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Abstrakt 

p130Cas je dôležitý adaptorový proteín, zohrávajúci kľúčovú úlohu v mnohých bunkových 

signálnych procesoch. Keďže p130Cas je známym substrátom pre široké spektrum kináz, 

jeho funkcia je regulovaná predovšetkým zmenami vo fosforylácii na tyrozínových, 

treonínových a serínových zvyškoch. Táto práca sa zameriava na serín/treonínovú 

fosforyláciu p130Cas a jej úlohu v regulácii signalizácie. Napriek známej regulácii 

serín/treonínovej fosforylácie p130Cas v priebehu bunkového cyklu, bunkovej adhézie 

sprostredkovanej integrínmi a asociáciou s BCAR3, mechanizmy sprostredkujúce túto 

fosforyláciu dodnes nie sú úplne objasnené a kinázy hrajúce úlohu v týchto procesoch sú 

doposiaľ neznáme. Keďže p130Cas je dôležitým regulátorom bunkovej migrácie 

a nádorovej invazivity, pochopenie týchto mechanizmov by mohlo byť prínosné pre vývoj 

nových stratégii v cielení protinádorových liečiv.  
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Abstract 

p130Cas is an important adaptor protein that plays an essential role in many intracellular 

signaling processes. Given the fact that p130Cas is a well-known substrate for wide 

spectrum of kinases, its function is regulated mostly by phosphorylation on tyrosine, 

threonine and serine residues. This work is focused on Serine/Threonine phosphorylation 

and its role in regulation of p130Cas signaling. Although it is known that Serine/Threonine 

phosphorylation of p130Cas is regulated by cell cycle, integrin-mediated cell adhesion and 

association with BCAR3, the mechanisms leading to the phosphorylation are still not well 

understood and the kinases involved in these processes are unknown. Being p130Cas an 

important regulator of cell migration and tumor invasiveness, understanding of these 

mechanisms should provide a useful tool in developing new strategies in aiming of anti-

cancer drugs.  
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Zoznam použitých skratiek: 

a i.  a iné 

AK aminokyselina  

AurA  kináza AuroraA 

BCAR1 ľudský homológ p130Cas podporujúci vznik antiestrogénovej rezistencie 

v liečbe rakoviny prsníka (Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1) 

BCAR3 proteín podporujúci vznik antiestrogénovej rezistencie v liečbe rakoviny 

prsníka (Breast cancer anti-estrogen resistance protein 3) 

bHLH  basic helix-loop-helix 

CAS  rodina proteínov asociovaných s Crk (Crk-associated substrate) 

CCH  C-terminálna doména 

ECM  extracelulárna matrix (Extracellular matrix) 

Efs  embryonálny proteín asociovaný s kinázou Fyn (Embryonal Fyn-associated 

substrate)  

ER  estrogénový receptor 

FA  fokálne adhézie (Focal adhesions) 

FAK  kináza fokálnych adhézii (Focal adhesion kinase) 

FAT  doména FAK zodpovedná za cielenie do FA (Focal adhesion targeting) 

HEF1  člen rodiny proteínov CAS (Human enhancer of filamentation 1)  

HEPL  člen rodiny proteínov CAS (HEF1-Efs-p130Cas-like)  

HLH  motív helix-slučka-helix (helix-loop-helix) 

Id  inhibítor väzby na DNA (Inhibitor of DNA-binding)  

kDa  jednotka udávajúca molekulovú hmotnosť (kiloDalton) 

NSP  rodina proteínov s doménou SH2 (Novel Srchomology 2-containing protein) 

p130Cas proteín s hmotnosťou 130 kDa asociovaný s Crk (Crk-associated substrate) 

PP2A  proteín fosfatáza 2A (Protein phosphatase 2A) 

SB oblasť oblasť obsahujúca väzbové miesta pre kinázu Src (Src-binding region) 

SD  substrátová doména (Substrate domain) 

SDS-PAGE polyakrylamidová gélová elektroforéza za prítomnosti dodecylsíranu 

sodného (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)  

SH2 doména doména homológna s druhou doménou kinázy Src (Src-homology 2) 

SH3 doména doména homológna s treťou doménou kinázy Src (Src-homology 3) 

SRD  serínová doména (Serine-rich domain) 
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1.  Úvod 
 

 

