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Seznam často používaných zkratek
EGO

escape from growth arrest

únik ze zadržení růstu

mTORC1

mammalian TOR complex 1

savčí TOR komplex 1

RiBi

ribosome biogenesis factors

faktory biogeneze ribozomů

RP

ribosomal protein

ribozomální protein

TOR

The target of rapamycin

cíl rapamycinu

TORC1

TOR complex 1

TOR komplex 1

TORC2

TOR complex 2

TOR komplex 2

5

Abstrakt
TOR („Target of rapamycin“) protein je vysoce konzervovaná serin/threoninová
kináza, která je centrální komponentou signálních kaskád regulujících buněčný růst a
metabolismus eukaryotních organismů od kvasinek až po člověka. TOR proteiny byly
objeveny v roce 1991 u kvasinek Saccharomyces cerevisiae jako cíl antimykotika a
imunosupresoru rapamycinu. Kvasinky nesou na rozdíl od většiny eukaryotních
organismů dva TOR geny, které kódují dva homologní proteiny Tor1p a Tor2p. Ty
jsou součástí dvou komplexů TORC1 a TORC2. TORC1 je specificky inhibován
rapamycinem a je zodpovědný za regulaci buněčného růstu v závislosti na množství a
kvalitě dostupných živin. TORC2, který je necitlivý k účinkům rapamycinu, reguluje
polymerizaci aktinu, syntézu sfingolipidů a endocytózu. Tato práce popisuje oba
komplexy a je zaměřena především na regulaci a signalizaci TORC1.
Klíčová slova: TOR, TORC1, TORC2, rapamycin

Abstract
TOR („Target of rapamycin“) protein, a highly conserved Ser/Thr protein
kinase, is a central component of signalling network that controls cell growth in
diverse eukaryotic organism, ranging from yeast to man. TOR proteins were first
identified in yeast Saccharomyces cerevisiae in 1991 as the targets of the antifungal
and immunosupressive agent rapamycine. In contrast to most eukaryotes, yeast
contains two TOR homologues , Tor1p and Tor2p. These proteins are components of
multiprotein complexes TORC1 and TORC2. TORC1 is specifically inhibited by
rapamycine and controls cell growth in response to quality of the available nutrients.
TORC2, which is insensite to rapamycine, regulates actin polymerization,
sphingolipid biosynthesis and endocytosis. This work is focused on description of
both TOR complexes, especially on downstream and upstream regulation of TORC1.
Key words: TOR,TORC1, TORC2, rapamycin
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1 Úvod
TOR („Target of rapamycin“) protein je vysoce konzervovaná serin/threoninová
kináza, která je centrální komponentou signálních kaskád regulujících buněčný růst a
metabolismus eukaryotních organismů od kvasinek až po člověka. TOR proteiny byly
objeveny v roce 1991 u kvasinek Saccharomyces cerevisiae jako cíl antimykotika a
imunosupresoru rapamycinu, z čehož vychází jejich pojmenování (Heitman et al.,
1991). Rapamycin je přírodní produkt (makrolid) izolovaný z půdní bakterie
Streptomyces hygroscopicus objevené na ostrově Rapa Nui (Velikonoční ostrov) v
roce 1972, podle něhož byl pojmenován (Sehgal et al., 1975; Vezina et al., 1975).
Izolace a identifikace mutantů rezistentních vůči účinkům rapamycinu vedla k objevu
tří genů: FPR1, TOR1 a TOR2 (Heitman et al., 1991).
Kvasinky nesou na rozdíl od většiny eukaryotních organismů dva TOR geny,
které kódují dva homologní proteiny Tor1p a Tor2p (Helliwell et al., 1994). Tyto
proteiny jsou hlavní součástí dvou funkčně a strukturně odlišných komplexů
(Loewith et al., 2002; Zheng et al., 1995). Prvním je TOR komplex 1 (TORC1)
specificky inhibovaný rapamycinem. Účinek rapamycinu vede k zastavení buněčného
cyklu, vstupu do G0 fáze, snížení syntézy proteinů, zvýšení exprese genů reagujících
na stres, spuštění autofagie a k přechodu na alternativní metabolismus uhlíku a
dusíku. TORC1 je tedy zodpovědný za regulaci buněčného růstu v závislosti na
množství a kvalitě dostupných živin. Druhým komplexem je méně prostudovaný TOR
komplex 2 (TORC2), který je necitlivý k účinkům rapamycinu a reguluje polymeraci
aktinu, syntézu sfingolipidů a endocytózu.
Od 90. let dvacátého století na téma TOR signalizace bylo doposud
publikováno několik tisíc prací; to je několik set ročně. Je tak nemožné probrat
všechny dostupné informace v práci tohoto rozsahu. Cílem této práce je proto
zrekapitulovat TOR signalizaci u kvasinek a přehledně shrnout relevantní literaturu.
Tato práce je zaměřená především na popis struktury, regulace a popis hlavních
metabolických drah, které TOR komplexy svou aktivitou ovlivňují. Podrobněji jsou
zde rozepsány především informace o lépe prostudovaném TORC1 proteinovém
komplexu.

7

2 Struktura TOR proteinů
Kvasinky nesou na rozdíl od většiny eukaryotních organismů dva TOR geny, které
kódují dva paralogy: Tor1p a Tor2p. Tyto proteiny jsou 280 kDa velké, z 67%
identické (Helliwell et al., 1994) a obsahují několik funkčně odlišných domén. Nkoncová polovina proteinu se skládá z přibližně dvaceti tandemově se opakujících
HEAT motivů („Huntingtin, elongation factor 3, A subunit of protein phosphatase 2A
and TOR1“)(Obrázek 2.1)(Perry and Kleckner, 2003). Tyto motivy vytvářejí povrch
pro protein-proteinové interakce a jsou nezbytné pro vytvoření multiproteinových
komplexů (Wullschleger et al., 2005). Vedle HEAT motivů se vyskytuje FAT doména,
která pravděpodobně interaguje s podjednotkami TOR komplexů nebo se podílí na
skládání proteinu. Za FAT doménou je FRB („Fkb1p-rapamycin binding domain“), na
kterou se váže toxický Fkb1p-rapamycinový komplex (více kapitola 5.1). Dále
následuje kinázová doména a na C-konci je FATC doména (Alarcon et al., 1999;
Bosotti et al., 2000; Dames et al., 2005). Přítomnost několika s proteiny
interagujících domén naznačuje, že TOR proteiny interagují s mnoha dalšími proteiny
a vytvářejí komplexy, které jsou popsány v další kapitole.

