nedenaturačních podmínkách dochází k zachování proteinových interakcí. 
Kromě analýzy vzorků po „TAP-purifikaci“ metodou Western-blot, viz obrázek 32, byl tento 
vzorek analyzován proteinovou elektroforézou a obarven stříbrem. Protože proběhla pouze 
první část „TAP-purifikace“, tedy inkubace s IgG-agarózou, ale už ne odštěpení zbytku 
TAP-epitopu pomocí TEV proteázy a další přečištění, viditelný signál nemusí odpovídat pouze 
proteinům SAGA komplexu, ale dá se očekávat velké množství nečistot. Nejsilnější signál 
vykazují části protilátky (IgG), které pro své velké množství v poměru k ostatním proteinům 
znemožňují efektivní obarvení gelu. Gradientový akrylamidový gel 5-20%, obarveno stříbrem. 
Část gelu byla při sušení poškozena, proteinový standard je proto zobrazen elektronicky. 
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5.4 Zkoumání in vitro vazby IL-1alfa na proteiny SA GA 
komplexu 

5.4.1 Testování systému pro produkci protein ů 
Pro otestování bakteriálního systému pro produkci proteinů byly nejdříve 

plazmidy pGEX-4T-Full a pGEX-4T-Mat kódující prekurzor IL-1alfa (GST-Full), 

respektive maturovaný IL-1alfa (GST-Mat) ve fúzi s GST, vneseny do buněk E.coli 

Rosetta elektroporací. Ty byly dále kultivovány podle protokolu 4.2.3.5.2. Pro expresi 

bylo použito pouze 20 ml kultury a indukce probíhala při použití 0,05 mM finální 

koncentrace IPTG. Výsledek přečištění byl porovnán s purifikací těchto proteinů 

provedenou Ganekem Bernardem, srovnání viz obrázek 34. V případě izolace GST-Full 

došlo po přidání glutathion-Sepharose k částečné precipitaci lyzátu a precipitát se 

udržoval při promývání s glutathion-Sepharose. Výsledný GST-Full je proto silně 

znečištěný. V případě GST-Full došlo navíc k významnému odštěpení GST-epitopu. 

Přečištění GST-Mat bylo srovnatelné kvality s přečištěním provedeným G. Bernardem. 

Buněčný lyzát byl analyzován stejně jako v následujících experimentech 

(nezobrazeno). Protože vzorky připravené Ganekem Bernardem byly i po dlouhodobém 

uchování při -80°C stále dostatečně kvalitní, přečištění nebylo opakováno. 

 

 

Obrázek 34. Přečištění prekurzoru IL-1alfa (Full) a maturovaného IL-1al fa (Mat) 

ve fúzi s GST. Bakterie E.Coli Rosetta nesoucí příslušné plazmidy byly kultivovány 

v médiu obsahujícím 0,05 mM IPTG. Proteiny po přečištění byly analyzovány 

elektroforeticky. Hvězdičkou je označen vzorek připravený Ganekem Bernardem, 

e1-e3: eluce připravené během této práce. V případě GST-Full došlo během purifikace 

k precipitaci lyzátu a vzorek se nepodařilo lépe přečistit. Akrylamidový ge l (10%), 

obarveno Coomassie Briliant blue 
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5.4.2 Přečišt ění GST-Ada2 
Prvním z přístupů, jak eliminovat problém s dimerizací GST, bylo připravit 

protein Ada2 fúzovaný s GST, od kterého je oddělen místem pro jinou proteázou, než 

thrombin. Za tím účelem byl připraven plazmid pGEX-4T-GST_TEV-Ada2. 

Plazmid pGEX-4T-GST_TEV-Ada2 byl vnesen do elektrokompetentních buněk 

E.coli Rosetta elektroporací. Buňky byly napěstovány v 50 ml selekčního média 

(2xTy+ampicilin+chloramfenikol), ve kterém byly přes noc při 15°C indukovány 

v přítomnosti 0,1 mM IPTG, podrobnosti viz 4.2.1.7. Před indukcí IPTG a po indukci 

byl odebrán vzorek buněk a připraven jejich celkový lyzát pro analýzu pomocí PAAGE. 

Buňky byly následně lyzovány a analyzovány rozpustné a nerozpustné frakce proteinů 

v lyzátu, viz obrázek 35A. Indukce pomocí IPTG vyvolává dramatickou indukci 

kódovaného produktu, jak je vidět při srovnání s neindukovanou kontrolou, přičemž 

podstatná část zůstává v rozpustné frakci. 

Proteiny rozpustné frakce byly následně inkubovány s glutation-Sepharose, 

glutathion-Sepharose byla promyta pro odstranění kontaminujících proteinů a Ada2 

fúzovaný s GST-epitopem byl odmyt elučním pufrem obsahujícím glutathion, 

podrobnosti protokolu viz 4.2.3.5.2. Tato purifikace je zobrazena jako obrázek 35B, 

který dokládá dostatečné vyčištění vzorku (W4 – poslední promytí) a malé, ale 

dostatečné, množství vyčištěného proteinu pro další analýzu v eluci 1 (E1). Pomocí 

metody Western-blot byl izolovaný protein identifikován jako GST-Ada2, viz obrázek 

35C. Vzorek je uložen při -80°C. Po získání proteázy TEV může být GST-epitop 

odštěpen a Ada2 použit pro zkoumání vazby na IL-1alfa. 
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Obrázek 35. Přečištění GST-ADA2.  

A) elektroforetická analýza buněk před indukcí, po indukci 0,1 mM IPTG, a následně 

po lyzování a oddělení nerozpustných proteinů a buněčného debris (pelet) a rozpustné 

frakce proteinů (supernatant). B) elektroforetická analýza proteinů přečištěných pomocí 

GST-Sepharose: SN: supernatant použitý pro izolaci proteinů, W1, W4: 1. a 4. promytí; 

E1-3: eluce 1, 2 a 3. C) Western-blot izolovaných proteinů: Flow – proteiny z lyzátu 

nezachycené při inkubaci s GST-Sepharose rozeznávané protilátkou proti GST. 

Naneseno 5 % z každé eluce, očekávaná velikost konstruktu je 79,5 kDa. Všechny 

akrylamidové elektroforetické gely byly 10%, pro metodu Western-blot použity 

protilátky „anti-GST“ a „GoAM.“ V případě proteinových standardů jsou popsány 

pouze relevantní stupně. 

