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Abstrakt  

Mikrotubuly jsou vysoce dynamické cytoskeletální struktury, které zajišťují tvar buňky, 

vnitrobuněčný transport a organizaci buněčných organel, účastní se migrace buňky a stavby 

mitotického vřeténka. Tvoří vysoce organizovanou síť, která mění své uspořádání v odpovědi 

na okamžité potřeby buňky. Mikrotubuly jsou složeny z αβ-tubulinových dimerů a řady 

asociovaných proteinů. Jde o polární struktury, u kterých s ohledem na rychlost přidávání αβ-

tubulinových dimerů rozeznáváme (+) a (-) konec. Pro rychlou regulaci uspořádání 

mikrotubulů jsou nezbytné proteiny štěpící mikrotubuly (spastin, katanin a fidgetin),  které 

patří mezi AAA ATPázy. Tyto proteiny po vazbě na mikrotubul jej štěpí na dvě části a 

generují tak nové (+) a (-) konce mikrotubulů.  Tímto způsobem je regulováno mnoho 

buněčných procesů, jako je udržování tvar buňky, motilita, proliferace i diferenciace. Kromě 

štěpení mikrotubulů se spastin a fidgetin účastní procesů v jádru buňky. Spastin je také 

asociován s membránami a účastní tvarování endoplazmatického retikula a tvorby 

endozomálních váčků. Při mutacích proteinů štěpících mikrotubuly dochází k poruchám 

embryonálního vývoje, defektům nervové soustavy či sterilitě jedince. Výsledky publikované 

v posledních letech naznačují, že proteiny štěpící mikrotubuly společně koordinují organizaci 

mikrotubulů migrujících buněk. 

Klíčová slova 

Cytoskelet, regulace mikrotubulů, AAA ATPázy, proteiny štěpící mikrotubuly, katanin, 

spastin, fidgetin 
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Abstract 

Microtubules are highly dynamic cytoskeletal structures, which secure cell shape, 

intracellular transport and organization of cellular organelles. They also participate in cell 

migration and in formation of mitotic spindle. Microtubules create a highly organized network 

which changes its organisation in response to the immediate need of the cell. They are formed 

of αβ-tubulin dimers and a large number of associated proteins. Microtubules are a polar 

structures with (+) and (-) ends, that differ in the rate of assembly. For fast regulation of 

microtubule structure are important microtubule-severing proteins (spastin, katanin and 

fidgetin), that belong to the AAA ATPases. These proteins associate with microtubules and 

consequently sever microtubules into two parts creating new (+) and (-) ends. In this way, 

they regulate many cellular processes, such as maintaining of cell shape, cell motility, 

proliferation and differentiation. Beside microtubule-severing activity, spastin and fidgetin are 

involved in processes in cell nucleus. Spastin is also associated with membranes and 

participates in modulation of endoplasmic reticulum and generation of endosomal vesicles. 

Mutations of microtubule-severing proteins cause embryonal development disorders, nervous 

system defects or infertility. The latest research suggests that microtubule-severing proteins 

also co-operatively organise microtubules in migrating cells. 

 

Key words 

Cytoskeleton, regulation of microtubules, AAA ATPases, severing proteins, katanin, spastin, 

fidgetin 
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Seznam zkratek 

 

AAA ATPases Associated with diverse cellular Activities 

AKAP95 A Kinase Anchor Protein of 95 kDa 

γTuSC γ-Tubulin Small Complex 

γTuRC γ-Tubulin Ring Complex 

CHMP1B CHarged Multivesicular Body Protein 1B 

DYRK2 Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2 

EB End Binding 

ESCRT Endosomal Sorting Complex Required for Transport 

GCP Gamma Complex Protein 

HBD Helix Bundle Domain 

HD Hydrophobic Domain 

HSP Hereditary Spastic Paraplegia 

IRE Iron Response Element 

Ist1 Increased Sodium Tolerance 1 

MAPS Microtubule Associated Protein 

MBK-2 MiniBrain Kinase 2 

MEL-26 Maternal Effect Lethal 26 

MIM MIT Interacting Motif 

MIT Microtubule Interacting and Trafficking 

MTBD MicroTubule Binding Domain 

MTOC MicroTubule Organization Center 
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NA14 Nuclear Autoantigen of 14 kDa 

NBD Nucleotide Binding Domain 

NEDD1 Neural precursor cell Expressed Developmentally Down-regulated protein 1 

NES Nuclear Export Signal 

NLS Nuclear Localization Signal 

NSF N-ethylmaleimide sensitive factor 

PP4 Protein Phosphatase 4 

REEP1 Receptor Expression-Enhancing Protein 1 

SPG4 Spastic Paraplegia Gene 4 

SRH Second Region of Homology 

+TIPs  +tip tracking protein 

SUMO Small Ubiquitin-like Modifier 

UTR UnTranslated Region 

VPS4 Vesicular Protein Sorting 

  



 

8 

Obsah 

Abstrakt ...................................................................................................................................... 4 

Abstract ...................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek .......................................................................................................................... 6 

Obsah .......................................................................................................................................... 8 

1. Úvod ................................................................................................................................. 10 

2. Cytoskelet ......................................................................................................................... 11 

2.1. Mikrotubuly ............................................................................................................... 11 

2.1.1. Tubuliny a struktura mikrotubulů ...................................................................... 11 

2.1.2. Nukleace mikrotubulů ........................................................................................ 13 

2.1.3. Dynamika mikrotubulů ...................................................................................... 13 

2.1.4. Regulace mikrotubulů ........................................................................................ 14 

2.1.4.1. Posttranslační modifikace tubulinů ............................................................. 15 

2.1.5. Regulační MAPs ................................................................................................ 15 

3. Proteiny štěpící mikrotubuly ............................................................................................ 17 

3.1. Spastin ....................................................................................................................... 18 

3.1.1. Izoformy spastinu ............................................................................................... 18 

3.1.2. Buněčná lokalizace spastinu ............................................................................... 19 

3.1.3. Struktura spastinu ............................................................................................... 19 

3.1.3.1. AAA doména .............................................................................................. 20 

3.1.3.2. MTBD ......................................................................................................... 20 

3.1.3.3. Hydrofobní doména (HD) ........................................................................... 21 

3.1.3.4. MIT doména ................................................................................................ 21 

3.1.3.5. NLS a NES sekvence .................................................................................. 21 

3.1.4. Hexamer spastinu ............................................................................................... 21 

3.1.5. Mechanismus štěpení mikrotubulů ..................................................................... 22 

3.1.6. Spastin může způsobovat agregaci mikrotubulů ................................................ 23 

3.1.7. Spastin a migrace ............................................................................................... 23 

3.1.8. Role spastinu v sekretorických drahách ............................................................. 24 

3.1.9. Role spastinu při tvarování endoplazmatického retikula ................................... 25 

3.1.10. Role spastinu při mitóze ................................................................................. 25 



 

9 

3.1.11. Spastin v cytokinezi ........................................................................................ 26 

3.1.12. Role spastinu při axonálním transportu .......................................................... 27 

3.1.13. Spastin a spastická paraplegie ........................................................................ 27 

3.2. Katanin ....................................................................................................................... 28 

3.2.1. Buněčná lokalizace kataninu .............................................................................. 28 

3.2.2. Struktura kataninu p60 ....................................................................................... 29 

3.2.3. Struktura kataninu p80 ....................................................................................... 29 

3.2.4. Štěpící aktivita kataninu ..................................................................................... 30 

3.2.5. Katanin v buněčném kortexu .............................................................................. 30 

3.2.6. Role kataninu v meióze a mitóze ....................................................................... 31 

3.2.7. Katanin v Neuronech .......................................................................................... 32 

3.2.8. Katanin a tvorba axonem .................................................................................... 33 

3.2.9. Onemocnění spojená s kataninem ...................................................................... 33 

3.3. Fidgetin ...................................................................................................................... 33 

3.3.1. Izoformy fidgetinu .............................................................................................. 34 

3.3.2. Buněčná lokalizace a interakční partneři fidgetinu ............................................ 34 

3.3.3. Struktura fidgetinu .............................................................................................. 35 

3.3.4. ATPázová aktivita fidgetinu ............................................................................... 35 

3.3.5. Funkce fidgetinu při mitóze ............................................................................... 36 

3.3.6. Funkce fidgetinu v interfázní buňce ................................................................... 36 

3.3.7. Fidgetin a defekty v embryonálním vývoji ........................................................ 36 

3.3.8. Funkce fidgetin-like 1 při spermatogenezi ......................................................... 37 

4. Závěr ................................................................................................................................. 38 

Použitá literatura ...................................................................................................................... 39 



1. Úvod 

 

10 

1. Úvod 

Mikrotubuly jsou dynamická cytoskeletální vlákna přítomná ve všech eukaryotických 

buňkách. Určují tvar a polaritu buňky, tvoří složité struktury, jako jsou například mitotické 

vřeténko a řasinky, účastní se migrace buňky, organizace buněčných organel a váčků a jejich 

vnitrobuněčného transportu. Podílí se rovněž na signalizaci v rámci jedné buňky v odpovědi 

na externí signály i při buněčné diferenciaci. Protože se nároky buňky na mikrotubulární síť 

při  všech těchto procesech neustále mění, je třeba regulovat jejich dynamiku. Tohoto procesu 

se účastní celá řada proteinů, které jsou s mikrotubuly asociovány. Mezi tyto regulační 

proteiny patří i skupina proteinů štěpící mikrotubuly, katanin, spastin a fidgetin. V současné 

době jsou izoformy těchto proteinů intenzivně zkoumány pro svou roli při rozchodu 

anafázních chromozomů, buněčné migraci, při vývoji a funkci neuronů, výstavbě centrálního 

páru mikrotubulů řasinek i při výstavbě kortikální sítě mikrotubulů u rostlin. Výsledky 

publikované v posledních letech přesvědčivě ukazují, že proteiny štěpící mikrotubuly jsou 

klíčové pro rychlou reorganizaci mikrotubulárních struktur. V této bakalářské práci jsou 

shrnuty současné poznatky o této skupině regulačních proteinů.
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2. Cytoskelet 

Cytoskelet tvoří oporu buňky a je nezbytný pro pozici organel, přenos signálů, 

vnitrobuněčný transport, buněčnou migraci, adhezi a proliferaci. Cytoskeletální síť je tvořena 

třemi typy vláken: intermediálními filamenty, mikrofilamenty a mikrotubuly. Tato vlákna se 

navzájem liší svou stavbou, dynamikou, funkcí a buněčnou lokalizací. Vzájemně spolu 

interagují a tvoří tak dynamickou buněčnou strukturu.  

2.1. Mikrotubuly 

Mikrotubuly jsou dynamické polární struktury o vnějším průměru 25 nm tvořené 13 

protofilamenty, které vytvářejí tubul. Základní stavební jednotkou protofilament jsou 

heterodimery globulárních α a β-tubulinů. Obě podjednotky váží GTP, a pokud koncentrace 

αβ-dimerů přesáhne tzv. kritickou koncentraci, polymerují do mikrotubulů, které jsou polární. 