Obrázek 2.1: Schéma konzervované struktury domén TOR proteinu. N-konec TOR proteinu obsahuje
tandem HEAT motivů důležitých pro protein-proteinovou interakci. Vedle nich se vyskytuje FAT
doména, FRB doména, kinázová doména a na C-konci FATC doména. FRB doména je místo, kam se
váže Fkb1p-rapamycinový komplex. Převzato a upraveno z (Benjamin et al., 2011).
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3 Struktura TOR komplexů
3.1 TOR komplex 1
Tor komplex 1 tvoří přibližně 2 MDa velký komplex (Loewith et al., 2002), který
vytváří dimery podobně jako TORC2 a mTORC1 (Wullschleger et al., 2005; Yip et al.,
2010). Jádro tohoto na rapamycin a živiny citlivého komplexu se u S. cerevisiae
skládá z konzervovaných podjednotek Kog1p, Lst8p a jednoho ze dvou proteinů Tor1p
nebo Tor2p (Obrázek 3.1)(Tabulka 3.1)(Loewith et al., 2002). TOR proteiny u
kvasinek jsou ortology savčího mTOR proteinu (Yip et al., 2010). Tor1p není nezbytný
pro životaschopnost buňky a v případě jeho ztráty může být v TORC1 nahrazen
Tor2p, který je také součástí TORC2 a jeho ztráta je pro organismus letální (Helliwell
et al., 1994; Wullschleger et al., 2005). Protein Kog1p („kontroller of growth 1“) má
molekulární hmotnost 176 kDa, obsahuje čtyři vnitřní HEAT motivy, sedm WD40
motivů na C-konci a RNC („raptor N-terminal conserved“) doménu, která se váže na
N-konec TOR proteinu a interaguje se substráty TORC1. Kog1p je z 27% sekvenčně
indentický se savčím ortologem raptor a stejně jako on je nezbytný pro navázání
substrátu na komplex (Hara et al., 2002; Loewith et al., 2002). Esenciální protein
Lst8p („lethal with sec thirteen“) je z 28% sekvenčně identickým ortologem savčího
mLST8 (znamým také jako GβL)(Kim et al., 2003; Loewith et al., 2002). Je tvořen
sedmi WD40 motivy, váže se na TORC1 i TORC2 v místě kinázové domény, kterou
stabilizuje, a u TORC2, mTORC1 a mTORC2 je nezbytný pro kinázovou aktivitu
komplexu (Kim et al., 2003; Loewith et al., 2002; Wullschleger et al., 2005). TORC1
dále obsahuje nekonzervovaný protein Tco89p („TOR complex one 89kDa subunit“),
který zprostředkovává signály od EGO komplexu k TORC1 (více kapitola 5)(Binda et
al., 2009; Reinke et al., 2004).
Obrázek 3.1: Složení TOR komplexu 1. TORC1
je 2MDa velký komplex složený z Lst8p, Kog1p,
Tco89p a Tor1p nebo Tor2p.
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3.2 TOR komplex 2
K rapamycinu necitlivý TORC2 se skládá z následujících šesti proteinů: Tor2p,
Avo1p, Avo2p, Avo3p, Bit61p a Lst8p, z nichž esenciální jádro komplexu tvoří vysoce
konzervované podjednotky Tor2p, Avo1p, Avo3p a Lst8p (Obrázek 3.2)(Loewith et
al., 2002; Wullschleger et al., 2005). Výzkumy naznačují, že se komplex vyskytuje
jako multimer a vytváří TORC2-TORC2 dimery, které vznikají HEAT-FAT interakcí
mezi TOR proteiny. V buňce byly nalezeny dvě odlišně velké formy TORC2 (1,52 MDa a 0,7-0,8 MDa), které představují monomerní a dimerní formu komplexu
(Wullschleger et al., 2005). Avo1p („adheres vocariously to TOR2“) je přibližně
131 kDa velký esenciální protein, jehož savčím ortologem je mSin1 (Loewith et al.,
2002; Wullschleger et al., 2005), a má na svém C-konci PH doménu, která
zajišťuje navázání komplexu na plazmatickou membránu (Berchtold and Walther,
2009). Avo3p má velikost 164 kDa a jeho savčím ortologem je mAVO3 známý také
jako rictor (Loewith et al., 2002; Wullschleger et al., 2005). Obsahuje RasGEFN
doménu, kterou můžeme najít na N-konci Ras GTPáz, ovšem funkce této domény u
Avo3p je doposud nejasná (Loewith et al., 2002). Avo1p a Avo3p jsou důležité pro
správné sbalení komplexu a jeho stabilitu, jsou také autofosforylovány, což je důležité
pro regulaci kinázové aktivity komplexu a pro zprostředkování signálů efektorům.
Navázání těchto dvou proteinů na N-konec Tor2p vytváří místo pro navázání Avo2p a
pravděpodobně i Bit61p. Rezistence TORC2 k rapamycinu je způsobena navázaným
Avo1p v místě FRB domény na Tor2p, kterou překrývá (Wullschleger et al., 2005).
Avo2p je neesenciální podjednotkou komplexu, která interaguje se substráty TORC2
Slm1p a Slm2p a pravděpodobně plní funkci adaptorového proteinu (Audhya et al.,
2004; Wullschleger et al., 2005). Bit61p („61 kDa binding partner of Tor2p“) je
neesenciální složkou komplexu a jeho funkce není známa (Reinke et al., 2004). Lst8p
se váže na C-konec Tor2p a je zodpovědný za stabilitu a zachování kinázové funkce
(Wullschleger et al., 2005), jak bylo popsáno výše.
Obrázek 3.2: Složení TORC2. TORC2 se skládá
z Avo1p, Avo2p, Avo3p, Lst8p, Bit61p a na rozdíl od
TORC1 výhradně z Tor2p. Avo3p obsahuje RasGEFN
doménu a Avo1p PH doménu. Všechny komponenty
mohou být v komplexu přítomny ve dvou kopiích,
jelikož TORC2 vytváří dimer.
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Tabulka 3.1: Komponenty TOR komplexů u kvasinek

Protein

Savčí ortolog

Komplex

Funkce

Tor1p

mTOR

TORC1

Katalytická podjednotka,
proteinkináza

Tor2p

mTOR

TORC1/2

Katalytická podjednotka,
proteinkináza

Kog1p

raptor

TORC1

Navázání substrátu na komplex

Lst8p

mLST8 (GβL)

TORC1/2

Stabilita a zachování kinázové
funkce komplexu

Tco89

-------------

TORC1

Příjem signálu od EGO komplexu

Avo1p

mSIN1

TORC2

Stabilita a regulace aktivity
komplexu, ukotvení komplexu na
membránu

Avo3p

rictor

TORC2

Stabilita a regulace aktivity
komplexu

Avo2p

-------------

TORC2

Adaptorový protein

Bit61p

-------------

TORC2

Není známa
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4 Lokalizace TOR komplexů
4.1 Lokalizace TORC1
Oba TOR komplexy se nacházejí na prostorově různých místech uvnitř buňky,
kde plní svou odlišnou signalizační funkci. Značení pro TORC1 specifické
podjednotky Kog1p GFP značkou vedlo ke zjištění, že se TORC1 vyskytuje na
vakuolární

membráně.