 

  



 

5.4.3 Přečišt ění
Druhou možnost

epitopem, proto byl vytvo

s N-terminálním 6xHis

Kultura buněk 

prvním opakování experimentu bylo použito 20 ml kultury a indukce

při druhém opakování 50 ml kultury a indukce 0,1 mM IPTG. Bakterie byly 

centrifugovány, lyzovány

a nerozpustné frakce protein

chromatografii (detaily protokolu viz 

1 ml suspenze Ni-NTA 

Ni-NTA matrice znovu nabita p

na kolonu, nechána pro

4 ml elučního pufru. Byly sbírány frakce po ~400

PAAGE, obarveny stř

(nezobrazeno). V žádné z

Obrázek 36. Analýza purifikace Ada2 s

Jednotlivé vzorky eluce (1

a obarveny stříbrem. 

signály nejspíše odpovídají polysacharid

je detekovatelný signál o správné velikosti, W

„anti-polyHis“ ovšem v

 

ění HIS-Ada2 
možností pro testování vazby bylo použít protein

byl vytvořen konstrukt pGEX-2T-6xHIS-ADA2 kódující Ada2 ve fúzi 

terminálním 6xHis-epitopem. 

Kultura buněk E.coli Rosetta byla připravena podle protokolu

prvním opakování experimentu bylo použito 20 ml kultury a indukce

i druhém opakování 50 ml kultury a indukce 0,1 mM IPTG. Bakterie byly 

centrifugovány, lyzovány a lyzát byl analyzován elektroforeticky pro rozlišení rozpustné 

a nerozpustné frakce proteinů (nezobrazeno). Následně byla sestavena kolona pro 

chromatografii (detaily protokolu viz 0), na kterou byl při prvním opakován

NTA matrice, při druhém přidány další 2 ml

znovu nabita přidání NiCl2. Celá rozpustná frakce lyzátu byla nanesena 

na kolonu, nechána protéct působením gravitace, promyta a eluována v

ního pufru. Byly sbírány frakce po ~400 µl, které byly analyzovány pomocí 

obarveny stříbrem, viz obrázek 36, a také analyzovány metodou W

žádné z elucí ovšem nebyl detekován žádný rekombinantní protein

 

. Analýza purifikace Ada2 s 6xHis epitopem obarvením st

Jednotlivé vzorky eluce (1-10) byly rozděleny elektroforeticky (10% akrylam

 Není detekován signál o očekávané velikosti (

signály nejspíše odpovídají polysacharidům z použité kolony.

ný signál o správné velikosti, Western-blot s

polyHis“ ovšem v tomto vzorku přítomnost 6x-His epitopu nezobrazil
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použít protein označený jiným 

ADA2 kódující Ada2 ve fúzi 

protokolu 4.2.1.7. Při 

prvním opakování experimentu bylo použito 20 ml kultury a indukce 0,05 mM IPTG, 

i druhém opakování 50 ml kultury a indukce 0,1 mM IPTG. Bakterie byly 

pro rozlišení rozpustné 

 byla sestavena kolona pro 

i prvním opakování nanesen 

idány další 2 ml suspenze a kolona 

. Celá rozpustná frakce lyzátu byla nanesena 

a a eluována v obou případech 

byly analyzovány pomocí 

analyzovány metodou Western-blot 

elucí ovšem nebyl detekován žádný rekombinantní protein. 

His epitopem obarvením stříbrem. 

leny elektroforeticky (10% akrylamidový gel), 

ekávané velikosti (54kDa). Detekované 

použité kolony. Ve vzorku „4“ 

lot s použitím protilátky 

nezobrazil. 
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Při třetím opakování byl použit jeden litr kultury a indukce 0,1 mM IPTG. 

Buňky byly lyzovány a lyzát byl analyzován pro určení rozpustné a nerozpustné frakce 

proteinů. Mezi buňkami před indukcí IPTG a po indukci ovšem není viditelný rozdíl, 

viz obrázek 37A. Z lyzátu bylo odebráno množství odpovídající 50 ml kultury, 

to inkubováno s 400 µl suspenze Ni-NTA matrice a pro eluci bylo použito 3x200 µl 

elučního roztoku (detaily protokolu viz 4.2.3.5.3). Bohužel se nepodařilo během 

odmývání odstranit veškeré nečistoty a v elucích jsou detekovatelné nespecifické 

signály. Navíc není detekovatelný signál o správné velikosti, viz obrázek 37B. 

Přečištěný lyzát a vzorek po inkubaci s Ni-NTA matrice („flow“) byl spolu se vzorky 

elucí analyzován metodou Western-blot. Ve vzorku elucí nebyl detekován žádný signál 

(nezobrazeno), ve vzorku přečištěného lyzátu a vzorku po inkubaci s Ni-NTA byl 

detekován signál odpovídající Ada2 s 6xHis epitopem, viz obrázek 37C. Protilátka 

detekuje značné množství nespecifických signálů, což souvisí s tím, že protilátka „anti-

polyHis“ může rozeznávat i bakteriální proteiny bohaté na histidin. 

Zbytek přečištěného lyzátu je uložen při -80°C a Ada2 s 6xHis epitopem bude 

přečištěn jinou chromatografickou metodou, pravděpodobně pomocí Fast Protein 

Liquid Chromatography. 
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Obrázek 37. Pufirikace Ada2 s 6xHis epitopem.  

A) elektroforetická analýza proteinů z buněk před indukcí, po indukci 0,1 mM IPTG, 

a následně po lyzování a oddělení nerozpustných proteinů a buněčného debris (pelet) 

a rozpustné frakce proteinů (supernatant). B) elektroforetická analýza proteinů 

přečištěných pomocí Ni-NTA matrice, SN: supernatant použitý pro purifikaci, W1, W4: 

1. a 4. promytí; E1-3: eluce 1, 2 a 3. C) Western-blot, Flow: proteiny z lyzátu 

nezachycené při inkubaci na Ni-NTA matrice rozeznávané protilátkou „anti-polyHis“. 

V obou případech je detekováno značné množství nespecifických signálů, což jsou 

pravděpodobně bakteriální proteiny bohaté na histidin. Vzorky elucí byly negativní na 

přítomnost 6x-His epitopu (nezobrazeno) 

Naneseno 5 % z každé eluce, očekávaná velikost konstruktu je 44 kDa. Všechny 

akrylamidové elektroforetické gely jsou 10%, pro Western-blot použity protilátky „anti-

polyHis“ a „GoAM.“ V případě proteinových standardů popsány pouze relevantní 

stupně. 
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6 Diskuze 

6.1 Produkce N-terminální domény IL-1alfa v kvasink ách 
Prvotním cílem diplomové práce bylo experimentálně prokázat význam 

N-terminální domény pro vazbu IL-1alfa na kvasinkový SAGA komplex. Porovnání 

výsledků koimunoprecipitace mezi IL-1alfa a SAGA komplexem při použití prekurzoru 

a maturované oblasti IL-1alfa tento význam N-terminální domény naznačuje, 

ale nepotvrzuje. 

