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Acetyl-CoA karboxylasa (ACC) je klí ov m enzymem metabolismu mastn ch kyselin . U 

eukaryot se asto vyskytuje v mnoha isoformách a v r zn ch bun n ch kompartmentech. 

V zem d lství jsou inhibitory plastidové ACC pou ívány jako ú inné herbicidy travinn ch 

plevel . Problémem se ale stává resistence n kter ch populací travinn ch plevel  v i pou ívan m 

herbicid m aryloxyfenoxypropionat m (APPs) a cyklohexandion m (CHDs). 

 Durieu 

z obilná ské oblasti severní Austrálie nalezeno p t aminokyselinov ch substitucí v plastidové ACC: 

Trp-1999-C . S pou itím 

kvasinkového ”gene-replacement“ systému jsme ukázali, e ka dá z t chto mutací zp sobuje 

resistenci k herbicid m i u p eni né plastidové ACC: Asp-2078-Gly zp sobuj  resistenci k APPs a 

CHDs, Trp-2027-Cys a Ile-2041-Asn zp sobují resistenci k APPs a Trp-1999-Cys zp sobuje 

resistenci pouze k fenoxapropu. Tyto mutace by velmi pravd podobn  mohly zp sobit resistenci 

kteréhokoli druhu travinn ch plevel  pod selek ním tlakem hojn  pou ívan ch herbicid . 

Lidská ACC p edstavuje zajímav  cíl nov ch lé iv pro lé bu metabolického syndromu. Vyvinuli 

jsme finan n  nenáro n  neradioaktivní vysokokapacitní systém k identifikaci nov ch inhibitor  

ACC. Testování vyu ívá kvasinkové ”gene-replacement” kmeny závisejíc  sv m r stem na klonované 

lidské ACC1 a ACC2. Pro ov ení fungování tohoto systému byl r st zmín n ch kmen  inhibován 

znám mi inhibitory lidské ACC. Testováním knihoven chemick ch slou enin jsme nalezli nové 

specifické inhibitory lidské ACC2. Cíl p sobení nejlep ího z t chto inhibitor  byl potvrzen testováním 

enzymatické aktivity . Tato slou enina inhibuje lidskou ACC2 s 2,8 μM IC

μM ádn  ú inek na lidskou ACC1.

Sekvenci genu pro p eni nou ACC jsme studovali také z evolu ního hlediska. DNA sekvence 

lokus  p eni n ch ACC1 a ACC2, kódujících plastidovou a cytosolovou formu ACC, byly 

analyzovány s cílem porozum t evoluci t chto gen  a p vodu t í genom  v moderní hexaploidní 

p enici. Byly sekvenovány lokusy ACC1 a ACC2 z p eni n ch druh

 T i homologní chromosomy se podle v po t  na základ  

kódujících a intronov ch sekvencí gen  ACC1 odd lily p ed 2,3-2,4 miliony let, co  je na dolní 

hranici jin ch odhad . P i kalibraci molekulárních hodin jsme vycházeli z doby odd lení p enice a 

kuku ice p ed 60 miliony let. Ve stejném asovém m ítku se na základ  sekvencí ACC a dal ích gen  

odd lila p e ice a je men p ed 11,6 miliony let. Oblasti ohrani ující ACC geny nejsou konservované 

mezi genomy A, B a D. Jsou konservované v porovnání homologních genom  diploidní, tetraploidní a 

hexaploidní p enice. Frekvence substitucí v intergenov ch oblastech je p om nlivá a v pr m ru je 3,5 

krát vy í ne  frekvence substitucí v intronech.
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 human ACC2 with 2.8 μM IC  no effect on human 

ACC1 at 100 μM. 
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P edkládaná diserta ní práce je komentovan m souborem publikací t kajících se enzymu acetyl-

CoA karboxylasy (ACC). Tento enzym byl poprvé objeven p ed asi padesáti lety a byl poté intensivn  

studován . ACC katalyzuje první a limitní krok biosyntézy mastn ch kyselin a je proto pro mnoho 

organism  esenciálním enzymem t se asto vyskytuje ve více isoformách 

exprimovan ch v r zn ch bun n ch kompartmentech.