To

bylo

potvrzeno

označením

dalších

podjednotek

komplexu 1: esenciálního Lst8p a neesenciálního Tco89p, které byly též vizualizovány
na membráně vakuoly (Berchtold and Walther, 2009; Reinke et al., 2004). Lokalizace
komplexu 1 reagujícího na dostupnost a kvalitu živin na vakuolární membráně se zdá
být logická, jelikož vakuola je u kvasinek hlavní zásobárnou živin (více kapitola
5)(Binda et al., 2009). Není ovšem vyloučeno, že se TORC1 nachází i na jiných
místech uvnitř buňky, neboť bylo odhaleno, že Tor1p vstupuje do jádra, kde
interaguje s promotorem 35S rDNA a reguluje syntézu 35S rRNA (Li et al., 2006).

4.2 Lokalizace TORC2
TOR komplex 2 se nachází na doméně plazmatické membrány zvané MCT
(„membrane compartment containing TORC2“). Tato interakce TORC2 s membránou
je zprostředkována podjednotkou komplexu Avo1p, která se na membránu váže PH
doménou na C-konci, a je zcela nezbytná pro životaschopnost buňky (Berchtold and
Walther, 2009). Tor2p, který je především součástí TORC2 (cca 90%) (Berchtold and
Walther, 2009; Loewith and Hall, 2011), byl objeven také na vnitřních buněčných
membránách pravděpodobně intracelulárního transportu (Kunz et al., 2000;
Wedaman et al., 2003). TORC2 lze tedy pravděpodobně najít na více místech uvnitř
buňky, ale převážně se vyskytuje na plazmatické membráně, kde reguluje polarizaci
aktinového cytoskeletu a endocytózu (více kapitola 8).
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5 Regulace TOR komplexu 1
5.1 Inhibice rapamycinem
Rapamycin se po vstupu do buňky váže na svůj cytosolický receptor Fkb1p a
vytváří Fkb1p-rapamycinový komplex, který přímo inhibuje kinázovou aktivitu
TORC1 (Schreiber, 1991; Zheng et al., 1995). Fkb1p je vysoce konzervovaná malá
peptidyl-prolyl cis-trans izomeráza, která se za normálních okolností účastní skládání
proteinů a je kódována v úvodu zmíněným genem FPR1. Tento protein není cílem
rapamycinu, ale spíše kofaktorem nutným pro projev jeho toxicity. Mutace a změna
jeho sekvence vede k rezistenci buňky před jeho účinkem (Heitman et al., 1991).
K inhibici aktivity TORC1 dojde po navázání Fkb1p-rapamycinového komplexu na Ckoncovou FRB doménu TOR proteinu (Obrázek 2.1). Mutace v místě FRB domény
znemožňuje rapamycinu interagovat s TOR proteiny a buňka je poté rezistentní před
jeho účinkem (Cafferkey et al., 1993; Heitman et al., 1991; Helliwell et al., 1994).
Přesný mechanismus jakým Fkbp1-rapamycin interaguje s TOR proteiny, ovšem
doposud není znám (Heitman et al., 1991; Zheng et al., 1995).

5.2 Další inhibitory TORC1
Aktivita TORC1 je kromě rapamycinu a jeho derivátů inhibována širokým
spektrem stresorů. Mezi tyto stresory patří například kofein, nedostatek živin
(nedostatek látek obsahujících dusík, fosfor a uhlík), hypertonické prostředí (NaCl,
KCl), oxidanty (H2O2), ethanol, slabé organické kyseliny, arsenik a teplotní šok
(Hosiner et al., 2009; Urban et al., 2007; Wanke et al., 2008). Aktivita TORC1 je dále
inhibována také na základě intracelulárních signálů, kterými jsou poškozená DNA
nebo mitochondriální disfunkce (Kawai et al., 2011; Shen et al., 2007).