Při produkci N-terminální domény IL-1alfa v kvasinkách se dostatečné množství 

proteinu pro detekci metodou Western-blot vyskytovalo pouze v relativně úzké růstové 

fázi buněčné kultury. To neznamená, že N-terminální doména IL-1alfa nebyla 

v kvasinkách v jiné růstové fázi přítomna. Je také možné, že část proteinů N-terminální 

domény byla ukryta před proteázami vazbou do proteinových komplexů, množství 

proteinu bylo mimo tuto fázi ovšem příliš malé pro detekci použitou metodou. 

Možnost detekce IL-1alfa pouze v pozdní exponenciální fázi zřejmě souvisí 

s maximální aktivitou použitého TPI promotoru během této růstové fáze. Pokud lze 

skutečně nepřítomnost IL-1alfa přičítat vysoké degradaci tohoto konstruktu, pak pouze 

v pozdní růstové fázi převyšuje produkce IL-1alfa jeho degradaci.  

Predikce vlastností použitého konstruktu označují N-terminální doménu IL-1alfa 

ve fúzi s FLAG-epitopem za nestabilní (http://web.expasy.org/protparam/). Samotný 

IL-1alfa je v oblasti N-terminální domény štěpen řadou proteáz (Afonina et al. 2011) 

a je možné, že oblast N-terminální domény je v kvasinkách náchylná k proteolýze. 

Podobný vzorec rozpadu IL-1alfa jako byl pozorován zde (viz obrázek 28), vyplývá 

ze studie (Stevenson et al. 1997) při nadprodukci prekurzoru IL-1alfa v savčích 

buňkách, viz obrázek 38.  
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Obrázek 38. Rozpad N-terminální domény IL-1alfa 
 A) Prekurzor IL-1alfa (rozpoznáno protilátkou proti N-terminální doméně) má v mesengiálních 
buňkách především cytoplazmatickou lokalizaci a není rozštěpen, v jádře se nachází pouze 
N-terminální doména IL-1alfa po rozštěpení. N-terminální doména v cytoplazmě i jádře přitom 
vykazuje dva signály, jeden 16 kDa a druhý o několik kDa menší. Upraveno podle (Stevenson et 
al. 1997). Podle Stevensona a kol. se v případě signálu z jaderné frakce se nejedná o 
maturovanou oblast IL-1alfa (autorem zmíněno, nepublikováno). B) Výřez z výsledku analýzy 
Western-blot (protilátka proti N-terminálnímu FLAG-epitopu) odpovídající N-terminální 
doméně IL-1alfa ve fúzi s FLAG-epitopem (viz kapitola 5.3.2.3, čísla odpovídají analyzovaným 
frakcím). Pozorovaný protein má větší velikost kvůli FLAG-epitopu (~1kDa), se kterým je ve 
fúzi. Je pozorován podobný dvojí signál, jaký pozoroval ve své práci Stevenson. Může se jednat 
o neidentifikovanou posttranslační modifikaci, nebo degradaci proteinu od C-konce. 

 

Alternativní vysvětlení pro pozorovaný dvojitý signál jsou posttranslační 

modifikace N-terminální domény IL-1alfa, které mají v savčích buňkách řadu 

regulačních funkcí (viz tabulka 9 a přehled literatury). Tato varianta je vzhledem 

k vzájemné blízkosti dvojího signálu detekovaného metodou Western-blot 

pravděpodobná, a navíc nejsou pozorovány další signály odpovídající nižší molekulové 

hmotnosti, které by značily postupnou degradaci. Vzhledem k typu detekce (protilátka 

rozeznávající N-konec proteinu) je ovšem možné, že po prvním proteolytickém štěpení 

je protein rozštěpen v blízkosti N-konce a signál už nemůže být detekován. Tyto 

možnosti ovšem nebyly dále zkoumány, protože nebyly cílem předkládané práce. 

Velikost prekurzoru lidského IL-1alfa se běžně uvádí v rozmezí 31-33 kDa, 

za tento rozdíl jsou pravděpodobně zodpovědné posttranslační úpravy N-terminální 

domény. N-terminální doména IL-1alfa analyzovaná v této práci také migruje na 

SDS-PAGE jinak, než je její predikovaná velikost (13,1kDa včetně použitého epitopu, 

podle http://web.expasy.org/protparam/), velikost pozorovaná v této práci je přitom 

~18 kDa. Predikovaná molekulová hmotnost N-terminální domény vzniklé odštěpením 



112 
 

calpainem je 13 kDa, různé studie přitom uvádějí velikost při analýze PAAGE kolem 

16 kDa, například (Stevenson et al. 1997). Rozdíl mezi predikovanou a experimentálně 

určenou molekulovou hmotností může mít řadu vysvětlení, jako jsou posttranslační 

modifikace, množství navázaného SDS na protein nebo další. 

V této práci je použit konstrukt kódující N-terminální oblast IL-1alfa, která je 

oproti fragmentu vzniklému maturací calpainem o 6 aminokyselinových zbytků kratší. 

Pro budoucí práci bude vytvořen nový konstrukt, který odpovídá N-terminálnímu 

peptidu IL-1alfa, který se vyskytuje v buňkách po své maturaci calpainem.  

 Výběr sekvence pro vytvoření konstruktů kódujících N-terminální doménu 

IL-1alfa vychází z kontinuity výzkumu IL-1alfa, na který navazuje Laboratoř biochemie 

RNA. I další skupiny pracovaly s konstruktem odpovídajícím tomuto fragmentu, ze 

studií uvedených v této práci využití úseku 1-112 lidského IL-1alfa výslovně zmiňují 

studie (Wessendorf et al. 1993; Yin et al. 2001; Hu et al. 2003; Werman et al. 2004; 

Kawaguchi et al. 2006). Tento úsek je také anotován v databázi The Universal Protein 

Resource (UniProt, www.uniprot.org) jako N-terminální doména lidského IL-1alfa. 

Pozice, na které štěpí calpain (Phe-118) (Kobayashi et al. 1990b; Afonina et al. 2011) je 

přitom známa více než dvacet let. 

6.2 Testování vazby mezi prekurzorem IL-1alfa a SAG A 
komplexem 
V průběhu experimentální práce byla pozorována koimunoprecipitace mezi 

prekurzorem IL-1alfa a SAGA komplexem. Tato koimunoprecipitace nebyla 

pozorována při použití maturované oblasti IL-1alfa, což značí, že za tuto interakci je 

zodpovědná N-terminální doména IL-1alfa. Role N-terminální domény měla být 

potvrzena koimunoprecipitačními experimenty, ale protože výsledky naznačovaly 

nestabilitu příslušného konstruktu v kvasinkách, tyto experimenty nemohly být 

uskutečněny.  