Pro studium ACC jsme se rozhodli z n kolika d vod .

 v cytosolu ú astní hlavn  biosyntézy mastn ch kyselin s velmi dlouh m 

et zcem a flavonoid . V zem d lství se vyu ívá selektivita aryloxyfenoxypropionátov ch a 

cyklohexandionov ch herbicid  p sobících na r zné typy plastidové ACC . Zatímco 

multidoménov  typ cytosolické ACC v ech rostlin a vícepodjednotkov  typ ACC plastid  

dvoud lo n ch rostlin jsou v i zmín n m herbicid m resistentní, plastidová ACC trav je citlivá. 

asté pou ívaní aryloxyfenoxypropionátov ch a cyklohexandionov ch herbicid  vedlo ke vzniku 

resistence, kdy v ACC byly nalezeny mutace pravd podobn  zodpov dné za tuto resistenci. Na ím 

cílem bylo ov it spojitost nalezen ch mutací s resistencí v i herbicid m. Mutace byly u resistentních 

rostlin detekovány pomocí PCR a sekvenování. Po prokázání vlivu zmín n ch mutací na resistenci by 

tyto metody mohly slou it k rychlé detekci resistence u rostlin, co by umo nilo v asné zm ny 

strategie pou ívání herbicid  a zastavení dal ího roz i ování resistentního plevele.

U savc  se také vyskytují dv  isoformy ACC. ACC1 je esenciální enzym nezbytn  pro biosyntézu 

mastn ch kyselin v lipogenních tkáních a jeho delece . ACC2 

v mitochondriích katalyzuje biosyntézu malonyl-CoA, co  vede k potla ení transportu mastn ch 

kyselin do mitochondrie (místa oxidace mastn ch kyselin). Delece ACC2 u my í vedla ke kontinuální 

oxidaci mastn ch kyselin a m la vliv na citlivost t chto my í k insulinu. Tato skute nost nazna uje 

mo nost vyu ití inhibitor  ACC2 v lé b  obezity . Zatím nebyly vyvinuty ádné léky cílené 

proti lidské ACC. Epidemie obezity a s ní spojen ch projev , jako jsou diabetes typu II, 

kardiovaskulární onemocn ní a atherosklerosa 

, vy aduje vedle zm ny ivotního stylu i nové terapeutické prost edky. Sna ili jsme se 

proto vyvinout systém pro vyhledávání inhibitor  lidské ACC2, které by poté mohly b t vyu ity 

k lé b  v e zmín n ch obtí í.
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Dal í zajímavostí ACC je zna ná délka gen  kódujících multidoménovou ACC, která je vhodná 

pro komparativní genomovou anal zu. U p enice je délka transkribovan ch ástí gen  pro ACC1 13,5 

kb a ACC2 12,3 kb. Studium evoluce moderní hexaploidní p enice je zajímavé z hlediska základního 

v zkumu p enice jako to hlavní zem d lské plodiny, která byla domestikována a pro la dlouhodob m 

lecht ním. Navíc vznikla allopolyploidií a nese genomy pocházející ze t í r zn ch rostlinn ch druh . 

Evoluce p enice byla studována ji  d íve na základ  krat ích sekvencí gen  

nal zy dlouh ch sekvencí p eni n ch ACC1 a ACC2 roz í it znalosti evoluce p enice, 

jedné z nejd le it j ích plodin na sv t .
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Cílem první ásti diserta ní práce bylo potvrzení spojitosti mutací Cys-1999, Cys-2027, Asn-

2041, Gly-2078 a Ala-2096 v plastidové form  ACC s resistencí v i aryloxyfenoxypropionátov m 

(APP) a cyklohexandionov m (CHD) herbicid m. Tyto mutace byly s pomocí sekvenování a 

specifické PCR metody nalezeny v rostlinách rieu resistentních v i 

pou ívan m herbicid m (APP) a (CHD). Na ím úkolem bylo ov it, zda tyto jednotlivé mutace 

zp sobí resistenci i u p eni né ACC. Konkrétn  to znamenalo:

• P ipravit konstrukty nesoucí v kvasinkovém  vektoru pRS423 

p eni nou chimérní ACC nesoucí jednu z p ti mutací: Cys-1999, Cys-

2027, Asn-2041, Gly-2078 a Ala-2096.

• Testovat komplementaci kvasinkové ACC1 nulové mutace chimérní ACC 

nesoucí jednu z p ti mutací. Testovat citlivost komplementujících 

kvasinkov ch kmen  k herbicid m 

Druhá ást práce m la za cíl anal zu sekvence lokus  p eni né ACC1 a ACC2, kódujících 

plastidovou a cytosolovou formu enzymu ACC za ú elem  prohloubení znalostí evoluce t chto gen  a 

p vodu t í genom  v moderní hexaploidní p enici. K tomu bylo pot eba:

• Isolovat klony BAC DNA obsahující homology A gen  ACC1 a ACC2 z 

, homology B gen  ACC1 a ACC2 z  

a homology D gen  ACC1 a ACC2 z 

• 

• Porovnat získané sekvence mezi sebou a s dal ími znám mi sekvencemi 

genu ACC  a odhadnout doby odd lení linií p edk  hexaploidní p enice.