5.3 Aminokyselinami zprostředkovaná aktivace TORC1
Mechanismus jakým je aktivita TORC1 regulována, byl intenzivně studován
především u savců, kde se na jeho regulaci podílí včetně aminokyselin mnoho dalších
signálních molekul, jakými jsou například hormony nebo růstové faktory (Sarbassov
et al., 2005). Zatímco regulace TORC1 u jednobuněčných organismů, jakým je
například Saccharomyces cerevisiae, byla donedávna zcela neznámá a jako hlavní
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regulátory aktivity TORC1 u těchto organismů byly objeveny aminokyseliny (Binda et
al., 2009; Bonfils et al., 2012).
Klíčovým komponentem, který zprostředkovává signály o dostupnosti
aminokyselin k TORC1, jsou Rag GTPázy patřící do skupiny Ras GTPáz. Tyto GTPázy
jsou vysoce konzervované od kvasinek až po člověka (Kim et al., 2008; Sancak et al.,
2008). U člověka můžeme najít čtyři geny (RagA, RagB, RagC a RagD) kódující
proteiny, z nichž si jsou RagA s RagB a RagC s RagD sekvenčně velmi podobné
(Sekiguchi et al., 2001). Kvasinky nesou pouze dva geny pro Rag GTPázy, ty kódují
protein Gtr1p, který je přibližně z 52% sekvenčně shodným ortologem RagA/B, a
Gtr2p, který je se svými savčími ortology RagC a RagD sekvenčně shodný ze 46%
(Dubouloz et al., 2005; Sekiguchi et al., 2001). Gtr1p a Gtr2p společně vytvářejí
heterodimery (stejně jako jejich savčí ortology), což je zcela unikátní, jelikož žádné
další GTPázy z Ras skupiny dimery netvoří (Sancak et al., 2008). Gtr1p a Gtr2p hrají
významnou roli při aktivaci TORC1 v závislosti na dostupnosti aminokyselin, jsou
nezbytné pro návrat do buněčného cyklu po pominutí účinku rapamycinu a podobně
jako jejich savčí ortology vytvářejí Gtr1p-GTP-Gtr2p-GDP komplex, který aktivuje
TOR komplex 1 (Binda et al., 2009; Dubouloz et al., 2005; Sancak et al., 2008). Gtr
GTPázy interagují s dalšími pro kvasinky specifickými proteiny Ego1p (Meh1p) a
Ego3p (Slm4p) a vytvářejí stabilní EGO („escape from growth arrest“) komplex
lokalizovaný na vakuolární membráně (Obrázek 5.1). Tento komplex je ukotven na
vakuolární membránu Ego proteiny a kromě aktivace TORC1 se podílí také na
regulaci mikroautofagie (Dubouloz et al., 2005) a na přesunu Gap1p permeáz
z pozdního endozomu na plazmatickou membránu (Gao and Kaiser, 2006).
Aktivace TORC1 indukovaná aminokyselinami zahrnující aktivitu Gtr1p a
Gtr2p u kvasinek byla podrobně popsána v práci (Binda et al., 2009). Heterodimer ve
formě Gtr1p-GTP a Gtr2p-GDP se vyznačuje největší aktivitou a stimuluje fosforylaci
Sch9p kinázy, která je přímým substrátem TORC1. Delece genu GTR1 nebo GTR2
vede ke snížení fosforylace a aktivity Sch9p. Gtr1p se ve formě Gtr1p-GTP váže na
podjednotky TOR komplexu 1 Tco89p a Kog1p. Ačkoliv není znám přesný způsob,
jakým EGO komplex váže a mění aktivitu TORC1, zdá se, že tak dochází především
přes Tc089p podjednotku TORC1. Buňka s mutovaným Tco89p totiž není schopna
regulovat aktivitu TORC1 přes EGO komplex (Binda et al., 2009). Interakce mezi
wild-type Gtr1p a TORC1 vede k citlivosti buňky na aminokyseliny, ovšem interakce
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mezi stále aktivním Gtr1p-GTP mutantem a TORC1 má za následek ztrátu citlivosti na
aminokyseliny. Aminokyseliny tudíž aktivují Gtr proteiny, které následně interagují s
TORC1, což vede k jeho aktivaci (Binda et al., 2009).
Gtr proteiny ovšem nejsou aktivovány aminokyselinami přímo, ale jsou
aktivovány přes Vam6p, který je guanin-nukleotid výměnným faktorem Gtr1p (Binda
et al., 2009). Vam6p (známý také jako Vps39p) je vysoce konzervovanou
komponentou HOPS („homotypic fusion and vacuole protein sorting“) komplexu,
který je navázán na vakuolární membráně, kde se účastní regulace lokalizace
vakuolárních proteinů a fůze vakuol (Wurmser et al., 2000). Delece VAM6 způsobuje
silný růstový defekt podobný fenotypu u buněk s mutovanými komponenty EGO
komplexu. Vam6p je podle všeho guanin-nukleotid výměnným faktorem Gtr1p a tím i
regulátorem aktivity TORC1. Vam6p se váže na Gtr1p a vyvolává vyvázání GDP, který
je poté nahrazen GTP. Jestliže v buňce gen VAM6 deletujeme, rapidně klesne
množství Gtr1p-GTP, což podporuje hypotézu, že Vam6p reguluje Gtr1p a je jejím
guanin-nukleotid výměnným faktorem (Binda et al., 2009).
Celý výše popsaný model regulace TORC1 v závislosti na přítomnosti
aminokyselin není pravděpodobně konzervovaný a je typický pro kvasinky a jim
podobné organismy. Protein Gtr1p totiž není schopen aktivovat TOR komplex 1 bez
přítomnosti aminokyselin, zatímco savčí RagA/B může reaktivovat TORC1 nezávisle
na aminokyselinách. Dalším rozdílem v regulaci u kvasinek a savců je změna
lokalizace komponentů jednotlivých komplexů účastnících se aktivace TOR kinázy.
Zatímco u savců je relokalizace jednotlivých komponentů dráhy při regulaci nezbytná,
komponenty EGO komplexu a TORC1 u kvasinek jsou stále lokalizovány na
membráně vakuoly nezávisle na výskytu aktivátorů či inhibitorů TOR dráhy (Binda et
al., 2009; Dubouloz et al., 2005; Sancak et al., 2008).

5.4 Role glutamátu, glutaminu a leucinu při regulaci TORC1
Ačkoliv přesný mechanizmus, jakým jsou vnímány aminokyseliny EGO
komplexem, není znám a účastní se ho pravděpodobně široké spektrum
aminokyselin, bylo zjištěno, že obzvláště důležitou roli při regulaci TORC1 hrají
glutamát, glutamin a leucin (Bonfils et al., 2012; Crespo et al., 2002; Komeili et al.,
2000).
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Glutamát respektive glutamin mají klíčovou úlohu v metabolismu dusíku.
Glutamát je u kvasinek přeměněn na glutamin glutamin-syntetázou (GS). Ten je u
kvasinek preferovaným zdrojem dusíku a klíčovým prekurzorem pro syntézu
purinových i pyrimidinových nukleotidů, dalších molekul obsahujících dusík (jako
například NAD+) a v případě potřeby může být snadno přeměněn na α-ketoglutarát
využitelný pro získání energie v citrátovém cyklu (Magasanik and Kaiser, 2002).
Nedostatek glutaminu vyvolává u buňky podobný fenotyp jako inaktivace TORC1
rapamycinem. To má za následek aktivaci a jadernou relokalizaci Gln3p a
heterodimerního transkripčního faktoru Rtg1p-Rtg3p a následnou produkci proteinů
potřebných pro syntézu a udržení homeostáze glutamátu a glutaminu (více
kapitola 6). Ovšem na rozdíl od účinku rapamycinu během nedostatku glutaminu
nejsou aktivovány transkripční faktory Gat1p, Msn2p a Msn4p. To naznačuje, že
TORC1 specificky reguluje vybrané buněčné procesy na základě přítomnosti
glutaminu (Crespo et al., 2002).
Leucin je aminokyselinou potřebnou pro aktivaci TORC1 u savců i kvasinek.
Dochází tak přes leucyl-tRNA syntetázu (LeuRS), která je přímým senzorem této
aminokyseliny (Bonfils et al., 2012; Han et al., 2012). LeuRS (Cdc60p) je enzym
lokalizovaný v cytoplazmě, který zprostředkovává přiřazení leucinu k odpovídající
tRNA a účastní se tak translace. Ukázalo se, že také reguluje aktivitu proteinu Gtr1p
tím, že blokuje hydrolýzu GTP. Dochází tak přes specifickou doménu CP1, která
přímo interaguje s Gtr1p-GTP a blokuje hydrolýzu GTP, změna sekvence v místě této
domény znemožňuje navázání Cdc60p na Gtr1p. Celý proces je spuštěn navázáním
leucinu na Cdc60p, který po interakci s leucinem změní svou konformaci a je poté
schopen přes CP1 doménu blokovat hydrolýzu GTP u Gtr1p, čímž udržuje TORC1
aktivní (Bonfils et al., 2012).