Kmen TAP-SPT8, ve kterém byla provedena koimunoprecipitace úspěšně, 

následně sloužil jako pozitivní kontrola pro koimunoprecipitaci mezi prekurzorem 

IL-1alfa a SAGA komplexem v dalších kmenech. Pro žádný další kmen se ovšem tento 

výsledek nepodařilo zopakovat.  

Možné biologické vysvětlení může souviset s relativně nízkým množstvím 

SAGA komplexu s navázaným prekurzorem IL-1alfa v porovnání s celkovým 

množstvím podjednotek SAGA komplexu detekovaných metodou Western-blot. Také je 

možné, že různé formy kvasinkových histonacetyltransferázových komplexů se na 
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prekurzor IL-1alfa vážou různým způsobem. Vyhodnocení výsledků může komplikovat 

komplex SALSA, který se vytváří v kvasinkách pěstovaných v chudém médiu 

s obsahem 3-aminotriazolu, který simuluje nedostatek histidinu a aktivuje promotor 

genu HIS3 (Belotserkovskaya et al. 2000) nebo při využití média s nefermentovatelným 

zdrojem uhlíku (Pray-Grant et al. 2002). Komplex SALSA působí aktivačně na některé 

promotory aktivované proteinem Gcn4, které jsou v bohatém médiu reprimované, jako 

je HI3, TRP3 (Belotserkovskaya et al. 2000; Sterner et al. 2002). Změna komplexu 

SALSA na komplex SAGA není podrobně popsaná. Většina podjednotek zůstává 

nezměněna, komplex SALSA obsahuje C-terminálně zkrácený protein Spt7 (Sterner et 

al. 2002) a je stabilně asociován s dalšími proteiny, jako je Rtg2, transkripční faktor 

retrográdní signální dráhy (Pray-Grant et al. 2002). Velmi zajímavá je zde role proteinu 

Snf1, který dokáže regulovat vazbu proteinu Spt3 na Gcn5 a tak aktivovat transkripci 

genu HIS3 (Liu et al. 2010). Spt3 je další regulátor vazby TBP na TATA-box (Laprade 

et al. 2007), i když tato regulace není prozkoumána tak dobře, jako je to v případě Spt8.  

Jakkoli jsou použité biochemické metody užitečné pro analýzu složek 

zkoumaných komplexů, tyto metody nemusí být vhodné pro analýzu rychlých změn, 

které mohou při přestavbách makromolekulárních komplexů probíhat. SAGA komplex 

je dynamický, a to minimálně v oblasti, kde se nachází Spt3 (Wu et al. 2004). Je také 

možné, že změna stavu buněčné kultury, jako je přechod do jiné růstové fáze, odpověď 

na stres nebo přepnutí mezi SAGA a SALSA komplexem v podmínkách glukózové 

dereprese může měnit sílu vazby mezi prekurzorem IL-1alfa a HAT komplexy. 

6.2.1 Testování vazby prekurzoru IL-1alfa na katalytické jádro 
histonacetyltransferázových komplex ů 

Interakci mezi Ada2 a IL-1alfa naznačují predikce provedené v bioinformatické 

části této práce, protože aktivační domény transkripčních faktorů kyselého typu se na 

řadu proteinů SAGA komplexu, mimo jiné i Ada2, váží (Silverman et al. 1994). 

Schopnost interleukinu-1alfa aktivovat transkripci při fúzi s heterologní DNA-vazebnou 

doménou (Buryskova et al. 2004) je experimentálním dokladem možné biologické 

relevance amfipatických kyselých helixů predikovaných v této práci. Hlavním 

příspěvkem této predikce je přesnější lokalizace domény aktivující transkripci, což 

umožní vytvořit konstrukty pro kvasinkový monohybridní systém, nebo tzv. UAS/Gal4 

systém. Tato experimentální uspořádání umožňují ověřit schopnost konstruktu 

nesoucího tyto transaktivační domény aktivovat transkripci reportérového genu 

v kvasinkách, respektive savčích buňkách.  
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Přímý experimentální průkaz významu predikovaných transaktivačních domén 

může být proveden zopakováním experimentů Burýškové a kol. s využitím IL-1alfa se 

záměnou ve 3. a 6. pozici predikovaných kyselých amfipatických helixů za jinou, než 

hydrofobní aminokyselinu, což by mělo kompletně zrušit schopnost IL-1alfa ve fúzi 

s DNA vazebnou doménou aktivovat transkripci. Tento způsob testování se běžně 

využívá pro experimentální testování potenciálních transaktivačních domén, jak shrnuje 

studie (Piskacek et al. 2007). 

Presentovaný model kyselých amfipatických helixů také naznačuje, že bazická 

aminokyselina uprostřed první predikované transaktivační domény nemusí interferovat 

s vazbou prekurzoru IL-1alfa na koaktivátory transkripce. V případě aktivační domény 

p53 ve vazbě na koaktivátor p300 je zvýrazněna pozice, která odpovídá lyz-12 

z IL1alfa. Je vidět, že tato pozice s koaktivátorem transkripce přímo neinteraguje, viz 

obrázek 15C. Tento model byl pro vizualici zvolen mimo jiné proto, že zobrazuje vazbu 

p53 na TAZ2 doménu (Teufel et al. 2007), která se nachází v oblasti proteinu p300, 

která je nutná pro interakci s N-termiální doménou IL-1alfa (Buryskova et al. 2004).  

Schopnost N-terminální domény IL-1alfa ve fúzi s DNA-vazebnou doménou 

proteinu Gal4 aktivovat transkripci reportérového genu pozorované ve studiích 

(Buryskova et al. 2004; Werman et al. 2004) sama o sobě ještě neznačí biologickou 

relevanci tohoto zjištění. Pro srovnání, v podobném experimentálním uspořádání byly 

do plazmidového konstruktu kódujícího DNA-vazebnou doménu proteinu Gal4 vneseny 

fragmenty genomové DNA bakterie E.coli. Zhruba 1 % těchto fragmentů odpovídalo 

kyselým peptidům, které byly schopny aktivovat transkripci reportérového genu. To 

značí, že schopnost aktivovat transkripci ve fúzi s DNA vazebnou doménou má celá 

řada náhodných sekvencí (Ma and Ptashne 1987). Biologickou relevanci této vlastnosti 

prekurzoru IL-1alfa ovšem potvrzují i další indicie, především jaderná lokalizace 

prekurzoru IL1-alfa a vliv na aktivaci transkripce některých genů v závislosti na této 

jaderné lokalizaci IL-1alfa a další. 