Na (+) konci mikrotubulu jsou β-tubuliny, na (-) konci α-tubuliny [Amos 2004]. (-) konec je 

v buňce většinou kotven a stabilizován komplexy γ-tubulinu v organizačním centru 

mikrotubulů MTOC (MicroTubule Organization Center). Mikrotubuly slouží jako dráhy pro 

molekulární motory, kineziny a dyneiny. Jak kineziny, tak i dyneiny váží membránové váčky 

či organely nebo jiný náklad a transportují je po mikrotubulu: kineziny k (+) konci, dyneiny 

pak k (-) konci mikrotubulu. Mikrotubuly jsou tedy nutné pro vnitrobuněčný transport. Dále 

určují tvar buňky a tvoří složitější struktury, jako jsou například bičíky, řasinky a centrioly. 

Při mitóze se přeskupují a vytvářejí mitotické vřeténko, které zajišťuje rovnoměrnou 

segregaci chromozomů do dceřiných buněk. V následné cytokinezi pak tvoří telofázní tělísko 

(midbody) mezi dceřinými buňkami [Lodish 2007]. 

2.1.1. Tubuliny a struktura mikrotubulů 
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Relativní molekulová hmotnost tubulinů je přibližně 55 kDa [Williams 1999]. Tvoří 3 –

 4 % všech proteinů v typické živočišné buňce, v mozku jejich koncentrace dosahuje až 20 %. 

Jsou evolučně vysoce konzervované. Primární, sekundární a terciální struktury α a β-tubulinů 

si jsou vzájemně podobné 

[Nogales 1998].V savčích buňkách se 

vyskytuje 8 izotypů α-tubulinu a 7 

izotypů β-tubulinu, přičemž každý izotyp 

je charakterizován především svou C-

koncovou doménou [Ludueña 2009, 

1998; Khodiyar 2007]. C-koncové 

domény tubulinů jsou exponovány na 

povrchu mikrotubulu a udávají mu tak 

jeho záporný náboj [de Pereda 1996]. 

Tím je modulována jeho vazba s dalšími 

proteiny asociovanými s mikrotubuly 

[Downing 1998]. C-koncové domény 

v různých izotypech tubulinů ovlivňují 

rychlost polymerace mikrotubulu, jejich 

dynamiku, a sílu vazby s 

protinádorovými drogami jako je 

colchicin nebo taxol [Ludueña 2009]. Zastoupení různých izotypů α a β-tubulinů je v různých 

tkáních odlišné [Ludueña 1998; Kavallaris 2010]. 

Všechny izotypy α i β-tubulinů vážou na svou N-terminální doménu GTP. 

V protofilamentech N-koncová doména α-tubulinu v dimeru interaguje s C-koncovou 

doménou β-tubulinu. Tím je GTP, vázaný na N-koncové doméně α-tubulinu maskován a není 

možná jeho hydrolýza. αβ-Tubulinové heterodimery váží také dvojmocné kationty. 

V protofilamentu interaguje vždy α-tubulin jednoho heterodimeru s β-tubulinem druhého 

heterodimeru, a proto zde mají všechny αβ-tubulinové dimery stejnou orientaci (viz Obr. 1.). 

Jednotlivá protofilamenta vytváří tubul tak, že α-tubulin interaguje s α-tubulinem a β-tubulin 

pak s β-tubulinem. Takto formují takzvanou „B-mřížku“ [Nogales 1998]. 

Protože jsou vůči sobě tubuliny v sousedních protofilamentech v rámci B-mřížky mírně 

posunuté je třináctý tubulin v kruhu o 12 nanometrů posunut pod prvním tubulinem (viz Obr. 

1.). Dochází tak k interakci α-tubulinu s β-tubulinem a ve stěně mikrotubulů se tvoří tzv. šev. 

 

Obr. 1. Struktura mikrotubulu. Upraveno dle 

[Akhmanova 2008]. 



2. Cytoskelet 

 

13 

Ve stěně mikrotubulu jsou také 1,5 x 2 nm velká okna, kterými mohou procházet 

nízkomolekulární látky (např. taxol) a vázat se tak na vnitřní stěnu mikrotubulu [Meurer-

Grob 2001]. 

2.1.2. Nukleace mikrotubulů 

Nukleace mikrotubulů v buňce je řízena z MTOC. MTOC interfázních živočišných 

buněk je tvořen perinukleárním centrozómem. U mitotických buněk je MTOC umístěno na 

pólech mitotického vřeténka [Lajoie-Mazenc 1994]. 

Klíčovou roli pro nukleaci mikrotubulů hraje další protein z rodiny tubulinů, γ-tubulin 

[Oakley 1989]. Jde o globulární protein o relativní molekulové hmotnosti kolem 48 kDa. γ-

Tubuliny se v buňce vyskytují většinou ve formě komplexů. Dva γ-tubuliny se váží společně 

s proteiny GCP (Gamma Complex Protein) 2 a 3 a vytváří malý komplex γ-tubulinu γTuSC 

(γ-Tubulin Small Complex). Ten má tvar Y, s jedním γ-tubulinem na každém raménku. 6 – 7 

γTuSC spolu navzájem interagují a tvoří velký komplex γ-tubulinu, který navíc obsahuje 

proteiny GCP4, 5 a 6 [Murphy 2001] a tvoří γ-tubulinový prstencový komplex γTuRC (γ-

Tubulin Ring Complex). Tento prstenec pak slouží jako základ pro stavbu nového 

mikrotubulu. Na γ-tubulin nasedají tubulinové heterodimery přes α-tubulin. Díky tomu je 

vzniklý mikrotubulus stabilizován na (-) konci. K MTOC je γ-tubulin vázán prostřednictvím 

GCP-WD/NEDD1 (Neural precursor cell Expressed Developmentally Down-regulated 

protein 1) [Lüders 2006]. Polymerace a depolymerace v MTOC kotveného vlákna se tedy 

odehrává především (+) konci mikrotubulu. Ačkoliv se γTuRCs nacházejí především na 

periferii centrozómů, mohou se vázat i na stěnu mikrotubulů [Leguy 2000; Linhartová 2002] 

nebo na buněčné membrány, kde iniciují acentrosomální nukleaci mikrotubulů [Chabin-

Brion 2001; Dryková 2003; Bugnard 2005].  

2.1.3. Dynamika mikrotubulů 

Mikrotubuly jsou prodlužovány polymerací αβ-tubulinových heterodimerů, které mají 

navázané GTP na α-tubulinu i na β-tubulinu. Zatímco po připojení αβ-tubulinového 

heterodimeru nedochází k hydrolýze GTP, na β-tubulinu je GTP hydrolyzován. Pokud 

dochází k prodlužování mikrotubulu, jsou molekuly tubulinu přidávány vyšší rychlostí, než 

jakou dochází k hydrolýze GTP, a vzniká tzv. „GTP-čepička“, která stabilizuje rostoucí konec 

mikrotubulu a brání jeho deformaci. V případě, že hydrolýza GTP probíhá rychleji než 

přidávání tubulinových heterodimerů, dochází ke ztrátě „GTP-čepičky“. Konce jednotlivých 

protofilament se zakřiví a začnou se od sebe oddělovat. Dochází tak k rychlé depolymeraci 
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mikrotubulu. Během depolymerace jsou uvolňovány αβ-tubulinové podjednotky s navázaným 

GDP. Stav, kdy dochází ke střídání polymerace a depolymerace mikrotubulu se nazývá 

„dynamická nestabilita mikrotubulů“. Dynamickou nestabilitu mikrotubulů charakterizují 

čtyři základní parametry: rychlost polymerace a depolymerace a frekvence katastrof a 

záchran. Katastrofa nastává při přechodu ze stavu polymerace do stavu depolymerace. 

Záchrana je opakem katastrofy, tj. nastává při přepnutí depolymerace do stavu polymerace 

mikrotubulů (viz Obr. 2) [shrnuto Desai 1997].Koncentrace αβ-tubulinových dimerů, při které 

začínají tubulinové heterodimery polymerovat, je nazývána kritickou koncentrací. 

V experimentech in vitro je kritická koncentrace tubulinových heterodimerů pro polymeraci  

(-) konce je výrazně vyšší než kritická koncentrace pro polymeraci na (+) konci. Na (+) konci 

proto dochází k růstu mikrotubulu a méně často na něm dochází k depolymeraci mikrotubulu. 

2.1.4. Regulace mikrotubulů 

Dynamický charakter mikrotubulů je stěžejní pochod pro biologické funkce mikrotubulů, 

jako je např. buněčná migrace, proliferace a diferenciace buňky. Umožňuje jim rychle 

 

Obr. 2. Dynamická nestabilita mikrotubulů. Upraveno dle [Akhmanova 2008]. 
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reagovat na potřeby buňky, které odpovídají na podněty z vnějšího okolí. Dynamika 

mikrotubulů se v průběhu buněčného cyklu mění.  

Reorganizace mikrotubulů je modulována jednak posttranslačními modifikacemi 

tubulinů a dále proteiny, jež asociují s mikrotubuly - MAPS (Microtubule Associated 

Protein).  

2.1.4.1. Posttranslační modifikace tubulinů 

Posttranslační modifikace tubulinů modulují stabilitu mikrotubulů a jejich interakci s 

asociovanými proteiny. Mezi hlavní posttranslační modifikace patří acetylace ε-amino 

skupiny Lys40 α-tubulinu, reverzibilní detyrozinace na C-konci α-tubulinu a následná 

ireverzibilní konverze na Δ2-tubulin odštěpením předposledního glutamátu u α-tubulinu. 

Velmi významná je polyglutamylace α- i β-tubulinu a polyglycylace α- i β-tubulinu. V rámci 

mikrotubulů tvoří kombinace posttranslačních modifikací jeho tzv. „tubulinový kód“. Ten 

moduluje interakci mikrotubulů s dalšími proteiny. Na částečně glutamylované mikrotubuly 

se mohou vázat proteiny stabilizační, a naopak, na hyperglutamylované mikrotubuly se 

mohou vázat proteiny mikrotubuly štěpící. Které proteiny se budou na polyglutamylované 

mikrotubuly vázat, závisí mimo jiné na umístění a délce glutamátového postranního řetězce. 

Na (+) konce tyrozinovaných mikrotubulů se vážou regulační proteiny ovlivňující dynamiku 

mikrotubulových (+) konců. Acetylace, ač sama o sobě mikrotubuly stabilizuje, podporuje i 

vazbu proteinů, které mikrotubuly štěpí. Lys40 α-tubulinu, který je acetylován, je schován 

uvnitř mikrotubulu a je náročné určit přímý vliv acetylace na vazbu proteinů na mikrotubuly. 

Předpokládá se, že by se tak mohlo dít pomocí změny konformace αβ-tubulinového dimeru 

[Janke 2010]. 

Mikrotubuly lokalizované v odlišných buněčných kompartmentech se liší svými 

posttranslačními modifikacemi. Vysoce stabilní polyglycylované mikrotubuly se vyskytují 

např. v bičících savčích buněk. U migrujících buněk jsou v přední části ve směru pohybu 

mikrotubuly bohaté na acetylaci a detyrozinaci. Různé modifikace jsou typické i pro axony a 

dendrity neuronů. Posttranslační modifikace mikrotubulů se v buňce mění s ohledem na 

požadavky buňky.   