5.5 Regulace TORC1 zpětnou vazbou
Přímé substráty TOR komplexu 1 Sch9p kináza a Sfp1p jsou pozitivními
regulátory exprese genů ribozomálních proteinů a proteinů nezbytných pro jejich
biogenezi (RiBi)(více kapitola 6)(Huber et al., 2009; Jorgensen et al., 2004;
Lempiainen and Shore, 2009). Zvýšení exprese genu pro Sfp1p vede ke snížení
aktivity TORC1 a tím i jím zprostředkované fosforylaci Sch9p. Naopak mutace v genu
pro Sfp1p má za následek hyperfosforylaci Sch9p, což odhaluje existenci negativní
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zpětné vazby, která reguluje expresi ribobozomálních a RiBi genů pravděpodobně
v důsledku poklesu syntézy ribozomů a spojuje signalizační dráhy kontrolované Sfp1
a Sch9p. Tato regulace TORC1 zpětnou vazbou je zcela důležitá pro přežití buněk
s nefunkčním Sch9p nebo Sfp1p, jelikož buňky s mutovaným genem SCH9 a
deletovaným SFP1 nejsou schopny života (Lempiainen et al., 2009). Je zajímavé, že
mutace Sch9p sice vede k hyperaktivaci TORC1 (Urban et al., 2007), ale nijak
neovlivňuje fosforylaci Sfp1p. Tato zpětná vazba se tedy zdá být specifická pouze pro
TORC1 regulovanou fosforylaci Sch9p a s největší pravděpodobností neovlivňuje
TORC1 signalizaci k Sfp1p (Lempiainen et al., 2009).

Obrázek 5.1: Schéma regulace TORC1. Hlavním regulátorem TORC1 je EGO komplex. Ten se skládá z
proteinů Ego3p, Ego1p, Gtr2p a Gtr1p a nachází se stejně jako TORC1 na membráně vakuoly, kde
reaguje na množství aminokyselin uvnitř vakuoly přes Vam6p. Vam6p je guanin-nukleotid výměnný
faktor zajišťující připojení guaninových nukleotidů k Gtr1p proteinu. Cdc60p je leucyl-tRNA syntetáza,
která přes CP1 doménu brání hydrolýze GTP z Gtr1p v závislosti na přítomnosti leucinu. Aktivní
TORC1 spouští uvnitř buňky anabolické procesy a zároveň inhibuje procesy katabolické a odpověď na
stres.
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6 Signalizace TOR komplexu 1

Obrázek 6.1: Schéma TORC1 signalizační dráhy, která je popsána v kapitole 6. Převzato a upraveno z
(Smets et al., 2010).

6.1 Efektory TORC1
TORC1 má dva hlavní efektory, které jsou zodpovědné za regulaci esenciálních
procesů řízených tímto komplexem. Prvním a nejlépe prostudovaným z nich je AGC
kináza Sch9p. Tato přibližně 100 kDa velká kináza interaguje s TORC1 na vakuolární
membráně a je funkčním analogem savčího S6K1, jenž je substrátem mTORC1 (Julien
et al., 2010; Urban et al., 2007). TORC1 Sch9p kinázu přímo fosforyluje na šesti
serinových nebo treoninových aminokyselinových zbytcích na C-konci tohoto
proteinu. Tato fosforylace je zcela nezbytná pro aktivitu Sch9p a nahrazení
aminokyselin fosforylovaných TORC1 alaninem vede ke ztrátě funkce Sch9p kinázy,
naproti tomu nahrazení těchto aminokyselin kyselinou asparagovou a glutamovou
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vede k neustálé aktivitě nezávislé na TORC1. Vystavíme-li buňku účinkům stresového
prostředí (rapamycin, nedostatek živin bohatých na dusík a uhlík, vysoká teplota a
další), dochází k defosforylaci C-konce proteinu a Sch9p ztrácí svou kinázovou
aktivitu (Urban et al., 2007).
Druhým nejlépe prostudovaným efektorem TORC1 jsou 2A (PP2A) a s nimi
interagující fosfatázy. PP2A se v buňce vyskytuje v podobě heterotrimerického
proteinového komplexu složeného ze strukturní A podjednotky, katalytické C
podjednotky a regulační podjednotky B nebo B´. Genom kvasinek kóduje tři PP2A
katalytické podjednotky, kterými jsou Pph21p, Pph22p a Pph3p a společně se
označují jako PP2Ac. PP2A může obsahovat i několik dalších s PP2A-interagujících
katalytických podjednotek, jakým je například serin/treoninová fosfatáza Sit4p, která
hraje důležitou roli v TORC1 signalizaci (De Virgilio and Loewith, 2006; Reinke et al.,
2004; Ronne et al., 1991). TORC1 reguluje aktivitu těchto fosfatáz přes protein
Tap42p. Dojde-li k fosforylaci Tap42p TOR komplexem 1, fosforylovaný Tap42p se
poté váže na katalytické podjednotky Pph21p, Pph22p a Sit4p, čímž dochází
k vytvoření s Tap42p interagujících fosfatázových komplexů, které také interagují s
jedním z regulačních proteinů Rrd1p nebo Rrd2p (DiComo and Arndt, 1996; Zheng
and Jiang, 2005). Rrd1p nebo Rrd2p jsou peptidyl-prolyl cis/trans-izomerázy, které
společně s Tap42p vytváří Tap42p-PP2Ac-Rrd2p nebo Tap42p-Sit4p-Rrd1p komplex.
RRD proteiny jsou nezbytné pro aktivaci navázaných fosfatáz a Tap42p plní inhibiční
roli (DiComo and Arndt, 1996; Duvel et al., 2003; Zheng and Jiang, 2005). Za
příznivých podmínek dostatku živin se fosfatázové komplexy interagující s Tap42p
vyskytují na membráně, kde interagují s TORC1. Účinek rapamycinu nebo nedostatek
živin obsahujících dusík zruší navázání na TORC1 a Tap42p-fosfatázový komplex se
dostává do cytosolu. Jakmile je komplex v cytoplasmě, dochází k defosforylaci
Tap42p a k přerušení interakce s fosfatázami, které jsou poté aktivovány nebo dojde
ke změně jejich substrátové specifity (Duvel et al., 2003; Yan et al., 2006). Jak
TORC1 mechanisticky zajišťuje fosforylaci Tap42p je nejasné. Tap42p může být
fosforylován přímo TORC1 nebo přes Tip41p („Tap42 interacting phosphoprotein“).
Tip41p byl identifikován jako inhibitor, který je schopen specificky interagovat
s defosforylovaným Tap42p (Jacinto et al., 2001). Bylo ovšem zjištěno, že proteiny
Tip41p a Tap42p spolu mohou kooperovat při určování substrátové specifity PP2A a
Sit4p a že oba proteiny mohou plnit obdobnou funkci při TORC1 signalizaci (Kuepfer
et al., 2007). Většina genů kódujících výše zmíněné proteiny se zdá býti konzervovaná
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a má své savčí ortology. Nedávno byl například objeven α4 (savčí ortolog Tap42p)
jako esenciální regulátor PP2A komplexu u myší (Kong et al., 2009).
Sch9p kináza a Tap42p-fosfatázové komplexy jsou hlavními substráty signalizace
TORC1, přes oba tyto substráty dochází k regulaci pro buňku životně důležitých
procesů. Kromě těchto dvou substrátů TORC1 přímo interaguje i s řadou dalších
substrátů (Loewith and Hall, 2011), jsou jimi například Sfp1p (Lempiainen et al.,
2009), Gln3p (Bertram et al., 2000), Atg13p (Kamada et al., 2010) a Npr1p (De
Craene et al., 2001), jejich funkce v rámci TOR dráhy je popsána níže.