Studie Burýškové a kol. prokázala interakci mezi IL-1alfa a lidskou 

histonacetyltransferázou Gcn5 a PCAF, p300 a adaptorovým proteinem Ada3. Tyto 

proteiny byly produkovány ve fúzi s GST-epitopem a izolovány z celého buněčného 

lyzátu (Buryskova et al. 2004). Studie využívající koimunoprecipitaci nebo podobné 

metody pro analýzu vazby mezi komplexem a zkoumaným proteinem obecně nejsou 

schopny pro komplex přímo určit interakční podjednotku. Je tedy možné, že vazba 

pozorovaná ve studii Burýškové a kolektivu nebyla přímá, ale probíhala přes nějaký 

jiný protein, který koprecipitoval s N-terminální doménou IL-1alfa a studovanými 
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proteiny. 

Pro zúžení možných cílů vazby studovaného proteinu na komplex lze využít sérii 

kmenů s delecemi v podjednotkách studovaného komplexu. Pro tento typ analýzy jsou 

obzvlášť výhodné kvasinky, ve kterých lze snadno připravovat delece ve vybraných 

genech. Z toho důvodu byl také zvolen výzkum prekurzoru IL-1alfa právě na 

kvasinkových histonacetyltransferázových komplexech. 

Blanka Zámostná, která použila kvasinkové kmeny s delecemi ve všech 

klíčových modulech SAGA komplexu, zjistila, že prekurzor IL-1alfa se váže do oblasti 

sdílené SAGA i ADA komplexem, což je katalytické jádro obou komplexů (článek 

v recenzním řízení). Tato interakce byla pozorována i v kmenu s deletovaným genem 

kódujícím Gcn5, což značí, že Gcn5 není nezbytný pro vazbu mezi IL-1alfa a SAGA 

komplexem To ale nemusí znamenat, že se prekurzor IL-1alfa není schopen na 

kvasinkový Gcn5 vázat, v případě velmi podobného lidského Gcn5 je tato vazba 

pravděpodobná (Buryskova et al. 2004). 

Toto katalytické jádro histonacetyltransferáz je společné i pro komplexy ADA a 

SALSA, které ale v této práci nebyly specificky zkoumány. V této práci byl použit 

kmen FY2044, který obsahuje gen TAP-spt7-300, která kóduje N-terminální oblast 

Spt7, která simuluje zkrácený Spt7 vyskytující se v komplexu SALSA (Wu and 

Winston 2002). Test vazby mezi IL-1alfa a komplexem obsahujícím Spt7 v tomto 

kmenu ale ještě bude muset být proveden.  

Pro bližší analýzu vazby prekurzoru IL-1alfa na katalytické jádro SAGA 

komplexu byl v této práci vybrán protein Ada2, který zesiluje schopnost Gcn5 

acetylovat histony (Balasubramanian et al. 2002). 

Úvodní pokusy pro přípravu tohoto testu prováděl Ganeko Bernardo v rámci 

programu Erasmus. Podařilo se mu optimalizovat podmínky pro expresi konstruktů 

kódovaných plazmidy pGEX-4T-Full a pGEX-4T-Mat. Tyto podmínky byly následně 

v této práci s úspěchem použity pro pilotní pokusy v testování této metodiky. Po 

přečištění rekombinantních Ada2 s GST-epitopem se mu ovšem nepodařilo odštěpit 

GST-epitop proteázou thrombinem. V této práci byl dále připraven Ada2 ve fúzi s GST 

epitopem, které od sebe byly odděleny místem pro TEV proteázu, a Ada2 ve fúzi s 

6xHis epitopem. 

Samotný test vazby neproběhl, protože se nepodařilo purifikovat Ada2 označený 

6x-His epitopem, který by mohl být použit přímo. Pro použití přečištěného Ada2 s GST 

epitopem odštěpitelným TEV proteázou bude nejdříve potřeba získat TEV proteázu, 

která v době provádění experimentů nebyla dostupná. V případě, že bude dříve dostupná 
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TEV proteáza, bude využit ADA2 s GST epitopem, který bude odštěpen a vazba bude 

analyzována nativní elektroforézou. Druhou možností bude pokusit se izolovat Ada2 

označený 6x-His epitopem pomocí Fast protein liquid chromatography, nebo dále 

optimalizovat expresní podmínky a podmínky vazby na NI-NTA matrici. 

6.2.2  Může prekurzor IL-1alfa m ěnit funkci 
histonacetyltransferázových komplex ů in vivo ? 

Během bioinformatické práce byla nalezena podobnost mezi predikovanou 

terciární strukturou a experimentálně určenou strukturou regulační oblasti proteinu 

Snf1. I když protein Snf1 s největší pravděpodobností není homologní s N-terminální 

doménou interleukinu-1alfa, je možné, že vzájemná strukturní podobnost může souviset 

s pozorovanou vazbou mezi IL-1alfa a kvasinkovými SAGA komplexy. Protein Snf1 

fyzicky a geneticky interaguje s celou řadou proteinů SAGA komplexu (Gcn5, Sgf73, 

Spt3, Spt8 a Ubp8) a s Ahc1, proteinem komplexu ADA (podle databáze BioGRID, 

http://thebiogrid.org/). Kináza Snf1 dokáže fosforylovat katalytické jádro SAGA 

komplexu, protein Gcn5 (Liu et al. 2005) a sama je deubiquitinována proteinem Ubp8 

ze SAGA komplexu (Wilson et al. 2011). 

Protein Snf1 aktivuje transkripci třemi hlavními mechanismy: 1) svou kinázovou 

aktivitou přímo aktivuje transkripční faktory 2) Snf1 přímo fosforyluje na některých 

promotorech histony H3 na pozici ser-10 (Lo et al. 2001). Promotor s fosforylovaným 

histonem H3 na pozici ser-10 může být následně specificky rozeznán komplexem 

SAGA, který acetylací remodeluje chromatin, což spouští transkripci cílového genu 

(Abate et al. 2012). Odpovídající modifikace v savčích buňkách řídí transkripci 

některých genů spojených se stresovou odpovědí, viz další kapitola. 3) Snf1 se váže na 

SAGA komplex a ruší inhibiční funkci Spt3 tím, že blokuje vazbu Spt3 na protein 

Gcn5. Fosforylace proteinu Gcn5 vyvolaná kinázou Snf1 inhibuje vazbu Spt3 na Gcn5. 

Zrušení inhibice zprostředkované proteinem Spt3 ale probíhá i tehdy, když je Gcn5 

mutovaný v oblastech, které jsou fosforylované kinázou Snf1, fosforylace pro tuto 

regulaci tedy není nezbytná. (Liu et al. 2010). Tato aktivace transkripce genu HIS3 je 

nezávislá na katalytické aktivitě Gcn5 a fosforylace histonu H3 proteinem Snf1 není 

klíčová (Liu et al. 2005). 