2.1.5. Regulační MAPs 

Vazba MAPs na mikrotubuly je modulována posttranslačními modifikacemi. Různé 

MAPs pak mohou mikrotubuly stabilizovat nebo štěpit, stimulovat nebo blokovat polymeraci 

tubulinů. 
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Typickými stabilizačními proteiny mikrotubulů jsou proteiny rodiny MAP2/tau a 

proteiny rodiny MAP1. Tyto strukturální MAPs se prostřednictvím své C-koncové domény 

váží podél glutamylovaných mikrotubulů a zabraňují tak jejich depolymeraci. N-koncová 

doména těchto MAPs, která směřuje z povrchu mikrotubulu do cytoplazmy, může vázat další 

proteiny a tak propojovat mikrotubuly s dalšími strukturami, jako jsou mikrotubuly, 

intermediální filamenta, plazmatické membrány, pravděpodobně i mikrofilamenta a některé 

signální proteiny [Chapin 1992].  

Růst mikrotubulů podporují EB (End Binding) proteiny. Ty se řadí do početné skupiny 

proteinů vážících se na (+) konec mikrotubulu, +TIPs (+tip tracking protein). EB se nacházejí 

na (+) koncích tyozinovaných mikrotubulů nezávisle na jiných proteinech, které se také váží 

na (+) konec. Proteiny EB, podporují růst mikrotubulu a chrání (+) konec mikrotubulu před 

destabilizačními proteiny [Komarova 2009; Díaz-Valencia 2011]. S proteiny EB mohou 

interagovat další +TIPs proteiny [Slep 2010].. 

Kromě +TIPs, které stimulují růst mikrotubulu, existují i +TIPs, které stimulují jeho 

rozpad. Mezi ně patří stathmin, kinezin 13 a kinezin 8. Stathmin urychluje hydrolýzu GTP na 

GTP čepičce mikrotubulu [Steinmetz 2007]. Dále stathmin váže volné tubulinové 

heterodimery a tím snižuje koncentraci tubulinových dimerů v buňce schopných polymerovat. 

Tímto způsobem snižuje rychlost růstu mikrotubulů a zvyšuje frekvenci katastrof 

[Cassimeris 2002]. Kinezin 13 a kinezin 8 destabilizují (+) konce mikrotubulů tak, že za 

hydrolýzy ATP vytváří na koncích protofilament zakřivení, které se nachází na (+) koncích 

s navázaným GDP-β-tubulinem [Lodish 2007].  
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3. Proteiny štěpící mikrotubuly 

Proteiny štěpící mikrotubuly jsou další významnou skupinu proteinů regulujících 

organizaci a dynamiku mikrotubulů. Roku 1991 byl objeven a charakterizován první z 

proteinů štěpících mikrotubuly – katanin [McNally 1993]. O osm let později byl objeven gen 

kódující spastin [Hazan 1999]. Mutace tohoto proteinu způsobuje až 40 % případů dědičné 

spastické paraplegie – neurodegenerativního onemocnění terminálních axonů kortiko-spinální 

dráhy a dorsálních sloupců [Salinas 2007]. Jako poslední byl identifikován gen kódující 

fidgetin [Cox 2000]. Tyto tři proteiny a proteiny jim podobné (katanin-like, fidgetin-like) 

patří spolu s  VPS4 (Vesicular Protein Sorting) proteinem, který však mikrotubuly 

pravděpodobně neštěpí, do rodiny AAA (ATPases Associated with diverse cellular Activities) 

ATPáz [Cox 2000; Lupas 2002]. 

AAA ATPázy jsou proteiny, které remodelují proteinové komplexy. Obvykle fungují ve 

formě oligomerů. AAA ATPázy jsou charakterizovány jednou či dvěma AAA doménami, 

které se většinou vyskytují na C-konci proteinu. AAA doména tvoří „kapsu“ pro nukleotid 

(viz Obr. 3). V této kapse pro nukleotid se vyskytují evolučně konzervované motivy WalkerA, 

WalkerB a SRH (Second Region of Homology). Motiv WalkerA tvoří P smyčku, která váže 

ATP. Motiv WalkerB je součástí kapsy pro nukleotid a společně s motivem SRH 

zprostředkovává štěpení ATP [Ogura 2001; Patel 1998]. AAA ATPáza přes vazebnou 

doménu na svém N-konci váže 

substrát, který pak za 

hydrolýzy ATP remodeluje 

[Dougan 2002]. Funkce 

konkrétních AAA ATPáz 

může být měněna vazbou 

k adaptorovým proteinům, 

které jejich aktivitu směřují na 

specifické enzymatické dráhy.  

Zatím nejlépe popsanou 

funkcí spastinu, kataninu a 

fidgetinu je štěpení 

mikrotubulů. Tyto proteiny se 

váží v podobě hexamerů či  

Obr. 3. Struktura NBD. Převzato z [Ogura 2001]. 



3. Proteiny štěpící mikrotubuly 

 

18 

dodekamerů na negativně nabité C-konce tubulinů, které jsou exponovány na povrchu 

mikrotubulu, a za spotřeby ATP pak štěpí mikrotubuly na dvě části. Tím vznikne nový (+) a 

(-) konec na fragmentovaném mikrotubulu [Roll-Mecak 2008]. Štěpením mikrotubulů jsou 

modulovány základní buněčné pochody, jako je rozchod anafázních chromozomů, buněčná 

migrace, vývoj a funkce neuronů, tvorba centrálního páru mikrotubulů u řasinek a výstavba 

kortikální sítě mikrotubulů u rostlin [Sharp 2012]. Dále bude podrobněji popsána funkce, 

heterogenita a struktura jednotlivých proteinů štěpících mikrotubuly. 

3.1. Spastin 

Na základě homologie spastinu s kataninem bylo předpovězeno [Errico 2002] a následně 

potvrzeno, že spastin štěpí mikrotubuly [Roll-Mecak 2005; Evans 2005; Salinas 2005]. Bylo 

pozorováno, že v nepřítomnosti ATP či s nefunkční AAA doménou spastin stimuluje tvorbu 

mikrotubulárních svazků [Salinas 2005] Spastin by tedy mohl mít ve vztahu k mikrotubulům 

duální funkci. To, zda bude spastin štěpit mikrotubuly nebo naopak bude podporovat jejich 

tvorbu, je in vivo zřejmě regulováno různými kofaktory [Salinas 2005]. Spastin se může 

účastnit i v sekretorických drahách [Connell 2009] a při tvarování endoplazmatického retikula 

[Park 2010]. Pravděpodobně hraje i určitou roli v buněčném jádře, zatím však není známo, 

jakou [Claudiani 2005]. Spastin je tedy protein, který se účastní mnoha komplexních funkcí, 

jejichž projev je závislý na buněčném typu, fázi buněčného cyklu a na typu vázaného 

substrátu [Errico 2004]. V současné době je spastin nejlépe probádaným proteinem štěpícím 

mikrotubuly.   

3.1.1. Izoformy spastinu 

Lidský spastin je kódován genem SPG4 (Spastic Paraplegia Gene 4), který se nachází na 

druhém chromozomu [Raskind 1997; Hazan 1999]. Celý gen má 17 exonů [Hazan 1999]. 

Dává vzniknout dvěma hlavním izoformám spastinu: M87 s relativní molekulovou hmotností 

60 kDa a M1 o relativní hmotnosti 68 kDa. Varianta M87 má oproti variantě M1 posunutou 

iniciaci translace [Claudiani 2005]. Chybí zde prvních 86 aminokyselin na N-konci proteinu. 

M1 varianta je dlouhá 616 aminokyselin [Hazan 1999]. M1 i M87 mohou postrádat 4. exon 

kódující 32 aminokyselin, jež může být vystřižen během alternativního sestřihu. Molekulová 

hmotnost M1 bez 4. exonu je pak 64 kDa, M87 bez 4. exonu 55 kDa [Claudiani 2005]. Vliv 4. 

exonu na funkci spastinu dosud nebyl objasněn. Hlavní izoformou spastinu v savčích buňkách 

je M87 [Salinas 2005]. M1 varianta je ve většině buněk exprimována méně. Výjimka je 

zvýšení exprese M1 varianty v míše dospělého člověka [Claudiani 2005]. 
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3.1.2. Buněčná lokalizace spastinu 

V interfázních buňkách je spastin lokalizován na centrozomu, kam je vázán 

prostřednictvím NA14 proteinu [Errico 2004], a na frontální oblasti migrující buňky (leading 

edge). Nachází se také na membránových váčcích. Spastin M1 je prostřednictvím atlasinu, 

REEP1 a retikulonu vázán na váčky endoplazmatického retikula [Sanderson 2006; 

Evans 2006; Park 2010], spastin M87 je prostřednictvím CHMP1B, Ist1 a protrudinu vázán 

na endozómy [Yang 2008; Reid 2005; Renvoisé 2010; Mannan 2006]. 

Spastin M87 byl také pozorován v buněčném jádře. V mitotických buňkách je spastin 

prostřednictvím NA14 lokalizován na póly vřeténka, v některých buňkách se spastin nachází i 

v centru vřeténka poblíž chromozomů. Během cytokineze je spastin lokalizován na telofázním 

tělísku [Errico 2004; Hazan 1999]. 

Mezi tkáněmi je spastin koncentrován v neuronech a gliích. Během interfáze i mitózy je 

spastin difuzně rozptýlen v cytoplazmě, občas tvoří shluky. Zvýšená exprese spastinu oproti 

normálním astrocytům byla pozorována v nádorech gliových buněk. U buněk rostoucího 

nádoru je spastin lokalizován také v leading edge [Dráberová 2011].  

3.1.3. Struktura spastinu 

Spastin je tvořen doménami a motivy, které jsou evolučně konzervované a mají 

charakteristické pořadí. Nejblíže C-konci, mezi aminokyselinami 342–599 lidského spastinu, 

je AAA doména zodpovědná za hydrolýzu ATP a štěpení mikrotubulu [de Bot 2010; 

Hazan 1999; Evans 2005; Roll-Mecak 2008]. Před touto doménou, mezi aminokyselinami 

270–328 se nachází doména zodpovědná za vazbu spastinu k mikrotubulu MTBD 

(MicroTubule Binding Domain). Přes MTBD je monomerní spastin vázán na mikrotubuly 

[White 2007]. Blíže N-konci se nachází doména označovaná MIT (Microtubule Interacting 

and Trafficking), která napomáhá vazbě hexamerního spastinu na mikrotubuly [Roll-

Mecak 2005]. Přesná lokalizace MIT nebyla u spastinu stanovena. Nejblíže N-konci, mezi 

aminokyselinami 49–80 lidského spastinu, je hydrofobní HD (Hydrophobic Domain) doména 

[Park 2010]. Protože u M87 varianty chybí prvních 86 aminokyselin, je HD pouze u M1 

varianty. MIT a HD nejsou nezbytné pro štěpení mikrotubulu [White 2007], představují ale 

vazebná místa pro různé adaptorové proteiny, kterými je spastin cílen na specifická místa pro 

svou funkci [White 2007; Mannan 2006; Sanderson 2006; Evans 2006; Errico 2004; 

Reid 2005]. Mezi MIT a MTBD je málo konzervovaný úsek aminokyselin, takzvaná spojka 

(linker) [Roll-Mecak 2008]. Linker má u různých organismů variabilní počet aminokyselin. 
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Při štěpení mikrotubulů nehraje žádnou roli, ale pokud má méně než 40 aminokyselin, zůstává 

spastin vázaný na mikrotubuly a neštěpí je [Roll-Mecak 2008]. Dále má spastin dvě sekvence, 

které umožňují jeho import do jádra NLS (Nucelar Localization Signal) [Beetz 2004]. Mezi 

aminokyselinami 50–87 jsou pak dvě sekvence NES (Nuclear Export Sequence), které 

umožňují jeho export z jádra do cytoplazmy [Claudiani 2005]. Mezi aminokyselinami 50–78 

a 508–529 byly předpovězeny dva motivy leucinového zipu [Hazan 1999]. Tyto motivy ale 

zatím nebyly potvrzeny. Pro funkci spastinu při štěpení mikrotubulů je kritická AAA a 

MTBD doména [Evans 2005; Roll-Mecak 2005; White 2007]. 