 Aktivácia signálnych kaskád je základom všetkých bunkových procesov od vývoja, 

cez  prežívanie a proliferáciu, až po apoptózu. Reguluje jednak priebeh dejov 

odohrávajúcich sa vo vnútri buniek, ako aj interakciu s prostredím, v ktorom sa bunky 

nachádzajú. Mnohé z týchto signálnych procesov sú založené na vzájomnej interakcii 

medzi proteínmi danej kaskády a na tvorbe signálnych komplexov, ktoré prispievajú 

k rýchlosti, efektivite a špecificite prenosu daného signálu. Tieto proteínové interakcie 

môžu byť pozitívne alebo negatívne regulované fosforyláciou na tyrozínových, serínových 

a treonínových zvyškoch. p130Cas je jedným z proteínov, ktorý sa podieľa na zostavovaní 

signálnych komplexov a je významným substrátom pre tyrozínové a serín/treonínové 

kinázy. Hlavným cieľom tejto práce je zhrnutie doterajších poznatkov o vplyve serínovej 

a treonínovej fosforylácie adaptorového proteínu p130Cas na bunkovú signalizáciu.  

V prvej časti budú predstavení členovia rodiny proteínov CAS, následne bude 

popísaná ich štruktúra a vzájomné odchýlky na modeli p130Cas, ako charakteristického 

a do súčasnosti najviac preskúmaného zástupcu tejto rodiny. Ďalšia časť práce bude 

venovaná práve procesom súvisiacim s reguláciou serínovej a treonínovej fosforylácie 

p130Cas a dopadu tejto fosforylácie na proteínové interakcie a reguláciu štiepenia p130Cas 

v procese apoptózy. 

O serínovej a treonínovej fosforylácii p130Cas sa v porovnaní s tyrozínovou vie 

doposiaľ pomerne málo. Táto práca by mala na základe známych údajov poukázať na 

dôležitosť úlohy, ktorú táto fosforylácia zohráva v regulácii signálnych procesov 

sprostredkovaných p130Cas.  
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2.  Proteíny rodiny CAS 

 

 

Proteíny rodiny CAS (Crk-associated substrate) tvoria dôležitý signalizačný uzol, 

ktorý sprostredkováva signály regulujúce ako fyziologické, tak patologické bunkové 

procesy. Napriek tomu, že u nich nebola objavená žiadna katalytická aktivita, majú 

schopnosť časovej a priestorovej regulácie signalizácie vďaka interakcii s efektorovými 

proteínmi a tvorbe multimolekulárnych komplexov. Navzdory vysokej štruktúrnej 

podobnosti týchto proteínov, ich funkcia, tkanivová a časová expresia sú rozdielne 

(Defilippi et al., 2006; Tikhmyanova, 2011). Ich funkcia je študovaná hlavne v súvislosti 

s nádorovou transformáciou a invazivitou, ich úlohou v bunkovom cykle, imunitnom 

systéme a vývoji (Tikhmyanova et al., 2011).  

V súčasnosti sú známe štyri proteíny rodiny CAS: Efs/Sin, HEF1/ NEDD9/Cas-L,  

HEPL/CASS4 a p130Cas/BCAR1 (popísaný samostatne, viď kapitola 3.) (Tikhmyanova et 

al., 2011).       

 

2.1.  Efs/Sin 

 

Proteín Efs (Embryonal Fyn-associated substrate) bol objavený v roku 1995 

v myších embryonálnych bunkách ako signalizačný proteín s vysokým stupňom štruktúrnej 

homológie s proteínom p130Cas (Ishino et al., 1995). O rok neskôr bol ten istý proteín 

popísaný pod názvom Sin (Src interacting/signal integrating protein) ako výsledok 

vyhľadávania proteínov interagujúcich s doménou SH3 (Src-homology 3) kinázy Src 

(Alexandropoulos et al., 1996).   

Expresia Efs je vo všeobecnosti nízka a vysoko špecifická pre T-lymfocyty, týmus, 

mozog a priečne pruhované svalstvo (Alexandropoulos et al., 1996). Jeho hlavná úloha 

spočíva v negatívnej regulácii T-lymfocytov, t.j. nadprodukcia Efs inhibuje ich aktiváciu. 

Naopak, u myší neexprimujúcich Efs dochádza k nadmernej aktivácii T-lymfocytov, 

zvýšeniu produkcie cytokínov, zvýšeniu koncentrácie protilátok v sére a vzniku 

multiorgánových zápalových ochorení, hlavne tenkého čreva, pečene a ľadvín. 