Cílem poslední ásti práce bylo vyvinout systém pro rychlé vyhledávání nov ch specifick ch 

inhibitor  lidské ACC2. K tomu jsme se rozhodli pou ít kvasinkov  systém. Pro 

dosa ení na eho cíle bylo t eba:

• P ipravit konstrukty nesoucí v kvasinkovém  

lidské ACC1 a ACC2 a chimérní gen slo en  ze sekvencí 

kódujících p eni nou cytosolickou ACC a lidskou ACC2.

• Testovat komplementaci kvasinkové ACC1 nulové mutace ACC kódovanou 

v p ipraven ch konstruktech. Optimalizovat podmínky pro 

vysokokapacitní testování potenciálních inhibitor  lidské ACC.

• t t i knihovny chemick ch látek s cílem najít potenciální inhibitory 

lidsk ch ACC.
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Pou it  materiá  . 1

K dosa ení v sledk  jsme pou ili metody:

Isolace BAC DNA, p íprava knihovny fragment  BAC DNA a její sekvenování, a anal za 

sekvencí

 z agarozového gelu a klonovány do vektoru pSMART (Lucigen) 

nebo pIK96 (Stanford Human Genome Center). V echny fragmenty byly sekvenovány z jednoho 

konce a potom byly na základ  áste ného poskládání sekvencí vybrány klony pro sekvenování z 

druhého konce. Mezery byly dopln ny sekvenováním vybran ch klon  se specifick mi primery nebo 

sekvenováním produkt  PCR získan ch s pou itím primer  nasedajících na konce subkontig . 

Sekven ní kontigy byly poskládány a editovány v programu Sequencher (Gene Codes). Struk ura 

inron /exon  gen  ACC byla ur ena na základ  publikovan ch informací 

eotidy 

byly po manuálním uspo ádání sekvencí vypo ítány s pou itím programu Microsoft Excel, v echny 

mezery byly z porovnání vylou eny. Pro v po ty jsme pou ili okno velikosti 1 kb pohybující se po 1 

bp. V echny nesynonymní pozice z porovnání více sekvenc  byly z v po tu vylou eny. Tyto v sledky 

byly pou ity pouze k ur ení rozlo ení synonymních sekvencí uvnit  sekvence genu. Frekvence 

synonymních substitucí byly vypo ítány metodou Nei–Gojobori s korekcí Jukes-Cantora pro více etné 

substituce, jak je to pro . V echny pozice s mezerami byly z t chto v po t  

vy azeny. Doby odd lení gen  ACC byly vypo ítány pomocí frekvence synonymních substitucí, kdy 

jsme p i kalibraci molekulárních hodin vycházeli z doby odd lení  p ed 60 

miliony let, a z frekvencí intronov ch substitucí, kdy jsme p i kalibraci molekulárních hodin vycházeli 

z doby odd lení p enice a je mene p ed 11,6 miliony let. Odchylky frekvence substitucí spojené s 

anal zou souboru dat (mnoho etné porovnání) a od nich odvozené doby odd lení byly vyhodnoceny 

metodou 

 systém, kde je v bu kách  

kvasinková nulová mutace ACC1 komplementována cizí ACC exprimované z vysoko-kopiového 

plasmidu ady pRS   Vzhledem k závislosti r stu kvasinkov ch bun k na cizí ACC lze testovat vliv 

inhibitor  na testovanou ACC.

P íprava konstrukt p eni né ACC s aminokyselinov mi substitucemi je popsána v publikaci . 

1 ze seznamu publikací P íprava konstrukt  pro vysokokapacitní GR systém s lidsk mi ACC1 a 
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ACC2 a chimérami p eni né cytosolové ACC2/lidské ACC2 je popsána v . 3

P ipraven mi konstrukty byly  bu ky  kmene 

W303D-ACC1 LEU2 (MATa/ , ura3, his3, trp1, ade1, acc1) s pou itím EZ kitu (Zymo Research, 

Orange, CA) podle pokyn  v robce. Transformované bu ky byly selektovány na miskách 

s minimálním médiem (0,17% kvasinková dusíkatá báze, 0,5% sulfát amonn , 2% D- glukóza, adenin 

sulfát (1

ve 30°C. 