3.1.3.1. AAA doména 

Enzymatické místo AAA domény spastinu obsahuje centrální NBD (Nukleotide Binding 

Domain) doménu, a menší HBD (Helix Boundle Domain) doménu tvořenou svazkem čtyř 

šroubovic. NBD tvoří spolu HBD „kapsu“ pro navázání adeninu. Na rozdíl od jiných AAA 

ATPáz, jako je například protein NSF (N-ethylmaleimide Sensitive Factor), je na pozici 482 

spastinu přítomen tryptofan. Tryp482 vytlačuje z kapsy pro adenin úsek aminokyselin, který 

je třeba pro vazbu adeninu. Po hexamerizaci spastinu ale dochází k přesunu Trp482 a 

k aktivaci kapsy pro adenin. Spastin tedy váže ATP do kapsy pro nukleotid až během 

hexamerizace [Roll-Mecak 2008]. AAA doména spastinu dále nese dvě šroubovice, které 

obklopují NBD a specificky interagují s navázaným ATP.  Šroubovice na N-konci AAA 

domény se nazývá α1, šroubovice na C-konci α11. Šroubovice α1 je amfipatická a je kotvena 

k NBD díky svým hydrofobním aminokyselinám; Leu 470, Ile473 a Val474. α11 šroubovice 

tvoří část konzervovaného linkeru, který obklopuje WalkerA motiv vážící fosfát. Štěpící 

aktivitu spastinu lze výrazně snížit mutacemi některých aminokyselin α1 a α11. Mutace 

aminokyselin α1, které interagují s NBD vedla ke snížení ATPázové aktivity spastinu. Naproti 

tomu mutace aminokyselin α1 vystavených solventu (L465, D471 a E472 ) ATPázovou 

aktivitu spastinu neovlivňuje, přesto ale snižuje míru štěpení mikrotubulů. Mutace Tyr 753 

α11 šroubovice štěpení mikrotubulů spastinem zcela zabraňuje. Na základě těchto pozorování 

bylo předpovězeno, že α1 i α11 helixy jsou důležité pro regulaci ATPázové aktivity spastinu a 

štěpení mikrotubulů [Roll-Mecak 2008]. 

3.1.3.2. MTBD 

MTBD nezávisle na ATP váže monomerní spastin na mikrotubuly. Tato doména je 

nezbytná pro štěpení mikrotubulů. Je pozoruhodné, že MTBD doména spastinu nevykazuje 

homologii s žádným dalším známým proteinem ani s funkčním motivem, dokonce ani 

s MTBD doménou kataninu [White 2007]. 
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3.1.3.3. Hydrofobní doména (HD) 

HD na N-konci spastinu tvoří vlásenku, která se částečně zanořuje do lipidické 

dvojvrstvy membrány a vytváří tak hydrofobní „klínek“, který je citlivý na zakřivení 

membrány, nebo možná toto zakřivení přímo způsobuje [Park 2010]. Zároveň je i vazebným 

místem pro centrozómální protein NA14 (Nuclear Autoantigen of 14 kDa) [Errico 2004] a pro 

morfogeny endoplazmatického retikula, jako je Atlasin, REEP1 (Receptor Expression-

Enhancing Protein 1) a Retikulon [Mannan 2006; Sanderson 2006; Evans 2006]. HD je 

důležitá pro cílení spastinu na centrozóm a na endoplazmatické retikulum. Je nutná pro účast 

spastinu při regulaci transportu mezi endoplazmatickým retikulem a Golgiho komplexem. HD 

doména není nutná pro štěpení mikrotubulu, naopak mu pravděpodobně brání [Roll-

Mecak 2008; Salinas 2005]. M1 proto vykazuje výrazně nižší štěpící aktivitu, než M87 

[Connell 2009; Solowska 2010]. HD není exprimována ve všech organismech, například u C. 

elegans chybí [Roll-Mecak 2008].  

3.1.3.4. MIT doména 

MIT doména je přítomna ve všech izotypech spastinu. Napomáhá vazbě spastinu na 

mikrotubuly, není však pro tuto vazbu nezbytná. Kromě spastinu nesou MIT doménu i některé 

endozomální proteiny [Hurley 2008] a další proteiny, které interagují s mikrotubuly 

[Lumb 2012]. MIT doména je tvořena svazkem tří šroubovic [Yang 2008]. Přes MIT doménu 

se k spastinu váží endozómální proteiny, jako je protrudin [Mannan 2006], CHMP1B 

(CHarged Multivesicular Body Protein 1B) [Hurley 2008] a Ist1 (Increased Sodium Tolerance 

1) [Reid 2005; Renvoisé 2010].  

3.1.3.5. NLS a NES sekvence 

M1 i M87 izoformy spastinu nesou dvě NLS sekvence, díky kterým mohou být 

importovány do jádra buňky [Beetz 2004; Claudiani 2005]. NES se nachází před druhou 

iniciační sekvencí spastinu, proto v M87 izoformě spastinu chybí [Claudiani 2005]. Z jádra je 

tedy exportována pouze M1 izoforma spastinu, pravděpodobně přes receptor CMR1/exportin 

[Claudiani 2005]. Proto se M1 varianta nachází především v cytoplazmě, zatímco M87 

varianta je lokalizována v cytoplazmě i v jádře [Claudiani 2005; Errico 2004]. 

3.1.4. Hexamer spastinu 

Spastin se v buňce vyskytuje především jako monomer [White 2007]. Po navázání 

monomerů spastinu na mikrotubuly dochází k tvorbě spastinových hexamerů. Dosud není 

zřejmé, zda pro hexamerizaci spastinu postačuje zvýšená koncentrace spastinu na 
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mikrotubulech, nebo zda hexamerizace spastinu vyžaduje i přítomnost ATP [White 2007; 

Roll-Mecak 2008; Matsushita-Ishiodori 2009]. 

Spastinový hexamer tvoří prstenec o průměru 800 nm, s centrálním pórem o průměru 200 

nm. Po stranách hexameru ční do cytoplazmy šest radiálně uspořádaných „ramének“, 

dlouhých 500 nm (viz Obr. 4). Tato raménka jsou tvořena MIT doménou a linkerem. 

Raménka stabilizují spastinový hexamer na mikrotubulu [Hartman 1999; Roll-Mecak 2008]. 

Centrální pór hexameru je z obou stran obklopen šroubovicemi NBD [Roll-Mecak 2008]. 

Uvnitř póru pak každý monomer nese tři za sebou jdoucí vysoce konzervované smyčky. Tyto 

smyčky obsahují kladně nabité aminokyseliny. Po hexamerizaci spastinu smyčky centrálního 

póru váží C-koncovou část polymerovaných tubulinů a jsou nezbytné pro samotné štěpení 

mikrotubulu. Mutace v pórových smyčkách spastinu nezabraňuje vazbě spastinu na 

mikrotubuly ani hydrolýzu ATP, nicméně zabraňují štěpení mikrotubulu. Spastin tak zůstává 

vázán na mikrotubuly prostřednictvím MTBD [White 2007; Roll-Mecak 2008; Matsushita-

Ishiodori 2009]. 

Spastinové monomery v prstenci mají stejnou orientaci. K jedné straně prstence směřují 

N-konce spastinových monomerů. Tato strana je označována jako strana „A“. Druhá strana je 

pak označována jako strana „B“ (viz Obr. 4). Spastinový hexamer je na mikrotubuly vázán 

svou stranou „A“. Na straně „A“ má centrální pór pozitivní náboj a interaguje s negativně 

nabitým C-koncem tubulinu [Roll-Mecak 2005], který je pak vtažen do vnitřku póru [Roll-

Mecak 2008]. 

3.1.5. Mechanismus štěpení mikrotubulů 

Štěpení mikrotubulů je proces závislý na hydrolýze ATP. V současné době existují dva 

modely, které vysvětlují, jakým způsobem spastin štěpí mikrotubuly: model translokační a 

model disociační.  

Podle translokačního modelu dojde za hydrolýzy ATP ke konformačním změně 

spastinového hexameru, která způsobuje, že smyčky centrálního póru táhnou za C-konec 

tubulinů. Tím je vytvořena mechanická síla, která destabilizuje interakce mezi tubuliny v B-

mřížce. Není jasné, zda pro destabilizaci B-mřížky stačí pouhé zatažení za C-konec tubulinu, 

nebo zda je centrálním pórem protažen celý tubulinový polypeptid [Roll-Mecak 2008]. Podle 

disociačního modelu hydrolýza ATP vyvolává konformační změny αβ-tubulinovém 

heterodimeru. Dochází k zakřivení heterodimeru, které vede k přímému přerušení interakcí 
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mezi tubuliny [White 2007; Matsushita-

Ishiodori 2009]. U obou modelů celý 

proces končí vytržením tubulinu z B-

mřížky a následným rozpadem 

mikrotubulu na dvě části.  

Pro rozštěpení mikrotubulu je 

důležitých dvacet aminokyselin 

v C-koncové doméně tubulinu [Roll-

Mecak 2005; White 2007]. Zvýšením 

negativního náboje C-konce tubulinu je 

zesílena jeho interakce se zásaditými 

aminokyselinami spastinu ve smyčkách 

ATPázové domény, které jsou 

lokalizovány v póru hexameru. 

[Lacroix 2010]. Spastin proto efektivně 

štěpí mikrotubuly, které obsahují 

glutamylované nebo detyrozinované 

tubuliny [Roll-Mecak 2008]. Je 

pozoruhodné, že pórové smyčky 

spastinu nejsou schopny vázat β-III 

tubulin [White 2007].  

3.1.6. Spastin může způsobovat agregaci mikrotubulů 

Bylo pozorováno, že spastin podporuje nezávisle na ATP tvorbu mikrotubulárních 

svazků in vitro [Salinas 2005] a že mutované formy spastinu s nefunkční AAA doménou 

vykazují abnormálně husté a dlouhé svazky mikrotubulů [Errico 2002; Evans 2005]. Bylo 

proto předpovězeno, že spastin může in vivo krom štěpící aktivity vykazovat ve vztahu 

k mikrotubulům i aktivitu značně odlišnou; stimulaci agregace mikrotubulů. Přechod mezi 

aktivitou štěpení mikrotubulů a agregace mikrotubulů by mohl být in vivo zřejmě regulován 

různými kofaktory [Salinas 2005].  