6.2 Regulace vstupu do G0 fáze a transkripce ESR genů
U Saccharomyces cerevisiae je vstup do stacionární G0 fáze indukován ztrátou
aktivity

signalizačních

drah

řízených

TOR

komplexem

1,

cAMP-závislou

proteinkinázou A (PKA) a Pho80p-Pho85p cyklinem aktivovaným kinázovým
komplexem, které regulují proliferaci buňky v závislosti na přítomnosti živin
nezbytných pro růst (Pedruzzi et al., 2003; Wanke et al., 2005). Stacionární fáze je
charakteristická zastavením transkripce a translace mRNA většiny genů, expresí genů
reagujících na stres a syntézou glykogenu a trehalózy (Werner-Washburne et al.,
1993). TORC1 zabraňuje vstupu do této fáze regulací substrátu proteinkinázy A
Rim15p. Tuto kinázu TORC1 udržuje ve fosforylovaném stavu přes Sch9p kinázu.
Fosforylovaný Rim15p na místě Ser1061 a Thr1075 interaguje s 14-3-3 proteiny a ty
ho udržují v cytoplazmě, což brání jeho relokalizaci z cytoplazmy do jádra, kde
aktivuje vstup do stacionární fáze (Pedruzzi et al., 2003; Urban et al., 2007; Wanke et
al., 2005).
Je-li kvasinková buňka vystavena stresu, dochází ke spuštění transkripční
odpovědi známé jako „enviromental stress response“ (ESR)(Gasch and WernerWashburne, 2002). To vede k transkripci stovek stresem regulovaných genů
(chaperony, superoxid dismutáza, atd.), které jsou regulovány transkripčními faktory
Msn2p, Msn4p a Gis1p (Obrázek 6.1)(Beck and Hall, 1999; Zhang et al., 2009). Ty
jsou za nepříznivých podmínek v jádře aktivovány výše zmíněnou serin/threoninovou
kinázou Rim15p (Pedruzzi et al., 2003). Ovšem transkripční faktory Msn2p a MSN4p
jsou primárně regulovány intracelulární lokalizací, kterou TORC1 řídí přes Tap42fosfatázy (Duvel et al., 2003; Gorner et al., 2002). Stresem vyvolaná reakce zahrnuje
též aktivaci proteinů Igo1p a Igo2p Rim15p kinázou. Tyto proteiny jsou z 58%
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sekvenčně identické a brání degradaci mRNA genů stresové odpovědi (Talarek et al.,
2010).

6.3 Regulace syntézy ribozomů
Buněčný růst vyžaduje velké množství ribozomů, které zajistí dostatečnou
syntézu proteinů. Biogeneze ribozomů zahrnuje koordinovanou regulaci všech tří
jaderných RNA polymeráz, které regulují produkci čtyř ribozomálních RNA (rRNA),
78 ribozomálních proteinů (RP) a početné skupiny proteinů interagujících s rRNA
známých jako RiBi („ribosome biogenesis factors“), jež zajišťují jaderný transport preribozomálních částic do cytoplazmy a jejich správné složení. TORC1 reguluje
biosyntézu ribozomů na transkripční úrovni (Lempiainen and Shore, 2009; Warner,
1999).
TORC1 reguluje svou aktivitou činnost RNA polymerázy I, která transkribuje
35S prekurzor rRNA, přes transkripční faktor Rrn3p. Ten je za pro růst příznivých
podmínek lokalizován v jádře, kde interaguje s RNA polymerázou I. Inaktivací TORC1
působením rapamycinu dochází k zastavení syntézy rRNA přerušením interakce mezi
Rrn3p a RNA polymerázou I a ta poté není schopna nasedat na rDNA (Claypool et al.,
2004; Zaragoza et al., 1998).
RNA polymerázu III, která transkribuje gen 5S na rDNA a tRNA, TOR
komplex 1 reguluje přes vysoce konzervovaný negativní regulátor Maf1p. Ten se u
rostoucích buněk hromadí v cytoplazmě, kde je zadržován přímou fosforylací Sch9p
kinázou, čímž je zabráněno interakci s RNA polymerázou III a inhibici transkripce
(Huber et al., 2009; Lee et al., 2009).
Kvasinkový ribozom je tvořen 78 proteiny, které jsou kódovány 137 geny
(většina z nich je kódována dvěma geny)(Lempiainen and Shore, 2009). TORC1
reguluje expresi těchto genů několika způsoby. Částečně tak dochází přes transkripční
faktor Fhl1p („Forkhead-like 1 protein“) obsahující DNA vazebnou doménu, kterou se
váže na promotory RP genů. Je-li TORC1 aktivní, poté Fhl1p interaguje se svým
koaktivátorem Ifh1p a iniciuje transkripci ribozomálních proteinů, naopak je-li
TORC1 inaktivován, pak Fhl1p interaguje se svým represorem Crf1p a transkripce RP
je zastavena. Interakce s koregulátory a tím i aktivace transkripce je tedy závislá na
aktivitě TORC1, který ji reguluje pravděpodobně přes protein kinázu A a jí
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regulovanou kinázu Yak1p, jež během ztráty aktivity přímo fosforyluje a aktivuje
Crf1p. Ten se poté hromadí v jádře a navazuje se na Fhl1p namísto Ifh1p (Martin et
al., 2004; Rudra et al., 2005).
Dalším
ribozomálních

klíčovým
proteinů,

mechanismem,
je

přímá

kterým

fosforylace

TORC1

reguluje

„zinc-finger“

transkripci

proteinu

Sfp1p

(Lempiainen et al., 2009; Marion et al., 2004; Singh and Tyers, 2009). Ten je-li
lokalizován v jádře, tak přímo interaguje s promotory RP genů a spouští jejich
transkripci. Jaderná lokalizace Spf1p je řízena interakcí s Rab eskortním proteinem
Mrs6p (Lempiainen et al., 2009; Singh and Tyers, 2009).
Sfp1 se dále podílí na aktivaci exprese velkého počtu RiBi genů, které
představují okolo 200 protein-kódujících genů a přibližně 75 genů malých jaderných
RNA (Lempiainen and Shore, 2009; Marion et al., 2004). Zajímavostí je, že
overexprese Sfp1p vede k výraznému zvýšení produkce RiBi proteinů (více než RP),
ačkoliv zatím nebyla odhalena interakce proteinu Sfp1p s promotory RiBi genů
(Jorgensen et al., 2004). RiBi geny jsou regulovány také přes Sch9p kinázu, ta přímo
fosforyluje transkripční represor Stb3p, který se v nefosforylovaném stavu váže na
RRPE element RiBi promotoru, a represor Dot6p a jeho homolog Tod6p, který se
v nefosforylovaném stavu váže na PAC element RiBi promotoru, čímž aktivuje
transkripci RiBi genů (Huber et al., 2011; Liko et al., 2010).

