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Abstrakt 

 

Proteiny 14-3-3 skrze vazbu na více jak 300 rozličných, především fosforylovaných, 

proteinů regulují značné množství biologicky významných dějů, např. apoptosu, buněčný 

cyklus, přenos signálu či metabolické dráhy.  

V rámci svého Ph.D. studia jsem se zabývala úlohou proteinů 14-3-3 v regulaci G 

proteinové signalizace. Proteiny 14-3-3 ovlivňují G proteinovou dráhu skrze interakci s 

negativními regulátory G proteinové kaskády – proteiny RGS a fosducinem. Tato disertační 

práce si klade za cíl pomocí rozličných biochemických a biofyzikálních metod pochopit 

strukturní podstatu mechanismu, kterým fosforylace a vazba proteinů 14-3-3 reguluje 

biologickou aktivitu a funkci proteinů RGS3 a fosducinu.   

Povedlo se mi vyřešit strukturu komplexu RGS3/14-3-3 s nízkým rozlišením, která 

ukazála, že RGS doména proteinu RGS3 interaguje s málo konzervovanou oblastí proteinu 

14-3-3 nacházející se mimo centrální kanál. Tato struktura společně s daty z časově-rozlišené 

fluorescence vysvětlují mechanismus jakým vazba proteinu 14-3-3 na protein RGS3 blokuje 

interakci mezi proteinem RGS3 a Gα podjednotkou. Vazba proteinu 14-3-3 jednak tuto 

interakci stericky blokuje a navíc způsobuje signifikantní konformační změnu RGS domény v 

okolí cysteinu 456, který je součástí interakčního povrchu s Gα podjednotkou. Interakce RGS 

domény s málo konzervovanou oblastí proteinu 14-3-3 na vnější straně dimeru je prvním 

strukturním důkazem, že vazební partneři proteinu 14-3-3 interagují nejen s centrálním 

kanálem ale i s ostatními částmi proteinu 14-3-3. To může vysvětlovat specifitu, kterou 

vazební parneři vykazují ve výběru isoformy proteinu 14-3-3, na kterou se váží. 

Pro pochopení úlohy, kterou proteiny 14-3-3 hrají v regulaci funkce fosducinu jsem 

pomocí metody časově-rozlišené fluorescenční spektroskopie studovala konformační změny 

fosducinu způsobené fosforylací a vazbou proteinu 14-3-3. Na základě těchto dat jsem 

vysvětlila strukturní podstatu mechanismu, kterým proteiny 14-3-3 inhibují funkci 

fosforylovaného fosducinu.  

 