3.1.7. Spastin a migrace 

V buňkách, ve kterých je snížena exprese spastinu, mohou být pozorovány dlouhé 

membránové výběžky, přestože organizace mikrotubulů pod membránou se nemění. U těchto 

 

Obr. 4. Hexamer spastinu. Upraveno dle [Roll-

Mecak 2008]. 
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buněk je výrazně snížena migrace. Naopak u buněk, kde se spastin koncentruje na leading 

edge, jako jsou například buňky glioblastomu, je migrace a invazivita buněk zvýšena. Spastin 

tedy pravděpodobně pozitivně reguluje migraci buněk [Dráberová 2011]. Tento předpoklad 

lze vysvětlit tak, že při štěpení mikrotubulů v buněčném kortexu se může zvýšit množství 

polymerovaných mikrotubulů tím, že spastin generuje krátké fragmenty mikrotubulů. Tyto 

krátké mikrotubuly pak slouží jako základ pro polymeraci nových mikrotubulů [Roll-

Mecak 2006]. Funkce spastinu na leading edge buněk je regulována prostřednictvím Rac1 

[Nishimura 2012]. 

Zároveň je nutno zmínit, že buňky se sníženou expresí spastinu více proliferovaly. A 

naopak -v migrujících glioblastomech byla proliferace potlačena [Dráberová 2011]. Je tedy 

možné, že aktivita spastinu v buňce tedy určuje, zda bude daná buněčná populace 

proliferovat, nebo zda bude tato populace invazivní. To potvrzuje i výzkum, který 

zaznamenal, že proliferující glioblastomy vykazují protichůdné chování oproti glioblastomům 

migrujícím [Giese 2003]. 

3.1.8. Role spastinu v sekretorických drahách 

Spastin hraje důležitou roli při transportu membránových váčků. V různých 

sekretorických drahách propojuje procesy modulace membrány a regulace dynamiky 

mikrotubulů [Reid 2005; Sanderson 2006]. Role obou hlavních izoforem spastinu 

v sekretorických drahách se liší.  

M1 varianta se účastní časných sekretorických drah, kde reguluje dopravu váčků 

z endoplazmatického retikula do Golgiho komplexu [Sanderson 2006; Evans 2006; 

Park 2010]. Pučení váčků z endoplazmatického retikula a jejich transport do Golgiho 

komplexu jsou procesy závislé na mikrotubulech. Spastin proto může ovlivňovat jak pučení 

váčků z endoplazmatického retikula, tak jejich transport.  

M87 varianta hraje roli při endozómálním transportu. Pro tuto funkci je charakteristická 

interakce M87 s proteiny ESCRT-III komplexu (Endosomal Sorting Complex Required for 

Transport) [Reid 2005; Renvoisé 2010; Hurley 2008]. ESCRT-III komplex se účastní 

odstřižení membrán při různých procesech modelace membrán, jako je pučení virových váčků 

z buňky nebo pučení endozomální membrány. 

Za určitých podmínek je ESCRT-III akumulován na endozómech. Na toto místo je pak 

lokalizována i M87 varianta [Connell 2009]. Zatím není známá přesná role spastinu na 
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endozómech. Byla však vyloučena jeho role při degradaci nákladu endozómů [Connell 2009]. 

Na základě interakce spastinu s protrudinem [Mannan 2006] však bylo předpovězeno, že by 

se spastin mohl účastnit regulace směrovaného transportu membrán v neuronech 

[Lumb 2012]. 

3.1.9. Role spastinu při tvarování endoplazmatického retikula 

M1 varianta spastinu je lokalizována na endoplazmatickém retikulu, kde prostřednictvím 

své HD zanořené do membrány endoplazmatického retikula interaguje s REEP1 [Park 2010], 

s atlasinem1 [Sanderson 2006; Evans 2006] a s Reticulonem1 [Mannan 2006] (viz Obr. 5). 

Spastin i REEP1 interagují s mikrotubuly. Pokud je REEP1 mutován a není schopen vázat 

mikrotubuly, dochází k rozpadu tubulární sítě endoplazmatického retikula. Stejně se děje i 

tehdy, je-li v buňce navozena zvýšená exprese spastinu [Park 2010]. Naproti tomu zvýšená 

exprese spastinu s defektní AAA 

doménou vedla v buňkách k tvorbě 

abnormálně hustých a dlouhých 

mikrotubulárních svazků. V těchto 

buňkách pak bylo endoplazmatické 

retikulum tubulární, a bylo distribuováno 

podél vzniklých mikrotubulárních svazků 

[Sanderson 2006; Errico 2002; 

Salinas 2005]. REEP1, atlasin1 a M1 

varianta spastinu spolu tedy tvoří 

komplex, který reguluje morfologii 

endoplazmatického retikula. Tento komplex může za určitých podmínek vázat 

endoplazmatické retikulum podél mikrotubulů a je proto nezbytný pro regulaci tubulární sítě 

endoplazmatického retikula [Park 2010].  

REEP1 a atlasin1 a M1 varianta spastinu mohou být lokalizovány i na další membránové 

organely; na nezakřivené části lupenů (sheets) endoplazmatického retikula [Shibata 2009], na 

ERGIC [Zhu 2006], nebo na cis-Golgiho komplexu [Lee 2009; Park 2010].  

3.1.10. Role spastinu při mitóze 

Během anafáze je nutná rychlá depolymerace (-) konců kinetochorových mikrotubulů 

aby tak docházelo k jejich zkracování. Dokud jsou mikrotubuly vázány svým (-) koncem ke 

γTuRC, jsou stabilizovány a nemůže docházet ke spontánní depolymeraci ani aktivní 

 

Obr. 5. Interakce spastinu, atlasinu a REEP1 na 

endoplasmatickém retikulu. Upraveno podle 

[Park 2010] 

 



3. Proteiny štěpící mikrotubuly 

 

26 

depolymeraci prostřednictvím kinezinu 13. Je tedy třeba odebrat γTuRC. Tohoto procesu se 

účastní spastin, který štěpí mikrotubuly blízko jejich (-) konce a vytváří tak volné (-) konce, 

na které se pak může vázat kinezin 13, který je na mitotickém vřeténku také koncentrovaný. 

Kinezin13 stimuluje rychlou depolymeraci (-) konců mikrotubulů [Zhang 2007; Rogers 2004] 

a chromozomy jsou přitahovány k pólům vřeténka. Protože je na pólu vřeténka i vysoká 

koncentrace γTuRC, je (-) konec mikrotubulu znovu stabilizován a celý proces se může 

opakovat [Zhang 2007]. Úbytek kinezinu13 vyvolal elongaci vřeténka [Rogers 2004]. Kinezin 

13 štěpí mikrotubuly nejen na (-), ale i na (+) konci mikrotubulů – jeho deplece tedy nejen 

zpomalí degradaci mikrotubulů na (-) konci, ale i na (+) konci, kde pak může dojít 

k polymeraci. Spastin a fidgetin jsou pravděpodobně v mitotickém vřeténku alespoň částečně 

funkčně redundantní. Tato redundance vysvětluje, proč se určitá část D. melanogaster 

s nulovou mutací spastinu dožívá dospělosti [Sherwood 2004]. 

3.1.11. Spastin v cytokinezi 

Cytokineze je vysoce regulovaný proces, při kterém se dvě dceřiné buňky po dokončení 

mitózy vzájemně fyzicky oddělí [Schweitzer 2004; Zeitlin 2001]. Po dokončení mitózy jsou 

vzniklé dceřiné buňky propojeny prostřednictvím telofázního tělíska. Telofázní tělísko je 

tvořeno svazkem mikrotubulů, který tvoří přemostění mezi dceřinými buňkami. Tento svazek 

mikrotubulů je obalen plazmatickou membránou, kterou obě buňky sdílejí. Pro dokončení 

cytokineze je třeba rozštěpit mikrotubuly midbody a oddělit plazmatické membrány dceřiných 

buněk. 

Během cytokineze je na centrální část membránového přemostění mezi dceřinými 

buňkami (takzvané midbody) lokalizován ESCRT-III komplex. ESCRT-III komplex společně 

s VPS4 v midbody vytváří dvě kontraktilní šroubovice 17 nm vláken a tím se podílí na 

vytvoření centrální konstrikční zóny [Carlton 2007; Morita 2007; Elia 2011; Guizetti 2011]. 

ESCRT-III s sebou pravděpodobně na midbody přináší spastin. Většina spastinu je 

lokalizována na mikrotubulech, malé množství spastinu ale zůstává na dvojitém prstenci 

šroubovic ESCRT-III [Yang 2008; Connell 2009]. 

ESCRT-III komplex moduluje membránu midbody a v konečném stádiu cytokineze, při 

oddělení buněk (abscizi), zajišťuje přidávání nové membrány mezi dceřiné buňky, až nakonec 

mají obě buňky vlastní plazmatickou membránu [Morita 2007; Piel 2001; Echard 2004]. 

Oddělení předchází štěpení mikrotubulů midbody prostřednictvím spastinu [Guizetti 2011]. 

Signál pro štěpení mikrotubulů v midbody a následné dokončení cytokineze je pravděpodobně 
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dán mateřským centrozómem, který před dokončením cytokineze migruje do midbody 

[Piel 2001]. Konstrikce membrány a definitivní rozdělení membrány prostřednictvím ESCRT-

III komplexu je koordinováno se štěpením mikrotubulů midbody prostřednictvím spastinu 

[Connell 2009; Yang 2008; Guizetti 2011]. 

3.1.12. Role spastinu při axonálním transportu 

Axonální transport je proces, při kterém jsou transportovány proteiny, membránové 

váčky a organely z těla neuronu směrem k synaptickým zakončením axonu a obráceně. Tento 

proces je nezbytný pro neuronální diferenciaci i pro samotné fungování neuronu 

[Guzik 2004]. Hlavní dráhu pro axonální transport tvoří mikrotubuly. Regulace dynamiky a 

prostorového uspořádání mikrotubulů je proto pro axonální transport nezbytná 

[Holzbaur 2004]. Pro výstavbu mikrotubulární sítě v axonu ve velké vzdálenosti od těla 

neuronu (až 1 metr) je třeba na toto místo dopravit mikrotubuly. Protože dlouhé mikrotubuly 

nejsou příliš mobilní [Ahmad 2006], jsou před samotným transportem štěpeny spastinem  na 

kratší úseky [Baas, Karabay 2005; Baas a Qiang 2005]. Mikrotubuly jsou štěpeny v místech 

své polymerace, například na centrozómu [Ahmad 1999]. V dospělosti není štěpení 

mikrotubulů neuronu tak robustní, jako během neuronálního vývoje, je ale stále nezbytné aby 

část mikrotubulů v axonu zůstala mobilní. V neuronech je spastin lokalizován v místech 

větvení axonu či dendritů [Jinushi-Nakao 2007; Yu 2008] a na synapsích [Sherwood 2004].  