6.4 Regulace autofagie
Autofagie je proces konzervovaný od kvasinek až po člověka a rostliny, který
vede k degradaci širokého spektra cytoplazmatických proteinů a lipidů ve vakuole.
Tento katabolický proces zajišťuje buňce energii a zdroje pro syntézu proteinů
nezbytných pro přežití při nedostatku živin.
Proces autofagie je řízen esenciálními a vysoce konzervovanými ATG
(„autophagy-related genes“) geny (Xie and Klionsky, 2007). TORC1 reguluje autofagii
tím, že přímo fosforyluje protein Atg13p na několika místech obsahujících serin a
zabraňuje tak spouštění tohoto procesu. Je-li TORC1 inaktivován, dochází k
defosforylaci Atg13p, který poté interaguje s proteinem Atg1p a vytváří s ním Atg13pAtg1p heterodimerický komplex. Na tento komplex se následně vážou další ATG
proteiny (Atg17p, Atg29p a Atg31p) a poté dochází ke vzniku PAS („preautofagosomal
structure“) a zahájení procesu autofagie (Obrázek 6.2)(Kamada et al., 2010).
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Obrázek 6.2: Schéma TORC1 zprostředkované regulace autofagie přímou fosforylací Atg13p.
Převzato a upraveno z (Chen and Klionsky, 2011).

6.5 Regulace iniciace translace a syntézy aminokyselin
U buněk S. cerevisiae vystavených účinkům rapamycinu bylo zjištěno, že ztráta
aktivity TORC1 má za následek brzkou inhibici iniciace translace. Tento proces
zabraňuje syntéze proteinů, které nejsou nezbytné pro přežití, a zbytečnému plýtvání
živin při jejich nedostatku (Barbet et al., 1996). TORC1 řídí iniciaci translace regulací
fosforylace iniciačního faktoru translace eIF2 (Cherkasova and Hinnebusch, 2003).
EIF2 iniciuje translaci tím, že přivádí tRNAMet k malé ribozomální podjednotce a
zprostředkovává formování preiniciačního komplexu translačního aparátu. Má-li
buňka nedostatek aminokyselin, dochází k zastavení translace většiny mRNA
fosforylací α podjednotky eIF2. Ta je přímo fosforylována 180 kDa velkou protein
kinázou Gcn2p (Hinnebusch, 2005). Tato kináza je aktivována nenabitými tRNA,
které se v buňce hromadí při nedostatku aminokyselin. Inaktivována je fosforylací
v místě Ser577, čímž ztrácí afinitu k tRNA, aby i v případě dostatku živin nedocházelo
k aktivaci v buňce se volně vyskytujícími nenabitými tRNA (Cherkasova and
Hinnebusch, 2003). Aktivitu Gcn2p kinázy buňka reguluje přes Sch9p kinázu i
Tap42p-fosfatázy. Na inaktivaci Gcn2p se podílí Sch9p prozatím neznámým
způsobem a pravděpodobně nepřímo, ovšem je známo, že v případě mutace Sch9p
dochází k aktivaci Gcn2p (Urban et al., 2007). K aktivaci dochází přes proteinem
Tap42p regulované fosfatázy, které defosforylují Gcn2p v místě Ser577 (Cherkasova
and Hinnebusch, 2003).
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TORC1 dále reguluje přes eIF2 GAAC („general amino acid control“)
signalizační dráhu, která je hlavním regulátorem biosyntézy aminokyselin u kvasinek.
Tato dráha je aktivována transkripčním aktivátorem Gcn4p, jež spouští transkripci
více než pětiset genů účastnících se syntézy aminokyselin (Natarajan et al., 2001). Jak
bylo popsáno výše, účinek rapamycinu nebo nedostatek živin obsahujících dusík
rapidně snižuje translaci tím, že dojde k fosforylaci α podjednotky eIF2. Ačkoliv
fosforylace eIF2α má za následek ukončení translace velkého množství proteinů,
translace mRNA kódující Gcn4p je naopak aktivována. Dochází tak specificky přes
čtyři krátké otevřené čtecí rámce na mRNA genu GCN4 (Hinnebusch, 1997).
V neposlední řadě TORC1 reguluje RTG („retrograde response pathway“)
signalizační dráhu. Tato dráha zprostředkovává signály o nedostatku glutamátu a
glutaminu uvnitř mitochondrií do buněčného jádra, kde poté dochází k expresi genů
citrátového a glyoxylátového cyklu důležitých pro jejich syntézu (Komeili et al., 2000;
Liu and Butow, 2006). Na expresi těchto genů se podílí transkripční faktory Rtg1p a
Rtg3p, které vytváří heterodimerní Rtg1p-Rtg3p komplex (Jia et al., 1997), jenž je za
příznivých podmínek lokalizovaný v cytoplazmě, ovšem při nedostatku glutaminu
nebo přítomnosti rapamycinu dochází k relokalizaci tohoto komplexu do jádra, kde
iniciuje transkripci (Crespo et al., 2002; Komeili et al., 2000). TORC1 reguluje vstup
Rtg1p-Rtg3p komplexu do jádra prostřednictvím proteinu Mks1p, který interaguje
s proteiny Bmh1p a Bmh2p, čímž vytváří cytoplazmatickou kotvu. Inaktivace TOR
komplexu 1 má poté za následek navázání proteinu Rtg2p na Mks1p, rozpad
cytoplazmatické kotvy a následný vstup Rtg1p-Rtg3p komplexu do jádra (Dilova et
al., 2004; Dilova et al., 2002). Do regulace této dráhy není zapojena Sch9p kináza, ale
TORC1 ji pravděpodobně reguluje pouze přes Tap42-fosfatázy (Duvel et al., 2003;
Urban et al., 2007).