Pro další výzkum nám doktor Min-Hao Kuo přislíbil kvasinkové kmeny a 

plazmidové konstrukty použité ve studii (Liu et al. 2010), které budou použity pro 

testování možné genetické interakce mezi IL-1alfa a Snf1 v kvasinkách. 
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Vzhledem k tomu, že na protein Gcn5 se váže Snf1 (Liu et al. 2005) 

a pravděpodobně i prekurzor interleukinu-1alfa (Buryskova et al. 2004), je možné 

že IL-1alfa a Snf1 spolu geneticky interagují. Protože se oba proteiny dokáží vázat na 

Gcn5 nebo do katalytického jádra SAGA komplexu, nabízí se například možnost jejich 

vzájemného sterického blokování ve vazbě na SAGA komplex. 

Optimální experimentální metodou by bylo analyzovat expresi dobře 

charakterizovaných promotorů HIS3 a TRP3, ve kterých Snf1 blokuje represivní funkci 

SAGA komplexu na těchto promotorech (Liu et al. 2010). Kvasinky použité v této 

studii mají geny HIS3 a TRP3 používané jako selekční znaky pro genetické modifikace 

a není vyloučeno, že tyto geny nemají původní promotory. Nicméně je také možné, 

že se projevuje vliv na GAL1 promotoru nebo na Ty elementech regulovaných SAGA 

komplexem. 

K testování této hypotézy byly použity selekční misky pro udržení plazmidů 

řady pYX212 v kvasinkách, tedy absence uracilu. Testované podmínky byly absence 

histidinu (-UH) nebo lyzinu (-ULyz) pro analýzu funkčnosti SAGA komplexu, glukóza 

(-U) nebo galaktóza jako zdroj uhlíku (-U gal) pro podmínky glukózové represe nebo 

dereprese (a tedy aktivace Snf1) a 10 mM 3-aminotriazol v médiu s histidinem 

(-U 3-AT) nebo bez histidinu (-UH 3-AT). V přítomnost 3-aminotriazolu se mimo 

jiné aktivuje promotor HIS3. Výsledky jsou zobrazeny v kapitole 5.3.1 jako obrázek 23.  

Zajímavá je především opačná reakce buněk na transformaci konstruktem 

kódujícím prekurzor IL-1alfa v podmínkách galaktózy jako zdroje uhlíku a při absenci 

lyzinu (zdroj uhlíku glukóza). Rozdíl mezi růstem v těchto podmínkách byl pozorován 

pouze v případě kmenu FY2037. V případě jiných kmenů tento jev nebyl pozorován 

pravděpodobně proto, že se buď jedná o kmeny, které bez lyzinu nejsou vůbec schopny 

růst, nebo se z hlediska SAGA komplexu jedná o divoké kmeny, které jsou výrazně více 

životaschopné a změny vyvolané expresí prekurzoru IL-1alfa, které u ostatních kmenů 

vedou ke změnám růstu, jsou zřejmě kompenzovány. 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že ačkoli rozdíly mezi růstem kmenů 

v přítomnosti 10 mM 3-aminotriazolu nebyly považovány za dostatečně významné 

pro prezentaci, byly pozorovány drobné rozdíly v růstu při nepřítomnosti histidinu (-UH 

3-AT). Ve všech případech, kdy byl pozorován rozdíl, je vliv prekurzoru IL-1alfa na 

buňky právě opačný, než je tomu v případě růstu na médiu s galaktózou, jedná se tedy o 

chování podobné, jako v případě kmenu FY2037. Kmen FY2037 natransformovaný 

konstruktem kódujícím prekurzor IL-1alfa, který na půdách „-ULyz“ a na půdách „-UH 

3-AT“ roste lépe, než tento kmen transformovaný konstruktem kódujícím maturovaný 
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IL-1alfa. Tento kmen v případě půd s galaktózou jako zdrojem uhlíku roste po 

transformaci prekurzorem IL-1alfa hůře. 

Zde použité kmeny kódují některou podjednotku SAGA komplexu ve fúzi 

s epitopem HA (FY2027) nebo TAP-epitopem (ostatní zobrazené). Kromě toho nesou 

deleci v některém z genů kódujících podjednotku SAGA komplexu, viz tabulka 18. Tato 

tabulka také ukazuje přítomnost vybraných podjednotek SAGA komplexu. Jejich 

přítomnost byla určena podle dat uvedených ve studii (Wu and Winston 2002), ze které 

zde použité kmeny pochází. 

Z rozdílů genotypu nevyplývá jednoznačná odpověď vysvětlující rozdílné 

chování IL-1alfa v kmenech s delecí různých podjednotek SAGA. První typ mutací jsou 

delece spt8∆ a spt3∆. Příslušné proteiny jsou zodpovědné za různě regulované 

mechanismy inhibice některých promotorů vyvolané udržováním TBP mimo oblast 

TATA-boxu. Při porovnání těchto kmenů navzájem má prekurzor IL-1alfa opačný 

účinek. Druhý typ mutací drasticky ruší integritu SAGA komplexu. Mutace spt7-873 a 

ada1∆ vyvolávají rozpad SAGA komplexu. Vzniklý parciální SAGA komplex 

neobsahuje většinu podjednotek, mimo jiné chybí protein Tra1, kterým SAGA komplex 

interaguje s většinou transkripčních faktorů. Proteiny Ada1 a Spt7 jsou vyžadovány pro 

propojení jednotlivých modulů SAGA komplexu do plně funkčního komplexu. Protože 

podjednotky SAGA komplexu byly ve studii (Wu and Winston 2002) určené 

koprecipitací s proteinem Spt7 (nebo jeho fragmentem), je možné, že se také skládá 

parciální SAGA komplex neobsahující protein Spt7, který nemohl být Wu a Winstonem 

detekován. Modulární struktura SAGA komplexu naznačuje, že některé moduly SAGA 

komplexu mohou být poskládané i v nepřítomnosti propojujících proteinů. Protein Tra1 

je pro vazbu transkripčních aktivátorů SAGA komplexem využíván preferenčně, 

ale i další podjednotky SAGA komplexu mohou vázat transkripční faktory. Vazba mezi 

aktivátorem transkripce a SAGA komplexem může být také zprostředkována proteinem, 

na který jsou schopny se vázat aktivátory transkripce i SAGA komplex.  