3.1.13. Spastin a spastická paraplegie 

S dysfunkcí spastinu v neuronech je spojena dědičná spastická paraplegie HSP 

(Hereditary Spastic Paraplegia). HSP je onemocnění, které je způsobeno degenerací axonů 

kortikospinální dráhy, která je zodpovědná za přenos motorických impulzů z pyramidálních 

neuronů motorické kůry do spinálních motorických neuronů. Čistá forma HSP je 

charakterizována hyperreflexií, zatuhlostí, slabostí a křečemi dolních končetin [Fink 2003]. U 

komplikovanějších forem HSP se se vyskytuje mentální retardace, periferní neuropatie či 

retinopatie [de Bot 2010]. HSP může být klasifikována způsobem dědičnosti (autosomálně 

dominantní, autosomálně recesivní nebo na X vázaná), dále klinickými syndromy (čistá či 

komplikovaná) a locusem mutovaného genu [Yang 2013]. HSP způsobená mutací SPG4 je 

autozomálně dominantní [Raskind 1996], je vázána na chromozom 2 a projevuje se jako čistá 

forma HSP. První příznaky HSP způsobené mutací SPG4 se projevují v časné dospělosti. 

Čistá forma HSP může být při diagnóze zaměněna s jinými onemocněními, které ovlivňují 

kortikospinální dráhu a dorsální sloupec, jako je například subakutní kombinovaná 

degenerace [Yang 2013].  
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Abnormality buněčných funkcí, které jsou zodpovědné za vznik axonopatie při HSP, 

nebyly dosud identifikovány. Existuje několik mechanismů, jakým může mutace spastinu 

k projevům HSP přispívat, žádný z těchto mechanismů ale dosud nebyl potvrzen. 

Pravděpodobně zde dochází k snížení štěpení mikrotubulů. To by pak mělo za 

následek poruchy prostorové organizace mikrotubulů poruchy axonálního transportu, který na 

mikrotubulech závisí [Crosby 2002]]. Vskutku pozorováno, že při HSP dochází k narušení 

transportu mitochondrií [McDermott 2003]. Dále bylo předpovězeno, že k projevům HSP 

může vést i chybná regulace tubulární sítě endoplazmatického retikula. Tato předpověď byla 

vytvořena na základě pozorování, že se spastin účastní regulace tubulární sítě 

endoplazmatického retikula spolu s dalšími HSP geny; atlasinem a REEP [Park 2010] REEP1 

a atlasin1 jsou ve větší míře zastoupeny v centrální nervové soustavě a v tělech axonů 

neuronů kortikospinální dráhy, u kterých dochází při HSP k poškození. Jejich vyšší 

koncentrace v periferních neuronech může způsobovat právě citlivost periferních neuronů 

k jejich mutacím. [Park 2010].  

3.2. Katanin 

Katanin své jméno získal na základě své štěpící aktivity – byl pojmenován podle 

japonského meče (katana) [McNally 1993]. Tato AAA ATPáza je nezbytná pro správný 

průběh mitózy a meiózy [Buster 2002; McNally 2006; Zhang 2007], neuronální morfogenezi 

[Yu 2008], výstavbu a rozbití bičíků a řasinek [Casanova 2009; Rasi 2009] a pro regulaci 

kortikální sítě mikrotubulů u rostlin [Nakamura 2010]. Katanin v buňce funguje většinou jako 

heterodimer. Tento heterodimer je tvořen katalytickou podjednotkou o 491 aminokyselinách a 

relativní molekulové hmotnosti 60 kDa (katanin p60), a podjednotkou, o 655 aminokyselinách 

a relativní molekulové hmotnosti 80 kDa (katanin p80) [Hartman 1998]. Obě podjednotky 

jsou schopny vázat mikrotubuly. Jejich dimerizace zvyšuje afinitu heterodimeru 

k mikrotubulům a schopnost kataninu štěpit mikrotubuly [McNally 2000]. 

3.2.1. Buněčná lokalizace kataninu 

Katanin se váže na centrozómy a na póly mitotického a meiotického vřeténka 

[McNally 1998, 2000]. Pro vazbu kataninu na centrozom jsou třeba obě podjednotky 

heterodimeru kataninu. Zatímco katanin p60 se na centrozom či na póly vřeténka zřejmě váže 

přímo, katanin p80 váže svým WD40 motivem adaptorový protein, který ho sem cílí 

[McNally 2000]. U D. melanogaster je katanin p60 také lokalizován na mitotických 

chromozomech [Zhang 2007]. V interfázní buňce je katanin kromě centrozómu lokalizován i 

v buněčném kortexu a na „leading edge“ migrující buňky. Je možné, že za lokalizaci kataninu 
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p60 do kortikální sítě je zodpovědný katanin p80. Podkladem pro tuto domněnku je fakt, že 

motiv WD40, který nese katanin p80, je přítomen u proteinů, které váží mikrofilamenta. 

Katanin p60 by tedy mohl být přes katanin p80 vázán na mikrofilamenta [Zhang 2011]. 

Během embryogeneze je exprese kataninu výrazně zvýšena ve vznikající nervové soustavě 

[Solowska 2010]. 

3.2.2. Struktura kataninu p60 

Gen kataninu p60 se nachází na chromozomu 6 [Mungall 2003]. Katanin p60 je 

odpovědný za hydrolýzu ATP a štěpení mikrotubulů. Na svém nese C-konci AAA doménu 

[Hartman 1999] a na svém N-konci MIT doménu, která je homologní k MIT doméně VPS4 

[Hartman 1999]. Na N-konci proteinu se také nacházejí aminokyseliny Ser42, Ser109 a 

Thr133, které mohou být fosforylovány prostřednictvím DYRK2 (Dual specificity tyrosine-

phosphorylation-regulated kinase 2) kinázy [Maddika 2009]. 

MIT doména kataninu p60 je složena ze tří antiparalelních helixů α1 – α3, které jsou 

spojeny krátkými smyčkami. Helixy α2 a α3 jsou delší než α1 a tvoří tak výstupek MIT 

domény, který může interagovat s tubulinem. Povrch MIT domény, který umožňuje interakci 

s tubulinem je silně kladně nabitý [Iwaya 2010]. Na povrchu tubulinu jsou jedinými dobře 

dostupnými strukturami helixu H11 a H12 C-koncové části tubulinu [Nogales 1998]. Helix α2 

a α3 MIT domény kataninu p60 tedy tvoří boční interakci s H11 nebo H12 C-koncové části 

tubulinu. [Iwaya 2010]. 

AAA doména kataninu byla předpovězena na základě homologie s AAA doménami 

ostatních AAA ATPáz, dosud však nebyla prokázána. Bylo také předpovězeno, že pórová část 

AAA domény kataninu p60 tvoří kontakt s C-koncovou částí tubulinu. Je tedy 

pravděpodobné, že katanin mikrotubuly štěpí stejným způsobem, jako spastin. Jako 

pravděpodobnější byl předpovězen translokační model štěpení mikrotubulů [Iwaya 2010].  

Byla prokázána interakce kataninu p60 a proteinů, které katanin p60 směřují k jeho 

degradaci. Těmito je například Dyrk2 [Maddika 2009]. Jaká část kataninu s tímto proteinem 

reaguje, však není známo. 

3.2.3. Struktura kataninu p80  

Gen kataninu pB8 leží na 16. chromozomu [Martin 2004, s. 16]. Katanin p80 reguluje 

funkci kataninu p60 a umožňuje jeho vazbu k adaptorovým proteinům [Hartman 1998]. Na 

N-konci je oblast 29 vysoce konzervovaných amino kyselin a dále zde je WD40 doména 
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(krátký strukturální motiv asi 40 amino kyselin zakončený peptidem tryptofan – aspartát) 

[Hartman 1999]. Na C-konci je také doména CON80. Mezi WD40 a CON80 doménami leží 

doména bohatá na prolin [McNally 2000]. WD40 negativně reguluje štěpící aktivitu kataninu 

p60. Zároveň zprostředkovává interakci kataninu s dalšími proteiny. CON80 je nezbytná pro 

dimerizaci s kataninem p60 [Hartman 1998; McNally 2000]. 

3.2.4. Štěpící aktivita kataninu 

Za ATPázovou aktivitu a štěpení mikrotubulů je zodpovědná u kataninu podjednotka 

p60. Katanin p60 tvoří v přítomnosti ATP homohexamery [Hartman 1998]. Pokud jsou in 

vitro přítomny mikrotubuly, katanin hexamerizuje častěji. Mikrotubuly tedy pravděpodobně 

slouží jako „lešení“ pro výstavbu hexameru kataninu. Když je kataninový hexamer uchycen 

na mikrotubulu, může dojít k hydrolýze ATP. Štěpení mikrotubulů zde pravděpodobně 

probíhá stejně, jako při štěpení spastinem [Hartman 1999]. Byly pozorovány výrazné 

konformační rozdíly mezi hexamerem kataninu s navázaným ATP a s navázaným ADP. 

Kromě klasické štěpící aktivity vykazuje katanin in vitro i schopnost depolymerovat 

mikrotubuly na jejich (+) koncích. Není jasné, jestli přímo odebírá tubuliny z úplného konce 

mikrotubulu, nebo zda dochází k mnoha štěpícím událostem v těsné blízkosti (+) konce 

mikrotubulu [Zhang 2011]. Katanin je také schopen interagovat s +TIPs, které stabilizují 

rostoucí (+) konce mikrotubulů a podporují jejich polymeraci. Takovým proteinem je 

například EB1. Katanin může EB1 z (+) konce uvolnit buď tak, že štěpí mikrotubul, nebo 

přímo uvolnit EB1 stejným způsobem, jakým vytahává tubuliny z B-mřížky mikrotubulu. 

C-koncová část EB1 je totiž podobná C-koncové části tubulinu a může proto také sloužit jako 

substrát pro katanin [Mishima 2007]. Takovýmto štěpením může katanin generuje volné (+) 

konce mikrotubulů v kotexu buňky. Nové volné (+) konce jsou metastabilní, což znamená, že 

ani nerostou, ani se nezkracují. Na volné (+) konce mikrotubulů se poté mohou vázat proteiny 

depolymerující mikrotubuly, jako je například kinezin13. Odebráním EB1 z (+) konce 

mikrotubulu tak může katanin nepřímo způsobit katastrofu tohoto mikrotubulu [Zhang 2011]. 

3.2.5. Katanin v buněčném kortexu 

Buněčný kortex je tvořen mnoha proteiny. Mezi tyto proteiny patří i mikrofilamenta a 

mikrotubuly. Regulace mikrotubulů v buněčném kortexu je důležitá pro dělení, morfogenezi a 

pro pohyblivost buňky. Katanin p60 v buněčném kortexu reguluje dynamiku mikrotubulů tak, 

že indukuje katastrofy jejich (+) konců. Tím, že katanin p60 inhibuje polymeraci (+) konců 

mikrotubulů, zabraňuje tomu, aby mikrotubuly tvořily stabilní kontakty s jinými proteiny a 

tak regulovaně potlačuje tvorbu hustého kortikálního uskupení mikrotubulů [Zhang 2011]. 
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Nerovnoměrné rozložení aktivity kataninu p60 v kortexu buňky může vést k variacím 

v chování mikrotubulů. Tyto variace jsou nezbytné například pro migraci buňky. U 

migrujících buněk je katanin p60 lokalizován na „leading edge“. Zde zabraňuje tvorbě 

membránových výběžků, které jsou nezbytné pro buněčný pohyb a tak negativně reguluje 

pohyblivost buněk. [Zhang 2011]. Proces lokalizace kataninu p60 v interfázní buňce musí být 

regulován, nicméně, proteiny, které katanin p60 umisťují do kortexu, nejsou dosud známy 

[Zhang 2011]. 