6.6 Regulace importu živin a exprese permeáz
S. cerevisiae mění typy permeáz přenášejících aminokyseliny na plazmatické
membráně v závislosti na dostupnosti a kvalitě živin. Dochází tak regulací aktivity
serin/threoninové kinázy Npr1p. Ta je za podmínek vhodných pro růst fosforylována
a inaktivována, což vede ke stabilizaci selektivních aminokyselinových permeáz na
cytoplazmatické membráně, jakou je například tryptofan přenášející permeáza Tat2p
(Beck et al., 1999; Schmidt et al., 1998). Je-li buňka vystavena účinkům rapamycinu
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či nedostatku na dusík bohatých sloučenin, poté dochází k defosforylaci a aktivaci
Npr1p kinázy Sit4p fosfatázou. To má za následek degradaci potravně selektivních
Tat2p permeáz a stabilizaci Gap1p permeáz na plazmatické membráně. Ty jsou méně
potravně selektivní, přenášejí široké spektrum aminokyselin a tím zajišťují buňce
přísun živin při nedostaku preferovaných zdrojů (Beck et al., 1999; Jacinto et al.,
2001; Schmidt et al., 1998).
Exprese Gap1p permeázy a dalších proteinů zodpovědných za příjem a zpracování
alternativních zdrojů dusíku (jako například Mep2p, Dal5p, Bat2p a Agp1p) je
regulována TORC1 přes GATA transkripční faktor Gln3p (Shamji et al., 2000). Ten je
součástí NDP („nitrogen discrimination pathway“) signalizační dráhy známé rovněž
jako NCR („nitrogen catabolite repression“). Má-li buňka optimální podmínky pro
růst, je tato signalizační dráha inaktivována a transkripční faktor Gln3p je
fosforylován, což vede k interakci s proteinem Ure2p, který brání jeho translokaci do
jádra (Cardenas et al., 1999; Hardwick et al., 1999). Inaktivace TORC1 rapamycinem
či nedostatkem dusíku má za následek fosfatázou Sit4p řízenou defosforylaci Gln3p,
přerušení jeho interakce s Ure2p a přesun do jádra, kde aktivuje transkripci genů pro
zpracování méně preferovaných zdrojů dusíku, jakými jsou například prolin nebo
allantoin (Cardenas et al., 1999; Cooper, 2002; Duvel et al., 2003; Hardwick et al.,
1999; Jacinto et al., 2001).
TORC1 dále ovlivňuje expresi aminokyselinových permeáz přes SPS (Ssy1p,
Ptr3p, SSy5p) senzorový proteinový komplex, který udržuje aktivní regulací Tap42pfosfatázových komplexů. Tento komplex je lokalizován na plazmatické membráně,
kde vnímá extracelulární aminokyseliny. Navázáním aminokyseliny na tento senzor
dochází k translokaci transkripčního faktoru Stp1p do jádra, kde aktivuje transkripci
AAP („amino acid permease“) genů (Andreasson and Ljungdahl, 2002; Shin et al.,
2009).
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7 Regulace TOR komplexu 2
Kvůli absenci specifického inhibitoru, jakým je u TORC1 rapamycin, je o regulaci
TORC2 velmi málo známo. Studie naznačují, že aktivitu TORC2 pravděpodobně
regulují přímou interakcí ribozomy. Tento mechanismus zaručuje aktivitu TORC2
pouze v rostoucích buňkách (Zinzalla et al., 2011). Dalším pravděpodobným
regulátorem může být stres vyvolaný prostředím, který inhibuje TORC2 signalizaci za
nepříznivých podmínek. Mechanismus jakým buňka reguluje aktivitu TORC2 za
stresových podmínek je doposud neznámý, uvažuje se, že se na něm podílejí proteiny
Slm a stresem aktivovaná fosfatáza calcineurin (Bultynck et al., 2006; Mulet et al.,
2006).

8 Signalizace TOR komplexu 2
Prvním a prozatím nejlépe prostudovaným procesem, jenž je regulován aktivitou
TORC2 je polarizace aktinového cytoskeletu. Genetické studie poukazují na protein
kinázu C1 (Pkc1p) jako na prostředníka, přes kterého TORC2 reguluje organizaci
aktinu. Pkc1p je součástí CWI („The cell wall integrity pathway“), jež reguluje
remodelaci a polarizaci buněčné stěny během buněčného růstu (Helliwell et al.,
1998a; Helliwell et al., 1998b). Pkc1p se zdá být fosforylována aktivitou TORC2,
ovšem není známo, je-li Pkc1p fosforylována přímo či nikoliv (Facchinetti et al.,
2008). Dalším předpokládaným efektorem, kterým TORC2 reguluje aktinový
cytoskelet je Ypk2p. Tato kináza patřící do skupiny AGC kináz je pravděpodobně
hlavním substrátem TORC2 u Saccharomyces cerevisiae a je přímo fosforylována
v oblasti Ser641 a Thr659 (Kamada et al., 2005). Do regulace aktinového cytoskeletu
jsou zapojeny také Slm proteiny. Slm jsou TORC2 a phosphatidylinositol-4,5bisphosphate (PIP2) navazující proteiny vytvářející dva homology Slm1p a Slm2p,
které mohou regulovat organizaci aktinu nezávisle na Ypk2p, a jejich přímá
fosforylace Tor2p kinázou se zdá být důležitá pro jejich lokalizaci na plazmatické
membráně (Audhya et al., 2004; Fadri et al., 2005).
Druhým procesem regulovaným TORC2 je endocytóza. TORC2 zdá se
kontroluje endocytózu přes CWI, Ypk2p a její homolog Ypk1p, ovšem přesný
mechanismus této regulace není znám (deHart et al., 2002; Luo et al., 2008).
Posledním známým procesem, který je pod kontrolou TORC2 je syntéza
sphingolipidů. Ty slouží jako součást lipidické dvojvrstvy a jsou také využívány jako
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signální molekuly. TORC2 řídí jejich syntézu přes Ypk2p, antagonistou tohoto
procesu je Ca2+/calmodulin-závislá fosfatáza calcineurin, která zajišťuje přežití
buňky za nepříznivých podmínek (Aronova et al., 2008; Mulet et al., 2006).
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9 Závěr
TORC1 a TORC2 hrají významnou roli v regulaci buněčného růstu. Jejich aktivita
je regulována množstvím a kvalitou dostupných živin, stresem a ribozomy. Velkou
neznámou ovšem zůstává přesný mechanismus, jakým jsou změny růstových
podmínek buňkou zaznamenávány a dále signalizovány k TOR komplexům, které na
tyto stimuly reagují změnou své kinázové aktivity. Nedávné studie začaly odhalovat
nové signalizační dráhy a substráty spojené s aktivitou TORC1 a TORC2. Pochopení
těchto signalizačních procesů je v současnosti pro vědce a lékaře velmi zajímavým a
důležitým objektem zájmu. Tyto procesy regulující buněčný růst, buněčné dělení a
buněčnou smrt jsou elementárními aspekty života, a proto je jejich farmaceutická
regulace klinicky velmi důležitá. Pochopení a charakterizace kompletní TOR
signalizační sítě u kvasinek a savců může vést k odhalení mnoha faktorů, na které se
bude možno v budoucnu zaměřit při léčbě různých lidských onemocnění. Už dnes
jsou známy genetické choroby, jako například tuberózní skleróza nebo PeutzJeghersův syndrom (Inoki et al., 2005), které jsou způsobeny zvýšenou aktivitou TOR
signalizace. Zvýšená kinázová aktivita TOR komplexů byla zjištěna také u mnoha
lidských maligních chorob a v neposlední řadě i u metabolických poruch vedoucích
k obezitě či cukrovce (Laplante and Sabatini, 2012).
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