V podmínkách nedostatku aminokyselin nebo v podmínkách, kdy není dostupný 

dostatek glukózy, dochází k aktivaci transkripce v závislosti na kináze Snf1. Kromě 

toho SAGA komplex ztrácí své inhibiční působení na některé promotory a „přepíná se“ 

do aktivačních forem. Za inhibici některých promotorů v podmínkách glukózové 

represe jsou zodpovědné Spt8 i Spt3, jejich regulace se ovšem liší. Inhibiční funkce 

SAGA komplexu může být potlačena buď proteolytickým štěpením proteinu Spt7 

(Hoke et al. 2007) vedoucí ke ztrátě proteinu Spt8, který je zodpovědný za inhibici 

(Belotserkovskaya et al. 2000), nebo kompeticí mezi Spt3 a Snf1 (Liu et al. 2010). 
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V případě promotoru Gal1 ovšem Spt3 působí stimulačně a zřejmě přemosťuje vazbu 

mezi transkripčním faktorem a TBP, přičemž katalytická funkce SAGA není 

vyžadována (Dudley et al. 1999). 

Rozdíl v aktivaci nebo indukci translace na různých promotorech nejspíše 

souvisí se schopnosti SAGA komplexu regulovat vazbu TBP na TATA-box. SAGA 

komplex přivádí TBP k promotoru a následně jej uvolňuje pro vazbu na TATA-box 

v případě indukovaných promotorů. V případě reprimovaných promotorů přivádí SAGA 

komplex protein TBP k promotoru, ale buď jej drží pevně navázáný mimo oblast 

TATA-boxu, nebo TATA-box stericky blokuje. Tento model vyplývá z kompetice mezi 

TATA-boxem a SAGA komplexem o TBP (Sermwittayawong and Tan 2006). 

Role proteinu Snf1 v aktivaci proteinů reprimovaných SAGA komplexem 

spočívá v inhibici vazby Spt3 na Gcn5 (Liu et al. 2010). Protein Spt3 byl dříve 

lokalizován do oblasti vzdálené od Gcn5, nicméně oblast, ve které se Spt3 váže 

je vysoce flexibilní. Data získaná Wu a kol. nevylučují možnost přesunů proteinu Spt3 

z „vrcholu“ komplexu SAGA na protein Gcn5, což naznačuje studie (Liu et al. 2010), 

pomocí flexibilní domény vázající Spt3 (Wu et al. 2004). 

Nabízí se vysvětlení, že IL-1alfa svou vazbou na katalytické jádro 

histonacetyltransferázového modulu SAGA komplexu reguluje přepínání inhibiční 

formy SAGA komplexu do některé z aktivačních forem vznikající v buňkách 

ve stresových podmínkách. 

Kmen delece Vliv Full Spt7 Tra1 Gcn5 Spt3 Spt8 Ada1 
FY2027 ada1Δ - + - - - + - 

FY2037 spt8Δ - + + + + - + 

FY2042 spt7-873 + +/- - ?+ - - ?- 

FY2040 spt3Δ + + + + - + + 

Tabulka 18. Podjednotky v parciálním SAGA komplexu použitých kmenů a vliv 
prekurzoru IL-1alfa na r ůst buněk v případě galaktózy jako zdroje uhlíku. „Vliv 
Full“ značí rozdíl mezi růstem kmene nesoucího plazmid pYX212 Full-NX a plazmidem pYX212 
Mat-NX nesoucí prekurzor, respektive maturovaný IL-1alfa, pokud je jako zdroj uhlíku použita 
galaktóza. Přítomnost podjednotek byla určena podle studie (Wu and Winston 2002). V případě kmenu 
FY2042 kódující zkrácený Spt7 jsou výsledky vyčteny ze stříbrem barveného gelu, na který jsou 
naneseny proteiny SAGA komplexu purifikovaného pomocí epitopu TAP, který je ve fúzi s SPT7. Tyto 
výsledky nemusí být přesné, a to především u určení přítomnosti Gcn5 a Ada1. Ze stříbrem barveného 
gelu byla ve všech případech odečtena přítomnost proteinu Tra1, ten je ale touto analýzou dobře 
detekovatelný. Přítomnost ostatních proteinů je určena podle analýzy Western-blot. Nutno poznamenat, 
že v případě drastických delecí ada1∆ a-spt7-873 jsou některé podjednotky přítomny v parciálním 
SAGA komplexu v jiném stechiometrickém poměru, než v divokém kmenu. Je možné, že se 
skládá i parciální SAGA komplex neobsahující protein Spt7, ten by v případě použité analýzy 
nebyl detekován. V případě spt3∆ a spt8∆ nejsou, kromě absence proteinů kódovaných 
deletovanými geny, na SAGA komplexu pozorovány žádné rozdíly. 
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6.3 Možná závislost jaderné funkce prekurzoru IL-1a lfa na 
rozpoznání histonového kódu histonacetyltransferázo vými 
komplexy 
Rostoucí množství studií dokládá funkci prekurzoru IL-1alfa závislou na jeho 

jaderné lokalizaci. Velmi zajímavá je skutečnost, že většina pozorovaných cílů 

prekurzoru IL-1alfa v jádře je podmnožina cílů extracelulárně působícího IL-1alfa.  

 Nabízí se vysvětlení, že v experimentech pozorujících tuto skutečnost nebyl tento 

receptor dostatečně blokován a pozorované výsledky jsou pouze experimentální 

artefakt. Dostatečný nadbytek antagonizujícího IL-1Ra nebo použití efektivních 

protilátek opakovaně naznačuje opak, jak shrnuje kapitola 3.2.2 a přehledně také 

tabulka 2. Elegantní důkaz nutnosti jaderné lokalizace pro intrakrinní signalizaci 

prekurzoru IL-1alfa dávají studie využívající mutaci jaderného lokalizačního signálu 

v N-termiální doméně IL-1alfa. Tyto studie dokazují, že jaderný import je nezbytným 

krokem pro aktivaci cílových genů prekurzoru IL-1alfa v jádře (McMahon et al. 1997; 

Stevenson et al. 1997; Pollock et al. 2003). 

Klíčový regulátor intracelulární dráhy prekurzoru IL-1alfa se ukazují být 

MAPkinázy ERK1/2 a především p38. Jejich regulace prekurzoru IL-1alfa 

přinejmenším částečně probíhá na úrovní aktivace jaderného importu IL-1alfa (Bose et 

al. 2011). Opačně působí intracelulární izoformy IL-1Ra, které fungují jako inhibitory 

dráhy p38 (Banda et al. 2005). Ve studii (Palmer et al. 2005) sice autoři konstatovali 

neschopnost iclIL-1Ra inhibovat jaderný import prekurzoru IL-1alfa v chondrocytech, 

je ovšem pravděpodobné, že iclIL-1Ra je této inhibice schopný: výsledky Palmera 

a kol. naznačují částečné snížení jaderné lokalizace prekurzoru IL-1afa při nadprodukci 

iclIL-1Ra. Přitom v buněčném lyzátu naměřili nejvyšší poměr IL-1Ra/IL-1alfa=111 

[mg/mg], přičemž ve zdravé kůži je poměr IL1-Ra/IL-1alfa 133 a v psoriatické kůži až 

1076 (Hammerberg et al. 1992), tento poměr je tedy dramaticky větší. Podle Palmera 

a kol. ovšem iclIL-1Ra snižuje expresi genů aktivovanou jaderně lokalizovaným 

IL-1alfa v závislosti na své koncentraci, i když koncentrace není dostatečná pro 

kompletní inhibici jaderného importu prekurzoru IL-1alfa. 