3.2.6. Role kataninu v meióze a mitóze 

Úloha kataninu v procesu meiózy a mitózy byla studována u C. elegans. Pro tvorbu 

samičího acentriolárního meiotického vřeténka je nezbytná remodelace mikrotubulů. V první 

fázi remodelace dochází ke štěpení dlouhých mikrotubulů kataninem na více kratších 

mikrotubulů, které pak polymerují a množství mikrotubulu v buňce zvyšuje 

[Sonbuchner 2010; Roll-Mecak 2006] Pokud je jedna z podjednotek kataninového dimeru 

mutována, ke štěpení mikrotubulů během meiózy nedochází. V tom případě mikrotubuly 

zůstávají dlouhé, je jich méně a nemohou vytvořit funkční meiotické vřeténko 

[McNally 2006]. Pokud dojde k úplné ztrátě funkce kataninu, vytváří se během meiózy kolem 

chromozomů pouze neorganizovaná masa mikrotubulů. Přítomnost kataninu je tedy pro 

průběh meiózy zásadní. Pokud je ale katanin přítomen i po oplození vajíčka a při zahájení 

mitózy buněk zygoty, dochází k chybné výstavbě mitotického vřeténka a dělení chromozómů 

 

Obr. 6. Rozchod anafázních chromozomů. Upraveno dle [Zhang 2007]. 
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je neúspěšné [Lu 2007]. Pro přechod zygoty C. elegans k mitóze je třeba katanin degradovat. 

Dosud byly identifikovány tři dráhy, které se degradace kataninu při přechodu zygoty C. 

elegans do mitózy účastní. Do těchto drah je katanin cílen prostřednictvím své interakce 

s MEL-26 (Maternal Effect Lethal 26), fosforylací kinázou MBK-2 (MiniBrain Kinase 2) 

nebo defosforylací prostřednictvím fosfatázy PP4 (Protein Phosphatase 4) [Han 2009]. 

Podobně je katanin při přechodu zygoty k mitóze degradován i u savců [Lu 2007]. 

Savčí katanin p60 hraje důležitou roli i při tvorbě mitotického vřeténka. Odštěpuje 

mikrotubuly z centrozómu a generuje tak volné (-) konce. Na tyto (-) konce mikrotubulů se 

váže γ-TuRC a dochází k reorganizaci interfázní sítě mikrotubulů. γ-TuRC s navázanými 

mikrotubuly jsou pomocí dyneinu translokovány na vznikající mitotické póly a je vytvořeno 

mitotické vřeténko [Buster 2002]. U D. melanogaster katanin p60 také asociuje 

s chromozomy a napomáhá „Pacman-Flux“ procesu, kdy dochází ke koordinaci aktivit 

enzymů, které mikrotubuly štěpí (katanin) a depolymerují (kinezin 13). Katanin štěpí 

kinetochorové mikrotubuly, které jsou stabilizovány pomocí EB1 a dalších +TIPs 

[Sharp 2012] a generuje volné (+) konce mikrotubulů. Na tyto (+) konce mikrotubulů pak 

nasedá kinezin13, který je lokalizovaný na kinetochorech, a který vzniklé (+) konce aktivně 

depolymeruje [Zhang 2007] (viz Obr. 6). Aby na kinetochorech je rovněž lokalizován 

molekulární motor dynein, který váže mikrotubuly a posunuje se po nich k (-) konci 

mikrotubulu (shrnuto v [Lodish 2007]). Během tohoto procesu jsou tedy chromatidy 

přichyceny ke zkracujícím se kinetochorovým mikrotubulům a tak jsou přitahovány k pólům 

vřeténka [Zhang 2007].  

3.2.7. Katanin v Neuronech 

V neuronech je katanin koncentrován na centrozómu. Zde štěpí mikrotubuly a vytváří 

krátké mikrotubulární fragmenty, které jsou pak transportovány do axonu. Zde pak tyto 

fragmenty polymerují a stimulují prodlužování axonu [Ahmad 1999]. Lze říci, že katanin 

hraje významnou roli především během embryogeneze, kde je nutno prodlužovat axony velmi 

rychle [Solowska 2010]. Katanin může štěpit mikrotubuly i v axonu a přispívat tak k větvení 

axonu, stejně jako spastin. Na rozdíl od spastinu je ale katanin v axonu rozmístěn difuzně 

[Yu 2008]. Aby štěpil mikrotubuly pouze v místě větvení axonu a ne jinde, musí být jeho 

štěpící aktivita regulována. Toho se účastní tau a protein MAP4. Tyto proteiny se váží na 

mikrotubuly a znemožňují nasednutí kataninu [Ozer 2000]. Pokud dojde k fosforylaci těchto 

proteinů, výrazně se sníží jejich afinita k mikrotubulu.  
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3.2.8. Katanin a tvorba axonem 

Bičíky a řasinky jsou velice složité pohyblivé mikrotubulární struktury, které se 

nacházejí na povrchu buňky. Jsou tvořeny devíti páry mikrotubulů (doublets), které jsou 

uspořádány do kruhu a centrálním párem mikrotubulů. Vytváří se tak „axonema“. K tělu 

buňky je axonema kotvena bazálním tělískem, které je zároveň i místem nukleace 

mikrotubulů. 

Katanin hraje roli při tvorbě axonemu Tetrahymena i Chlamydomonas. Katanin 

specificky štěpí polyglutamylované mikrotubuly v bičících a mikrotubuly buněčného kortexu 

a generuje tak velké množství αβ-tubulinových dimerů a mikrotubulárních fragmentů, které 

pak slouží k výstavbě axonemu. Pokud je katanin mutován, nedochází k tvorbě axonemu a 

bičíky, případně řasinky, jsou imobilní. Při nástupu mitózy Chlamydomonas katanin 

specificky štěpí mikrotubuly v oblasti mezi bazálním tělískem a bičíkem a tak uvolňuje 

bazální tělísko, které během mitózy slouží jako pól vřeténka. Pokud je kataninu málo, 

k uvolnění bazálního tělíska a následné mitóze nedochází [Rasi 2009].  

3.2.9. Onemocnění spojená s kataninem 

Při různých neurodegenerativních onemocněních, jako je například Alzheimerova 

choroba, je akumulován hyperfosforylovaný tau protein. Je pravděpodobné, že za tento jev 

může i abnormální štěpení mikrotubulů kataninem[Sharp 2012]. Při zkoumání karcinogeneze 

epitelu prostaty byla pozorována zvýšena exprese kataninu p60. Na základě poznatků o vlivu 

kataninu na migraci buněk a jejich proliferaci se předpokládá, že tyto buňky více migrují a 

pomaleji se dělí. Tento karcinom rostl pomalu, více migroval a tvořil metastáze, které pak 

bylo možno pozorovat v kostní tkáni [Ye 2012]. 

3.3. Fidgetin 

Fidgetin je zatím poslední objevenou AAA ATPázou, která štěpí mikrotubuly. Fidgetin 

dále může způsobovat depolymeraci na (-) konci mikrotubulu [Mukherjee 2012]. Fidgetin se 

účastní i při výstavbě mitotického vřeténka a při rozchodu anafázních chromozomů 

[Zhang 2007; Mukherjee 2012]. Pravděpodobně hraje určitou roli i v jádru interfázní buňky, 

tato ale dosud nebyla popsána. Funkce fidgetinu je spojena s regulací mnoha procesů, které 

jsou nezbytné pro vývoj savčího embrya [Cox 2000]. Na základě homologie s fidgetinem byly 

identifikovány dva příbuzné proteiny; fidgetin-like1 a fidgetin-like2 [Cox 2000]. Funkce 

fidgetin-like2 je dosud neznámá. Fidgetin-like1 hraje roli při spermatogenezi, diferenciaci 

osteoblastů [Park 2007] a při řízení buněčného cyklu ve slezině [Schraenen 2010].  
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3.3.1. Izoformy fidgetinu 

Gen pro lidský fidgetin se nachází na druhém chromozomu. Fidgetin je tvořen 759 

aminokyselinami a jeho relativní molekulová hmotnost je přibližně 82 kDa. Fidgetin je 

fylogenicky vysoce konzervovaný protein – myší fidgetin je z 97% identický s lidským 

fidgetinem [Cox 2000]. U savců se vyskytují tři proteiny rodiny fidgetinů: fidgetin, fidgetin-

like 1 a fidgetin-like 2. U ostatních organismů se nachází pouze jeden tento protein, který je 

homologní k fidgetinu i k fidgetin-like 1 [Cox 2000]. Tento protein bude dále značen jako 

FIGL-1.  

Fidgetin-like 1 se u myši nachází na 11. chromozomu. Jeho předpokládaná relativní 

molekulová hmotnost je 74 kDa. Pomocí elektroforézy byl ale extraktu myších varlat nalezen 

fidgetin o relativní molekulové hmotnosti 72 kDa a 76 kDa. Fidgetin je tedy v myších 

varlatech pravděpodobně posttranslačně modifikován. Předpokládá se, že jde o fosforylaci a 

acetylaci [L’Hôte 2011].  

3.3.2. Buněčná lokalizace a interakční partneři fidgetinu 

Zatímco fidgetin a fidgetin-like2 jsou v interfázních buňkách lokalizovány jen v jádře, 

fidgetin-like1 se vyskytuje jak v jádře buňky, tak i v cytoplazmě. Při mitóze, především 

během metafáze jsou fidgetin a fidgetin-like1 koncentrovány na pólech dělícího vřeténka 

[Zhang 2011; L’Hôte 2011].  

V tkáních myši se exprese fidgetinu překrývá s expresí fidgetin-like2. Fidgetin i 

Fidgetin-like2 jsou ve vyšší míře zastoupeny především v tkáni mozku, plic a ledvin. 

Fidgetin-like1 je exprimován především ve tkáních sleziny a varlat [Yang 2005]. Ve varlatech 

se Fidgetin-like1 nachází v germinální linii: pachytenních spermatocytech a o něco méně 

ve spermatogoniích. Stejně tak koncentrace FIGL-1 C. elegans je vysoká během mitotického 

dělení spermatocytů [L’Hôte 2011]. Zvýšená exprese fidgetinu byla pozorována v buňkách 

středního až pozdního gestačního stádia embryonálního vývoje myši 

Savčí fidgetin interaguje s proteinem AKAP95 (A Kinase Anchor Protein of 95 kDa), 

kterým je lokalizován do jádra. Tkáňová exprese AKAP95 a fidgetinu je během 

embryonálního vývoje myši do značné míry stejná [Yang 2006]. Na FIGL-1 C. elegans může 

být kovalentně vázán krátký protein SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier) [Onitake 2012]. 
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3.3.3. Struktura fidgetinu 

Struktura fidgetinu  dosud nebyla zcela popsána. Je známá AAA doména fidgetinu, která 

se nachází mezi aminokyselinami 519 – 654, a nese s typické motivy pro AAA ATPázy - 

WalkerA, WalkerB a SRH [Cox 2000]. V AAA doméně savčího fidgetinu je kyselina 

asparagová, která je například v C. elegans nezbytná pro hydrolýzu ATP, zaměněna za serin. 