Sporulující bu ky byly suspendovány v 50μl z μg/ml v 

1M sorbitolu) a suspenze byla inkubov p i 30°C p ibli n  5 minut. Kdy  se za ala rozvol ovat 

st na ask , byly zkumavky p eneseny na led a bylo k nim p id μl sterilní vody. Z ka dého z 

p ibli n  20-30 vybran ch ask  byly s pomocí mikroskopu s mikrojehlou 4 spory rozmíst ny na misce 

s YPRG médiem (1% bacto-yeast extract, 2% pepton-trypton, 2% rafinóza, 2% galaktóza, 0,1% 

adenin sulfát, ampicillin (50mg/l), 1,5% agar) pro tetrádovou anal zu. P ítomnost komplemetujícího 

genu byla ov ena r stem na selek ních mediích a závislostí r stu na galaktóze.

Testování r stu inhibice kmen  s p eni nou ACC s aminokyselinov mi substitucemi bylo 

provád no m ením  p i 600 nm. Jedna jednotka OD odpovídá hustot  p ibli n  1,3 x 

10  bun k na ml. Experimenty byly provád ny v 3ml kulturách ve zkumavkách nebo 0,2ml kulturách 

v 96-well desti kách, v YPRG médiu, p i 23°C nebo 30°C. Inhibitory byly p idávány ze 100x 

koncentrovaného zásobního roztoku v DMSO. Do kontrolního média pro m ení r stu kvasinek bez 

inhibitor  bylo p idáváno 1% DMSO. 

Testování ú inku inhibitor . 3

publikaci . 

 bylo provád no s pou itím radioaktivního NaH

 . 
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Mutace plastidové ACC a resistence v i herbicid m

Cílem této ásti práce bylo ov it spojitost mutací Trp-1999-C

 Durieu) k aryloxyfenoxypropionátov m (APP) a 

cyklohexandionov m (CHD) herbicid m.

K ov ení vlivu zmín n ch mutací na resistenci v i herbicid m jsme pou ili kvasinkové “gene 

replacement“  chimérní p eni nou ACC. Chimérní ACC se skládala z N-

terminální ásti p eni né cytosolové ACC a C-terminální ásti p eni né plastidové ACC zahrnující 

celé vazebné místo herbicid . 

 Poda ilo se nám získat kvasinkové kmeny ve kter ch chimérní p eni ná ACC nesoucí jednotlivé 

mutace Trp-1999-Cy

Chimérní ACC s mutací Gly-2096-Ala nekomplementuje kvasinkovou ACC1 

nulovou mutaci, pravd podobn  z d vodu nedostatku enzymové aktivity pot ebné k udr ení r stu 

kvas

Na e pokusy u ívající “gene-replacement“ kmeny potvrzují v sledky fenotypov ch a 

sekven ních anal z: jediná zm na aminokyseliny Asp-2078-Gly ud luje silnou resistenci k APPs i 

CHDs; Trp-2027-Cys a Ile-2041-Asn ud luje silnou resistenci k APPs (a slabou resistenci k CHDs) a 

Trp-1999-Cys ud luje silnou resistenci pouze  k jednomu z testovan ch APPs, fenoxapropu (obr. 4.1).

Obr. 4.1 Reakce kvasinkov ch GR kmen , závisl ch sv m r stem na chimérní p eni né ACC nesoucí 

bodové mutace, na fenoxaprop-P-ethyl, haloxyfop a sethoxydim. Kontrolní (citliv ) kmen s chimérní 

p eni nou ACC (bez mutace) je ozna en w-t .

4.2 Homologické lokusy ACC a evoluce p eni n ch genom
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V této ásti práce jsme se soust edili na studium evoluce rod  p enice ( mnoho t tu 

(

Pro porozum ní evoluce gen  ACC1 a ACC2 a p vodu t í genom  moderní hexaploidní p enice 

jsme se pokusili analyzovat sekvence p eni n ch lokus  ACC1 a ACC2, kódujících plastidovou a 

cytosolovou formu enzymu ACC. Sekvenovali jsme lokus

(  - ACC2) 

Obr. 4.2 Sekvenované lokusy ACC. Kódující sekvence gen  pro ACC a konservovan ch gen  

nacházejících se p ed (upstream) ACC1 a bezprost edn  za (downstream) ACC2 jsou znázorn ny 

ern . Pseudogeny jsou ozna ené ern mi ikm mi pruhy. Lokusy ACC1 a ACC2 vykazují podobnost 

pouze mezi kódujícími sekvencemi exon . Oblasti po str ozna ené ed  

obsahují sekvence konservované mezi A, B a D homology. Podobnost sekvencí mezi homology je 

znázorn na barevn . Tmav í barva úseku p ed (upstream) genem ACC2 B ozna uje ni í míru identity 

ne  u úseku downstream. Bíle jsou ozna eny ásti postrádající sekven ní podobnost ortholog .