Mechanizmus vzniku zápalu tenkého čreva, spôsobený zníženou expresiou Efs 

v Tlymfocytoch, je študovaný v súvislosti s Crohnovou chorobou. Pri nej dochádza ku 
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vzniku zápalovej imunitnej reakcie po celej dĺžke tenkého čreva ako odpoveď na neškodné 

antigény pochádzajúce z potravy a mikroprostredia sliznice (Donlin et al., 2005).  

 

2.2.  HEF1/NEDD9/Cas-L 

 

V roku 1996 bol objavený proteín HEF1 (Human enhancer of filamentation 1) 

(Law et al., 1996) a bol súčasne popísaný ako proteín Cas-L (Crk-associated substrate 

lymphocyte type), teda proteín rodiny CAS lymfocytárneho typu (Minegishi et al., 1996).  

Expresia HEF1 je špecifická pre ľadviny, pľúca, placentu a hrubé črevo (Law et al., 

1996) a jeho zvýšená expresia bola objavená v periférnych T- a B-lymfocytoch (Minegishi 

et al., 1996). Predpokladala sa teda jeho funkcia vo vývoji lymfocytov, ktorá bola 

potvrdená v HEF1−/− myšiach, kde došlo k zníženiu počtu lymfocytov v slezine približne 

na polovicu (Seo et al., 2005).  

V bunkách sa HEF1 nachádza vo viacerých formách identifikovaných podľa 

odlišnej migrácie na polyakrylamidovom géle – p115HEF1, p105HEF1, p65HEF1, 

p55HEF1 a p28HEF1 (ďalej len p115, p105, p65, p55 a p28). Prvé dve formy predstavujú 

HEF1 v celej dĺžke s rozdielnou fosforyláciou na serínoch a treonínoch, sprostredkovanou 

doposiaľ neznámymi kinázami (Law et al., 1998). Formy p65 a p55 vznikajú štiepením 

HEF1 v sekvencii DLVD363 kaspázou-3, pričom p65 zodpovedá C-koncovej a p55 

Nkoncovej časti proteínu. Zvýšená tvorba p55 v priebehu mitózy a jeho lokalizácia na 

deliacom vretienku naznačuje, že regulácia štiepenia HEF1 v tejto sekvencii 

je ovplyvňovaná bunkovým cyklom a že HEF1 v bunkovom cykle zohráva dôležitú úlohu 

(Law et al., 1998). Neskôr sa ukázalo, že pri deregulácii expresie HEF1 dochádza k vzniku 

centrozomálnych abnormalít, čo funkciu HEF1 pri mitóze potvrdilo (Pugacheva and 

Golemis, 2005). Najmenšia z foriem HEF1, p28, taktiež vzniká štiepením kaspázami a jej 

hlavná úloha spočíva v indukcii apoptózy a zaguľatenia buniek po rozložení fokálnych 

adhézii (FA), avšak oba procesy sú od seba navzájom oddelené (Law et al., 2000; O’Neill 

and Golemis, 2001).   

HEF1 sa nachádza hlavne v jadre, vo FA a lamelipódiách (Law et al., 1996, 

Fashena et al., 2002). Do FA je adresovaný pomocou Cterminálnej domény 

a prostredníctvom interakcie jeho SH3 domény s polyprolínovými sekvenciami kinázy 

FAK (Focal adhesion kinase) (Law et al., 1996; Minegishi et al., 1996; O’Neill and 

Golemis, 2001). Bunková adhézia taktiež reguluje tyrozínovú a serín/treonínovú 
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fosforyláciu HEF1. Po prisadnutí bunky dochádza k tyrozínovej fosforylácii kinázou Src 

a serín/treonínovej fosforylácii, t.j. prechodu z formy p105 na p115. Oba druhy 

fosforylácie navyše vyžadujú organizovaný aktínový cytoskelet (Zheng and McKeown-

Longo, 2002). Rozrušenie aktínových vláken cytochalazínom-D vedie k opätovnému 

prechodu z formy p115 na p105 pomocou serín/treonínovej fosfatázy regulovanej  

aktínovým cytoskeletom. Donedávna prevládal názor, že touto fosfatázou je PP2A (Protein 

phosphatase 2A) (Zheng and McKeown-Longo, 2006), objavila sa však práca, ktorá toto 

tvrdenie popiera (Bradbury et al., 2012).  