Dlouho se proto předpokládalo, že savčí fidgetin ztratil schopnost štěpit mikrotubuly 

[Cox 2000; Lupas 2002]. Poblíž N-konce fidgetinu, mezi aminokyselinami 202 – 291, se 

nachází oblast, která je bohatá na prolin a je pro fidgetin charakteristická. Předpokládá se, že 

přes tuto oblast by se k fidgetinu mohly vázat další proteiny [Cox 2000]. V různých 

organismech je konzervována především C-koncová část fidgetinu. N-koncová část fidgetinu, 

je mezi různými organizmy konzervována méně. V různých organismech tedy může mít 

fidgetin různé interakční partnery. Nakonec byla na fidgetinu identifikována NLS. NLS savců 

má dvě části a nachází se uprostřed sekvence proteinu. [Yang 2005; Onitake 2012]. 

Na základě homologie spastinu a fidgetinu se předpokládá, že fidgetin vykonává své 

funkce ve formě hexameru. Hexamer fidgetinu dosud nebyl identifikován, byla však 

prokázána schopnost fidgetinu tvořit homodimery [Yang 2005]. 

3.3.4. ATPázová aktivita fidgetinu 

Pro hydrolýzu ATP fidgetinem jsou nezbytné všechny tři hlavní motivy AAA ATPáz; 

WalkerA, WalkerB a SRH [Yakushiji 2006]. Nicméně bylo pozorováno, že pokud byly do 

roztoku s ATP přidány mutované formy fidgetinu, které samy o sobě nebyly schopné ATP 

hydrolyzovat, došlo k hydrolýze. Tento nález podporuje tzv. „model vzájemné katalýzy“ 

[Yakushiji 2006]. Podle tohoto modelu jeden monomer fidgetinového hexameru katalyzuje 

hydrolýzu ATP na sousedním monomeru. Pokud je hexamer tvořen dvěma mutovanými 

proteiny, z nichž každá nese defekt v jiné aminokyselině, pak jedna mutovaný protein 

kompenzuje defekt ve funkci druhého proteinu a díky tomu může být hydrolýza ATP 

zachována [Karata 1999]. K této mezimolekulární katalýze může dojít následujícím 

způsobem: Po navázání ATP dojde v kapse pro nukleotid ke konformační změně. Tato 

konformační změna způsobuje „natočení“ argininu SRH jednoho monomeru fidgetinu 

směrem ke γ-fosfátu ATP na sousedním fidgetinovém monomeru. Tento arginin pak 

napomáhá hydrolýze ATP sousedního fidgetinu v hexameru. Není zřejmé, který ze tří 

argininů SHR motivu fidgetinu má tuto funkci. Pro hydrolýzu ATP jsou potřebné všechny tři 

[Yakushiji 2006].  
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3.3.5. Funkce fidgetinu při mitóze 

Fidgetin hraje roli v mitóze při výstavbě mitotického vřeténka a jeho dynamice 

[Zhang 2007]. Dále lidský fidgetin podporuje depolymeraci astrálních mikrotubulů a 

zabraňuje jejich růstu. Protože je mimo centrální vřeténko méně stabilizačních MAPs, 

depolymerace astrálních mikrotubulů probíhá rychleji než flux. Astrální mikrotubuly se 

zkracují a přitahují pól vřeténka k membráně vznikající buňky. Póly anafázních buněk se tak 

od sebe rychle oddalují a dochází k urychlení anafáze [Mukherjee 2012]. Štěpení a degradace 

mikrotubulů při mitóze D. melanogaster je dosud jedinou popsanou funkcí fidgetinu. Zdá se, 

že FIGL-1 C. elegans in vivo mikrotubuly neštěpí a neúčastní se tedy ani depolymerace 

mikrotubulů při mitóze [Onitake 2012].  

3.3.6. Funkce fidgetinu v interfázní buňce 

Funkce fidgetinu ani funkce fidgetin-like v interfázní buňce nebyla dosud identifikována. 

Fidgetin by mohl například regulovat funkci AKAP95, se kterým interaguje v jádře. AKAP95 

se pravděpodobně účastní mnoha buněčných pochodů, jako jsou signalizační dráhy PKA 

(Protein Kináza A), translokace kaspázy 3 do jádra, kondenzace DNA, replikace DNA, 

transkripce a regulace stability mRNA. Žádná z těchto funkcí nicméně nebyla potvrzena in 

vivo (shrnuto v [Yang 2006]).  

3.3.7. Fidgetin a defekty v embryonálním vývoji 

Fidgetin hraje významnou roli při embryonálním vývoji různých organizmů. U myší, 

které mají v 2. intronu genu pro fidgetin vložen retrotranspozon, dochází k chybným úpravám 

RNA. Tyto chybné úpravy pak způsobují snížení exprese fidgetinu [Cox 2000]. Fenotyp myší 

se sníženou expresí fidgetinu, zahrnuje poruchy sluchu a zraku, polydaktylii, častější výskyt 

rozštěpu pánve, patra a rtu a dalších abnormalit. Typickými projevy takovýchto myší jsou třes 

a kroužení hlavou. Právě podle třasu myší (anglicky „fidget“) byl fidgetin pojmenován. Dále 

u myší, které nesly mutaci v genu pro fidgetin i pro AKAP95 se rozštěp patra vyskytoval 

častěji, než když byl mutován pouze fidgetin. Samotná mutace AKAP95 žádné defekty 

v embryonálním vývoji nezpůsobila. Je tedy možné, že pro embryogenezi savců je důležitá 

interakce fidgetinu s AKAP95. U lidí je rozštěp rtu a rozštěp patra běžným vývojovým 

defektem, který je způsoben jak vnějšími faktory, tak geneticky. Je možné, že za rozštěp rtu a 

patra novorozenců by mohla být zodpovědná interakce AKAP95 a fidgetinu [Yang 2006]. 

Rozštěpem patra a rtu se projevují i poruchy ve funkci SUMO, který se váže na fidgetin. 

SUMO proteiny modulují funkci proteinů, na které se váží, a regulují tak mnoho buněčných 

pochodů, jako je například exprese genů, přenos signálů, transport mezi jádrem a 
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cytoplazmou, apoptóza a buněčný cyklus. Je pravděpodobné, že vazba SUMO je nezbytný pro 

správnou funkci FIGNL-1 u C. elegans. Dosud není známo, zda se sumoylace vyskytuje i u 

savců[Onitake 2012]. Byla navržena hypotéza, že fidgetin společně se sumoylací 

traskripčních faktorů hraje důležitou roli v embryogenezi savců. Dále mohou být defekty 

v embryonálním vývoji spojeny s dysfunkcí fidgetinu při mitóze, která by mohla způsobit 

defekty v organizaci mikrotubulů centrálního mitotického vřeténka či organizace astrálních 

mikrotubulů [Mukherjee 2012].  

3.3.8. Funkce fidgetin-like 1 při spermatogenezi 

Jak naznačují výzkumy varlat u myši, fidgetin-like 1 hraje důležitou roli při 

spermatogenezi. Bylo zjištěno, že v pachytenních spermatocytech je koncentrace fidgetin-

like1 zvýšená, ve spermatogoniích je pak nižší. Při meiotickém dělení však fidgetin-like1 

téměř chybí. Je pravděpodobné, že pro vstup spermatogonií do meiotického dělení je třeba 

fidgetin-like 1 degradovat. Mutace N-koncové části fidgetin-like1 myši vede k výraznému 

zpomalení profáze spermatocytů a dalším abnormalitám v první vlně spermatogeneze. Zde 

pak dochází k  defektům spermií, k apoptóze a ke zpomalení růstu varlat. Mutace N-koncové 

domény fidgetin-like 1 může zabránit vazbě proteinů, které fidgetin-like 1 směřují k degradaci 

[L’Hôte 2011]. Možnost takové degradace byla předpovězena u C. elegans. FIGL-1 zde 

interaguje s MEL-26, což je specifický faktor směřující proteiny označené ubiquitinem na 

proteazóm, kde jsou tyto proteiny degradovány. V mitotických buňkách je koncentrace MEL-

26 nízká, dramaticky se ale zvýší při přechodu spermatogonií do meiotického dělení. To 

koresponduje se snížením koncentrace FIGL-1. V případě, že je FIGL-1 mutován, 

spermatogonie nemohou přejít do meiotického dělení. V proliferační zóně gonád C. elegans 

pak dochází k akumulaci mitotických jader a následně ke sterilitě jedince. Lze tedy 

předpokládat, že mutace FIGL-1 vede k inhibici jeho interakce s MEL-26 [Luke-

Glaser 2007]. 
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4. Závěr 

Dosud publikované práce ukazují, že pro správný průběh řady základních bněčný procesů 

jsou nezbytné proteiny štěpící mikrotubuly mezi které patří především AAA ATPázy spastin, 

fidgetin a katanin. Do značné míry byla objasněna role těchto proteinů zejména při mitóze a 

meióze, při tvorbě axonů a modulaci endoplazmatického retikula. Podstatně méně poznatků 

však zatím bylo získáno o úloze těchto proteinů při regulaci buněčné migrace a jaké funkce 

vykonávají v jádře buňky.  

Nově publikované práce o roli kataninu a spastinu při buněčné migraci [Zhang 2011; 

Dráberová 2011] naznačují, že tyto proteiny mohou regulovat mikrotubuly koordinovaně. 

Zvýšená exprese jak kataninu tak spastinu byla nalezena u vysoce invazivních nádorů. V 

blízké budoucnosti se dá tedy předpokládat velký pokrok v pochopení role těchto enzymů při 

regulaci motility nádorových buněk. Protože proteiny štěpící mikrotubuly jsou důležité jak 

pro dělení buněk tak pro jejich motilitu mohu se stát vhodným terčem pro vývoj nových 

léčebných přístupů u agresivních nádorů jako jsou glioblastomy. V letošním roce byla 

popsána první látka (peptid NFL-TBS.40-63), která selektivně moduluje mikrotubuly 

glioblastomů a výrazně snižuje jejich motilitu [Lépinoux-Chambaud 2013]. Otevřenou 

otázkou zůstává, jak tento prptid ovlivňuje funkce proteinů štěpících mikrotubuly. Spastin a 

fidgetin vykazují kromě štěpení mikrotubulů i další aktivity. Některá pozorování nasvědčují 

tomu, že by fidgetin mohl přímo či zprostředkovaně regulovat transkripci některých genů. 

Výzkum toho, jestli fidgetin opravdu funguje jako transkripční faktor a případně které geny 

reguluje, by mohl napomoci pochopení, jakým způsobem tento enzym přispívá k defektům 

v embryonálním vývoji myši. Na základě toho by pak a mohly být objasněny i podobné 

vývojové poruchy u lidí. I když mechanismus štěpení mikrotubulů je znám, zbývá objasnit 

zda pro rozbití jednoho mikrotubulu stačí jeden AAA ATPázový hexamer, nebo zda je 

potřeba souhry více hexamerů, kdy dochází k destabilizaci více tubulinů v B-mřížce 

mikrotubulu zároveň. 

Závěrem je možno říci, že v blízké budoucnosti můžeme očekávat velký pokrok 

v pochopení molekulárních mechanismů regulace mikrotubulů pomocí proteinů štěpících 

mikrotubuly a že se tyto nové poznatky promítnou i do léčby nádorů. 
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