Na základ  d íve publikovan ch informací o sekvencích  jsme vybrali, isolovali a 

sekvenovali BAC DNA v ech zmín n ch homolog  (obr. 4.2) krom  homologu A ACC2 z 

. V echny t i ACC2 BAC klony isol

 (  - 

ACC2)
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Obr. 4.3 Struktura ACC gen  a porovnání dvojic (pairwise) sekvencí synonymních ástí a intron . (A) 

Exony kódující vysoce konservované BC a CT domény ACC jsou znázorn ny ve stejn ch barvách. 

Introny jsou znázorn ny bíle,  5 - a 3 -UTR lut . 5 - a 3 -konce gen  znázorn né ed  obsahují ásti 

sekvence konservované mezi homology A, B a D ACC1 a ACC2 gen . Mezi ge y ACC1 a ACC2 

není ádná sekven ní podobnost vn  kódujících exon . ervené trojúhelníky ozna ují polohu 

p ed asn ch stop kodón , modré trojúhelníky polohu posun  tecího rámce. Schéma zobrazuje geny 

z , ale struktura ACC gen  ostatních druh  p enice je velice podobná. (B-E) Porovnání 

sekvence gen  ACC1 (B a C) a ACC2 (D a E) mezi synonymními místy (silná ára) a spojen mi 

nekódujícími a intronov mi místy (tenká ára). Procento odli n ch nukleotid  bylo vypo ítáno 

s pou itím 1-kb okna posunovaného o 1 bp. První nukleotid prvního intronu v kódující oblasti 

(zv razn né ed ) je spojen s prvním nukleotidem inicia ního kodónu translace. Intronové a exonové 

sekvence nejsou se azené p esn  proto e mají r zné pozice a délky. Poslední intron byl spojen s 3 -

koncem genu. 5‘- a 3‘- koncové sekvence genu ACC1 pou ité pro tato porovnání obsahovala pouze 

dlouhé konservované ásti. Z je mene byla k dispozici pouze neúplná sekvence gen  ACC.

ádn  ze sekvenovan ch lokus  neobsahoval více ne  jeden gen ACC nebo pseudogen. Geny a 

pseudogeny ACC ze nenacházejí v t sné blízkosti (na stejném BAC insertu), ale podle v sledk  

pokus  mapování chromosom  se nacházejí na stejném segmentu chromosomu . Struktura gen  

ACC je ukázána na obr. 4.3 A. Rozdíly mezi sekvencemi intron  neumo ují porovnání vzdálen j ích 
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p íbuzn ch ne  na úrovni rodu kvencí ohrani ujících geny umo uje pouze 

porovnání mezi homology. Pro porovnání t í pod eledí eledi lipnicovit ch jsme pou ili sekvence 

ACC z psárky ( , pod ele  ), r e (pod ele  ) a kuku ice, iroku 

( ) (pod ele  ). Rozlo ení synonymních substitucí mezi t mito 

druhy se v znamn  li í v r zn ch ástech kódující sekvence zp sobem, kter  nazna uje souvislost 

s konservovaností sekvence na aminokyselinové úrovni: biotin karboxylasa (BC) a 

karboxyltransferasa (CT) jsou nejvíce konservované ásti ACC . Tato tendence je mén  

v razná u ACC2 (obr. 4.3 D). 

Molekulární hodiny byly nastaveny podle odd lení  p ed 60 miliony let. 

Molekulární hodiny pro introny, které mohou b t spolehliv  porovnávány pouze na úrovni rodu a ní e, 

byly kalibrovány s u itím doby odd lení p enice a je mene vypo ítané podle synonymních substitucí 

v ka dém genu.