Skutečnost, že se jedná o podmnožinu cílů receptoru IL-1R1 naznačuje, 

že jaderně lokalizovaný prekurzor IL-1alfa dokáže aktivovat část své dráhy: společná 

vlastnost většiny cílů prekurzoru IL-1alfa v jádře je závislost na transkripčním faktoru 

NF-kappaB a především skutečnost, že se jedná o geny aktivované NF-kappaB 

se zpožděním. Geny aktivované NF-kappaB se dělí na „rychlé“, nevyžadující pro svou 

aktivaci remodelaci chromatinu, a „pomalé,“ které vyžadují různé typy modifikace 
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histonů nebo syntézu dalších proteinů pro svou aktivaci. Detaily uvádí přehledový 

článek (Natoli 2009). 

 Cíle prekurzoru IL-1alfa v jádře, konkrétně IL-6, IL-8, a MCP-1 (macrophage 

chemoattractant protein-1) jsou regulovány promotory, které jsou při reakci buněk 

na bakteriální lipopolysacharid aktivovány transkripčním faktorem NF-kappaB tehdy, 

pokud jsou nejdříve fosforylovány na histonu H3 v pozici ser-10 (Saccani et al. 2002). 

Tato fosforylace je závislá na MAPkináze p38, i když p38 histony přímo nefosforyluje. 

Fosforylace H3 na pozici ser-10 vyvolává acetylaci na pozici H3 lyz-14, která odhaluje 

kryptické promotory pro NF-kappaB, které by jinak byly ignorovány (Saccani et al. 

2002). 

K blokování fosforylace histonu H3 na pozici ser-10 dochází v případě promotoru 

IL-1beta při dlouhodobém vystavení sepsi, při které se snižuje buněčná odpověď 

na další stimulaci bakteriálním lipopolysacharidem. Po defosforylaci histonu H3 

dochází k vytvoření fakultativního heterochromatinu v oblasti promotoru IL-1beta a 

utlumení přepisu genu kódujícího IL-1beta do mRNA (Yoza and McCall 2011). 

Inhibici fosforylace histonu H3 využívá k úniku imunitní odpovědi Bacillus 

anthraxis, jehož toxin štěpí některé MAPkinázy, což vede k inhibici této dráhy. Klíčová 

je především inhibice fosforylace H3 ser-10, což dále zabraňuje fosforylovat tento 

histon na pozici lyz-14, což vede k inhibici transkripce genu pro IL-8. Pokud je tímto 

způsobem inhibována fosforylace histonu H3 na příslušných promotorech, NF-kappaB 

se na ně nedokáže vázat. Jeho schopnost vázat se na jiné promotory je přitom 

nezměněna. V myších in vivo a myších buňkách in vitro blokuje B. anthraxis produkci 

CXCL1 (myší funkční ortholog lidského IL-8), MIP-2 a IL6 vyvolanou LPS (Raymond 

et al. 2009). 

 Přímá kináza histonu H3 na pozici ser-10 nebyla na zmíněných promotorech 

identifikována. Nepřímé důkazy naznačují, že tato kináza může být MSK1 (Mitogen 

and stress activated kinase-1), která je aktivovaná kinázami p38 a ERK1/2 (Thomson et 

al. 1999). U kvasinek byla jako kináza histonu H3 ser-10 identifikována Snf1 (Lo et al. 

2001). 

Pro budoucí práci může být zajímavý histonacetyltransferázový komplex ATAC, 

který je jeden ze savčích komplexů, jehož katalytické jádro tvoří Gcn5, ADA2-A 

a ADA3. Stabilní součástí tohoto komplexu je protein TAK-1, který se účastní dráhy 

receptoru IL-1alfa (Wang et al. 2008). V případě dalsího savčího HAT komplexu 

obsahujícího Gcn5, komplexu STAGA, byl relativně nedávno nalezen stabilně přítomný 

protein p38IP (p38 interacting protein) (Wang et al. 2008).  
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Nabízí se možnost, že role MAPkinázy p38 v regulaci fosforylace histonu H3 

a v regulaci jaderného importu IL-1alfa jsou dvě nezávislé role.  

Protože ale nadprodukce prekurzoru IL-1alfa v buňce zvyšuje bazální expresi 

cílů prekurzoru IL-1alfa v jádře a také zesiluje odpověď na signalizaci membránových 

receptorů, je možné, že prekurzor IL-1alfa dokáže v jádře regulovat část těchto 

pochodů. Vazba na histonacetyltransferázové komplexy se nabízí jako nejvíce 

pravděpodobný způsob, jakým by tato regulace mohla probíhat. Lákavá je především 

myšlenka o možné závislosti jaderných cílů prekurzoru IL-1alfa na fosforylaci histonu 

H3, která provází nejčastěji zkoumané jaderné cíle: regulaci promotoru pro IL-6, IL-8, 

ale i další proinflamatorní proteiny. 
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7 Souhrn 
• Vytvořil jsem 9 nových plazmidových konstruktů, a ověřil produkci jimi 

kódovaných heterologních proteinů v kvasinkách, respektive v bakteriích 

• Vytvořil jsem systém pro zkoumání N-terminální domény lidského 

interleukinu-1alfa v kvasinkách a zjistil, že N-terminální doména IL-1alfa ve 

fúzi s použitým epitopem je v kvasinkách nestabilní 

• Potvrdil jsem kopurifikaci prekurzoru lidského IL-1alfa a kvasinkového SAGA 

komplexu a otestoval alternativní metody kopurifikace lidského IL-1alfa a 

SAGA komplexu 

• Pomocí afinitní chromatografie jsem připravil protein Ada2 a prekurzor a 

maturovaný IL-1alfa ve fúzi s různými epitopy 

• Vytvořil jsem predikci ab initio terciární struktury N-terminální domény IL-1alfa 

a nalezl jsem strukturu, kterou může N-terminální doména IL-1alfa v kvasinkách 

mimikovat 

• Bioinformaticky jsem charakterizoval domény IL-1alfa schopné vázat se 

na koaktivátory transkripce 
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