Podobne bolo ukázané, že tvorba FA a väzba integrínov na extracelulárnu matrix 

(ECM) a následná fosforylácia HEF1 zabraňuje jeho štiepeniu. Kultivácia buniek na 

neadhezívnom substráte redukuje tvorbu FA, čo vedie k nabohateniu formy p105, ktorá je 

vďaka nižšej hladine fosforylácie prístupnejšia pre kaspázy (O’Neill and Golemis, 2001). 

Ďalšiu významnú úlohu zohráva proteín HEF1 v nádorovej biológii a v regulácii 

bunkovej migrácie a invazivity. Zatiaľ čo v normálnom tkanive prsníka nie je HEF1 

exprimovaný, v nádoroch prsníka k jeho tvorbe dochádza, dosahujúc najvyššie hladiny 

u agresívnych typov nádorov. Jeho nadprodukcia spôsobuje zmenu morfológie buniek, 

hlavne zväčšenie ich povrchu a výraznú formáciu lamelipódií, a zvýšenie rýchlosti 

migrácie (Fashena et al., 2002). Nadprodukcia HEF1 taktiež prispieva k epiteliálno-

mezenchymálnemu prechodu, a to znížením produkcie E-kadherínu, okludínu a β-katenínu 

(epiteliálne markery) a zvýšením expresie fibronektínu, vimentínu a N-kadherínu 

(mezenchymálne markery). Signalizácia vedúca k zníženiu tvorby E-kadherínu je založená 

na aktivácii dráhy Erk závislej na HEF1, ktorá indukuje expresiu inhibičných 

transkripčných regulátorov Snail a Slug viažucich sa na promótor E-kadherínu (Kong et 

al., 2011).    

 

2.3.  HEPL 

 

Posledný člen rodiny CAS bol identifikovaný až v roku 2008 a okrem jeho názvu, 

HEPL (HEF1-Efs-p130Cas-like), sa o ňom vie doposiaľ veľmi málo. K najvyššej expresii 

HEPL dochádza v pľúcach a slezine a jeho funkcia je študovaná hlavne v súvislosti 

s tvorbou nádorov a vznikom iných ochorení (Singh et al., 2008). 
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3. p130Cas 

 

 

p130Cas (Crk-associated substrate) bol po prvýkrát popísaný ako jeden z hlavných 

proteínov fosforylovaných na tyrozínoch v bunkách transformovaných onkogénmi v-src 

(Reynolds et al., 1989) a v-crk (Matsuda et al., 1990). Napriek tomu, že nemá katalytickú 

aktivitu, slúži ako dôležitý regulátor bunkovej signalizácie vďaka jeho schopnosti 

prechádzať výraznými zmenami vo fosforylácii. Jeho hlavné funkcie spočívajú v regulácii 

haptotaxie (migrácia indukovaná ECM), chemotaxie, bunkového cyklu, apoptózy, 

bunkovej migrácie a nádorovej invazivity (Barrett et al., 2013; Brábek et al., 2004; 

Defilippi et al., 2006; Kook et al., 2000). Veľmi dôležitý je p130Cas aj v embryonálnom 

vývoji. Myši neexprimujúce p130Cas hynú na prelome 11. a  12. dňa embryonálneho 

vývoja s abnormalitami srdcového svalu a ciev (Honda et al., 1998). K prepisu p130Cas 

dochádza vo veľkej miere vo všetkých tkanivách so značne zvýšenou expresiou v črevách, 

pľúcach a semenníkoch (Sakai et al., 1994).    

 Ľudský homológ proteínu p130Cas zodpovedá produktu génu BCAR1 (Breast 

cancer anti-estrogen resistance 1), ktorý spôsobuje rezistenciu na liečbu tamoxifénom 

u pacientov liečených na rakovinu prsníka (Brinkman et al., 2000; viď kapitola 4.2.1.). 

V kapitole 4.2.1. bude pre tento ľudský proteín použité označenie p130Cas/BCAR1. 

 

3.1. Štruktúra 

 

 Proteín p130Cas je zložený z 874 aminokyselín (AK) (u myši; u človeka 870 AK) 

a je najdlhším zo všetkých členov rodiny CAS (Efs 560 AK, HEF1 833 AK a HEPL 

804 AK; údaje získané z databázy UniProt, http://uniprot.org). Skladá sa z domény SH3, 

substrátovej domény (substrate domain, SD), serínovej domény (serine-rich domain, SRD) 

a C-terminálnej časti, ktorú možno rozdeliť na väzbovú oblasť pre Src (Src-binding region, 

SB) a doménu CCH (Donato et al., 2010; Tikhmyanova, 2011; viď Obrázok 1). Ostatné 

proteíny rodiny CAS sa, až na pár nižšie uvedených výnimiek, štruktúrne výrazne 

podobajú. 