Na e anal zy ukazují odklon od neutrální evoluce u obou ACC lokus ; frekvence substitucí 

synonymních a intronov ch míst se m ní podle místa v genech pro ACC (obr. 4.3) a v pr m ru jsou 

tyto frekvence ni í ne  frekvence substitucí vn  kódující ásti gen  (obr. 4.3

Porovnání intergenov ch sekvencí lokus  ACC bylo mo né pouze pro homologní páry; mezi 

homology A, B a D není sekven ní podobnost vn  sekvence genu (obr. 4.2). V sekvenovan ch 

lokusech nejsou krom  ACC ádné nebo jen velmi málo p edpokládan ch gen  (obr. 4.2).

P edpokládáme-li, e frekvence substitucí v intronech gen  pro ACC v  

substitucí na místo za rok (pr m rná frekvence substitucí v intronech mezi je menem a p enicí je 

0,084 , a doba odd lení je p ed 11,6 miliony let, obr. 4. ), je 

pr m rná frekvence substitucí v intergenov ch oblastech, vypo ítaná jako po et substitucí na místo za 

rok, 13.10 , podobn  jak ji  bylo publikováno 

Pr m rná vzdálenost synonymních míst celé délky ACC1 je 0,58, 0,56 a 0,50 substitucí na 

synonymní místo kdy  jsou porovnány sekvence , r e a  a r e a 

Pou ití doby odd lení p enice a je mene k nastavení molekulárních hodin pro datování 

následn ch událostí v evoluci p enice m e pomoci minimalizovat dopad variability frekvence 

substitucí v r zn ch vzdálen  p íbuzn ch liniích a m lo by zabránit problém m s kalibrací hodin pro 

jednotlivé geny zp soben m ztrátou r zn ch kopií duplikovan ch gen .

Vzdálenost mezi p enicí a je menem vypo ítaná pro synonymní místa ACC1 (Ea segment) je 

0,107 substitucí na synonymní místo a pro ACC2 (celé délky) 0,100 substitucí na synonymní místo, a 

odpovídající doby odd lení jsou p ed 11,8 a 10,6 miliony let.

Kdy  pou ijeme 11,6 milion  let pro dobu p ed kterou se odd lila p enice od je mene a kódující a 

intronové sekvence prvních dvou t etin gen  ACC1, jsou vypo ítané doby odd lení homolog  A, B a 

D p ed 2,3 – 2,4 miliony let.
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  asová p ímka evoluce p enice. Molekulární hodiny pou ité k v po tu dob rozd lení byly 

kalibrovány s pou itím doby odd lení  p ed 60 miliony let a doby odd lení 

je mene od p enice p ed 11,6 miliony let. Druh  kalibra ní bod byl pou it pouze pro geny 

. Ka dá tenká erná svislá ára ve stínované oblasti ozna uje jeden odhad doby rozd lení r e 

a p enice, je mene a p enice a mezi geny . Barevné zna ky nad modrou linkou 

ozna ují doby rozd lení odhadnuté podle gen  ACC1 ( ervená) a ACC2  (modrá). Doby odd lení 

mezi homology A a B, A a D, B a D jsou znázorn ny v ádcích ozna en ch písmeny. Tyto odhady 

jsou zalo ené na genech ACC1 a ACC2,  (sv tle zelená),  (oran ová),  

(sv tle modrá),  (tmav  zelená) a  (fialová) a na pr m ru ze ty  gen  publikovaném d íve 

( lutá). ísla ozna ují odhady doby r zn ch uzl . Vy í odhad pro vznik tetraploidní p enice je 

zalo en na sekvenci ACC1. Doba vzniku genomu hexaploidní p enice vychází z archeologick ch 

artefakt .

tní kvasinkov  systém pro identifikaci nov ch inhibitor  lidské ACC2

N která pozorování nazna ují, e inhibitory ACC2 by mohly b t vyu ity k lé b  obesity, diabetu 

a metabolického syndromu. Takov ch specifick ch inhibitor  je v ak známo jen velmi málo, a proto 

jsme se pokusili vyvinout systém pro jejich rychlé vyhledávání.

Nejprve jsme p ipravili kvasinkové kmeny  kde vlo en  gen pro lidskou

 Dále jsme p ipravili kmen  kde 

komplementaci zaji oval chimérní gen slo en  ze sekvencí kódujících p eni nou a lidskou ACC. 

K disposici jsme m li je t  konstrukty nesoucí p eni nou cytosolickou ACC, p eni nou 

cytosolickou/plastidovou chiméru a ACC1 z apikoplastu , které byly p ipraveny ji  

d íve a v echny komplementují ACC nulovou mutaci v kvasinkách . P ehled doménové 

struktury gen  pro ACC získané z eukaryot a struktury r zn ch syntetick ch gen  pou it ch v této 

práci je uveden na obr. 4.
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 P ehled doménové struktury multidoménové ACC a struktura r zn ch chimérních gen  

komlementujících ACC1 nulovou mutaci v kvasinkách. Signál sm rující ACC z  

do apikoplastu byl v pou itém konstruktu odstran n . Krom  konstruktu s celou délkou genu 

lidské ACC2 byly vytvo eny 2 dal í konstrukty v nich  byla odstran na sekvence sm rující protein do 

mitochondrie (delece 29 nebo 148 aminokyselin). Zobrazeny jsou pouze kódující ásti syntetick ch 

gen  v kvasinkov ch “shuttle vektorech“ pRS423 nesoucích GAL10 promotor a 5‘-UTR a 3‘-UTR 

z kvasinkového genu ACC1 . ísla ozna ují pozice aminokyselin v nativních ACC. Pozice mutací 

a dal ích prvk  jsou popsány v textu. Vlevo jsou podtr en  uvedená jména kvasinkov ch GR kmen .

S vyu itím zmín n ch kvasinkov ch ”gene replacement“ kmen  jsme vytvo ili protokol pro 

vysoce kapacitní testování knihoven chemick ch látek. Ná  testovací systém jsme ov ili s pou itím 

znám ch inhibitor  lidské ACC a kvasinkov ch ”gene replacement“  kmen  ACC1 a ACC2m1.

Slou eniny identifikované na ím GR systémem jako inhibitory lidské ACC byly testovány také 

Knihovny chemick ch látek pro identifikaci nov ch inhibitor  byly p ipraveny spole ností 

ChemDiv, Inc., San Diego, USA. Jejich testováním jsme získali 38 slou enin potenciáln  selektivních 

v i ACC2
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 Specificita nejnad jn j ích nalezen ch potenciálních inhibitor  ACC2. Inhibice r stu 

kvasinkového kmene ACC2m1 oproti kmen m WT a ACC1 (A a B) a souvislost mezi inhibicí r stu 

kmene ACC2m1 a inhibicí enzymové aktivity ACC2 (C). ipka ukazuje body odpovíd jící slou enin  

CD-017-0191. Skupiny chemick ch slou enin: zelená, thieno[2,3-d]pyrimidin; fialová, 5H-pyrolo[1,2-

a]quinoxalin-4-on; oran ová, oxazolo[4,5-b]pyridiny; modrá, 2-piperidin-1-yl-1H-benzoimidazol; 

ervená, 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin.

Nejnad jn j ím potenciálním inhibitorem ACC2 se zdá b t slou enina CD-017-0191. Tato látka 

inhibuje aktivitu lidské ACC2 = 2,8 μM, co  je velmi podobné IC  = 3.8 μM, 

pozorované u r stov ch experiment  kvasinek. CD-017-0191 neinhibuje r st kvasinkov ch kmen  

WT nebo ACC1 ani ve 100 μM koncentraci. Enzymová aktivita ACC1 rovn  nebyla inhibována ve 

100 μM koncentraci. 

Specificita slou eniny CD-017-0191 byla dále testována s pou itím kvasinkov ch ”gene 

replacement“ kmen  s ACC z r zn ch druh  (obr. 4. . Jak jsme p edpokládali, byl kmen 

ACC2 148, jeho  ACC se li í od ACC2m1 delecí 148 aminokyselin na N-konci, slou eninou CD-

017-0191 siln  inhibován. R st dal ích kmen  inhibován nebyl nebo byl inhibován pouze z 20% 

(p eni né ACC) ve 100 μM koncentraci CD-017-0191, co  nazna uje vysokou specifitu této 

slou eniny v i lidské ACC2. To, e nebyly inhibovány kmeny C50ACC2m3 a C50ACC2m5, 

nazna uje, e CT doména lidské ACC2 bu  není místem ú inku CD-017-0191 nebo neobsahuje celé 

vazebné místo tohoto inhibitoru.
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 Inhibice r stu kvasinkov ch GR kmen  slou eninou CD-017-0191. Slo ení ACC v r zn ch 

kvasinkov ch kmenech je uvedeno na obr. 4. . Koncentrace inhibitor : sv tle edé sloupce, 10 μM; 

tmav  edé sloupce, 100 μM. Optická hustota v nep ítomnosti inhib %

Na e pokusy potvrzují realizovatelnost vysokokapacitního testování velk ch knihoven 

chemick ch látek s pou itím technologie zalo ené na “gene-replacement“ kmenech.
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5. Záv ry 