 

http://uniprot.org/
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3.1.1. SH3 doména 

 SH3 doména je vysoko konzervovaná doména vyskytujúca sa u eukaryotických 

proteínov a je zložená približne zo 60 AK.  Jej úloha spočíva v sprostredkovaní 

vzájomných proteínových interakcií, čím prispieva k bunkovým procesom spojeným 

s reguláciou cytoskeletu, bunkovej signalizácie a imunitnej odpovede (Li, 2005). 

Obrázok 1: AK sekvencia proteínu p130Cas. V sekvencii sú farebne vyznačené jednotlivé 

domény, oblasti, fosforylačné a väzbové miesta. Obrázok bol vytvorený v programe Adobe 

Illustrator CS6.   
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U všetkých členov rodiny CAS sa doména SH3 nachádza na N-konci molekuly a je vysoko 

konzervovaná (Tikhmyanova et al., 2011).  

Štruktúrne doména SH3 pozostáva z piatich, slučkami pospájaných β reťazcov 

(β1β5), ktoré sú usporiadané do dvoch β-listov (jeden tvorený β2, β1 a β5, druhý β2, β3 

a β4).  Najdôležitejšou zo slučiek spájajúcich β reťazce je RT slučka (pomenovaná podľa 

vysokého obsahu R a T zvyškov) (viď Obrázok 2), ktorá je stabilizovaná vodíkovými 

mostíkmi, ako v rámci slučky, tak medzi slučkou a jadrom celej domény. V RT slučke sa 

taktiež nachádzajú najkonzervovanejšie AK zvyšky, čo z nej robí hlavnú štruktúrnu časť 

zodpovednú za väzbu ligandov na doménu SH3. Táto väzba je sprostredkovaná 

sekvenciami s vysokým výskytom prolínov (motív PXXP) na molekule ligandu, ktoré sú 

schopné nadobudnúť štruktúru polyprolínového helixu typu II (Wisniewska et al., 2005).     

 

 

 

 

 

 Medzi hlavných interakčných partnerov domény SH3 proteínu p130Cas patria 

napríklad kinázy FAK (Polte and Hanks, 1995) a PYK2 (Li and Earp, 1997) a fosfatázy 

PTP-1B (Liu et al., 1996) a PTP-PEST (Garton et al., 1997), ktoré ovplyvňujú väzbové 

interakcie proteínu p130Cas založené na jeho fosforylácii, hlavne v rámci SD (viď kapitola 

3.1.2.). Medzi ďalšie interagujúce proteíny patria mimo iné C3G (Kirsch et al., 1998), CIZ 

Obrázok 2: štruktúra domény SH3 p130Cas (PDB kód 1WYX; Wisniewska et al., 2005). 

V štruktúre sú vyznačené jednotlivé β reťazce (β1-β5) usporiadané do dvoch β-listov a slučka RT 

spájajúca reťazce β1 a β2. Obrázok bol vytvorený v programe PyMol a upravený v programe 

Adobe Illustrator CS6.   
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(Nakamoto et al., 2000) a DOCK180 (Hsia et al., 2003), ktoré sa podieľajú na regulácii 

signalizácie v procesoch prestavby cytoskeletu, aktivácie matrixových metaloproteáz a na 

regulácii ďalších signálnych procesov, spojených s p130Cas.   

 Tesne za doménou SH3 sa nachádza krátka oblasť bohatá na prolíny, ktorá sa 

s výnimkou HEF1 vyskytuje u všetkých členov rodiny CAS (Law et al., 1996). Napriek 

tomu však funkcia tejto oblasti doteraz nie je objasnená. 

 

3.1.2. Substrátová doména 

 Substrátová doména je u rodiny proteínov CAS charakteristická výskytom motívu 

YXXP (viď Obrázok 1). Počet týchto motívov sa u jednotlivých členov líši a pohybuje sa 

v rozmedzí od 8 u EFS až po 15 u p130Cas (Alexandropoulos and Baltimore, 1996; Sakai 

et al., 1994). Za fosforyláciu tyrozínov v týchto motívoch sú zodpovedné predovšetkým 

kinázy Src a FAK a jej výsledkom je vznik väzbových miest pre proteíny obsahujúce 

doménu SH2 (Ruest et al., 2001). Príkladom proteínov interagujúcich s týmito motívmi sú 

adaptorové proteíny Crk a Nck, zodpovedné za reguláciu dynamiky cytoskeletu, 

ovplyvňujúc tým bunkovú migráciu a invazivitu (Park and Curran, 2013; Rivera et al., 

2006).  