P edkládaná diserta ní práce je komentovan m souborem t í odborn ch prací zam en ch na 

studium ACC z hlediska evoluce a inhibice. Zab vá se fylogenetickou anal zou gen  kódujících ACC 

p enice a dal ích rostlinn ch druh , ím  p ispívá k získání poznatk  v oblasti evoluce t chto gen  a 

enom  hexaploidní p enice. Dále je uveden  enzym zkoumán ve spojitosti s v zkumem rostlin 

resistentních v i herbicid m. V neposlední ad  je ACC studována jako cíl ú inku inhibitor  

potenciáln  vyu iteln ch p i lé b  obezity. Nejd le it j í poznatky, kte ch bylo v diserta ní práci 

dosa eno, jsou shrnuty do následujících bod :

• Testováním inhibice r stu kvasinkov ch kmen , kde je nulová mutace komplementována 

p eni nou chimérní ACC nesoucí jednotlivé mutace Cys-1999, Cys-2027, Asn-2041 a Gly-

2078, jsme ukázali, e Asp-2078-Gly zp sobuje resistenci k APPs a CHDs, Trp-2027-Cys a 

I e-2041-Asn zp sobují resistenci k APPs a Trp-1999-Cys zp sobuje resistenci pouze 

k fenoxapropu, co  je v souladu s v sledky pozorování fenotyp  sledovan ch rostlin. 

• Pro ú el studia evoluce p enice jsme sekvenovali

. Nepoda ilo se 

sekvenovat homolog A ACC2 z , nebo  v echny t i ACC2 BAC klony 

isolované z knihovny  obsahovaly pouze homolog B. Získané sekvence byly 

porovnány mezi sebou a s dal ími dostupn mi sekvencemi kódující ACC rostlin eledi 

lipnicovit ch. Frekvence substitucí synonymních a intronov ch míst se m ní podle místa 

v genech pro ACC a v pr m ru jsou tyto frekvence ni í ne  frekvence substitucí vn  

kódující ásti gen . Na základ  sekvencí ACC a dal ích gen  se p enice a je men odd lily 

p ed 11,6 miliony let. T i homologní genomy (A, B a D) se podle na ich v po t  odd lily 

p ed 2,3-2,4 miliony let, c  je na dolní hranici jin ch odhad .

• Vyvinuli jsme pom rn  levn , neradioaktivní, vysoce kapacitní testovací systém vyu ívající 

kvasinkové  kmeny, vhodn  pro identifikaci siln ch inhibitor  ACC. 

Strategie spo ívá v testování knihoven s pou itím kvasinkového kmene a ov ování v ech 

pozitivních záchyt  zkou kou enzymové aktivity . Testování knihoven slou enin 

identifikovalo adu látek, které jsou potenciálními specifick mi inhibitory lidské ACC2. 

Tyto slou eniny mohou po dal ích anal zách slou it jako první soubor látek pro v voj lé iv 

cílen ch proti lidské ACC2 pro lé bu obezity. 



 18

 



 19



 20

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 21

• 

• 



 22

 W303D-ACC1 LEU2 

(MATa/ , ura3, his3, trp1, ade1, acc1)) were transforme

Sporulating cells 

were suspended in 50 μl of stock solution of zymolase T100 (ICN)(50μg/ml in 1M sorbitol) and 

the suspension was incubated in  appropriately 

digested, the tubes were gently transferred on ice and 150 μl of sterile water was added. From each 

of 20-30 selected asci, 4 spores were distributed using a microneedle on the plate with YPRG 
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2-related partially processed 

pseudogene (  - ACC2) were also 
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= 2,8 μM, very similar to IC  = 

3.8 μM observed in the yeast growth experiment. CD-017-0191 did not inhibit growth of WT 

yeast or the ACC1 strain even at 100 μM. ACC1 enzymatic activity was also not inhibited at 100 

μM. 

). As expected, growth of strain ACC2

wheat ACCs) at 100 μM CD-017-0191, indicating strong specificity of this compound for human 

ACC2. Lack of any inhibition of strains C50ACC2m3 and C50ACC2m5 indicates that the CT 

domain of human ACC2 is either not the target of CD-017-0191 or it does not c
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. Inhibitor concentration: lighter 
gray bar, 10 μM; darker gray bar, 100 μM. Culture density in the absence of inhibitor =100%. 
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