 Fosforylácia motívov sprostredkujúcich väzbu domény SH2 v rámci SD je taktiež 

závislá na mechanickom napätí. Sawada et al. navrhli model, v ktorom pri mechanickom 

natiahnutí bunky dôjde k otvoreniu štruktúrne neusporiadanej SD a tým k sprístupneniu 

fosforylačných miest pre kinázy. K fosforylácii za týchto podmienok dochádza aj bez 

stimulácie aktivity kinázy Src (Sawada et al., 2006). 

 Okrem fosforylácie tyrozínov, v SD dochádza aj k fosforylácii na serínoch, a to 

v závislosti na bunkovom cykle a bunkovej adhézii (Dephoure et al., 2008; Makkinje et al., 

2009; viď kapitola 4.1.).    

 

3.1.3. Serínová doména 

 Serínová doména sa rozkladá v rozmedzí AK zvyškov 426-618 p130Cas 

(číslovanie u myši, pôvodne popísané na krysej izoforme v zvyškoch 520-712) a je tvorená 

štyrmi αhelixmi, antiparalelne usporiadanými do pretiahnutého zväzku (Briknarová et al., 

2005; Nasertorabi et al., 2004; viď Obrázok 3). Tieto helixy sú štruktúrne dobre 
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definované a zahrňujú zvyšky 460-485 u helixu α1, 505-530 u α2, 540-565 u α3 a 577-608 

u helixu α4. Slučky spájajúce helixy α1-α4 sú relatívne dlhé a zaisťujú tak celej štruktúre 

určitú konformačnú flexibilitu. Sú tiež hlavným miestom variability v rámci SRD 

u rôznych členov rodiny proteínov CAS. Naopak, helikálne oblasti sú vysoko 

konzervované a s definovanou dĺžkou aj v rámci rôznych druhov cicavcov (Briknarová et 

al., 2005).  

Okrem SRD p130Cas sa veľmi podobný štvorhelixový zväzok vyskytuje aj u iných 

proteínov dôležitých pri tvorbe bunkových adhézií, napríklad u α-katenínu, vinkulínu, 

talínu alebo FAK a je dôležitý pre sprostredkovanie vzájomných proteínových interakcií. 

Tieto sú charakteristické najmä väzbou helixového zväzku na iný α-helix interagujúceho 

proteínu. Príkladom je interakcia domény FAT (Focal adhesion targeting) kinázy FAK, 

dôležitej pre cielenie proteínu do FA, s α-helikálnymi oblasťami paxilínu (Briknarová et 

al., 2005; Hayashi et al., 2002; Hoellerer et al., 2003). Je teda možné, že SRD p130Cas 

podobne interaguje s helikálnymi oblasťami iných proteínov, avšak tento predpoklad 

doposiaľ nebol potvrdený. Napriek veľkej podobnosti helixových zväzkov medzi 

spomínanými proteínmi, pre helix α4 v SRD p130Cas sú špecifické dva ohyby. V strede 

tohto helixu dochádza k ohybu v P591 a na jeho konci k ostrému ohybu v N604, ktorý ako 

keby uzatváral celú štruktúru helikálneho zväzku (Briknarová et al., 2005). Aj keď SRD 

vykazuje vysokú podobnosť s doménou FAT kinázy FAK (viď Obrázok 3C), pri 

lokalizácii p130Cas do FA významnú úlohu nezohráva (Donato et al., 2010).   

 

 

Obrázok 3: (A) štruktúra helixového zväzku SRD p130Cas (1Z23; Briknarová et al., 2005) 

tvorená štyrmi α-helixmi. Červenou farbou je vyznačená väzbová sekvencia pre proteíny 14-3-3. 

(B) štruktúrne porovnanie SRD p130Cas  so SRD HEF1 (2L81; zobrazená modrou farbou) (C) a 

s doménou FAT kinázy FAK (1QVX; Gao et al., 2004; zobrazená oranžovou farbou). Obrázok bol 

vytvorený v programe PyMol.   
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Okrem možnej interakcie helixového zväzku SRD p130Cas s inými α-helixmi 

interagujúcich proteínov, dochádza prostredníctvom tejto domény aj k interakcii 

s proteínmi 14-3-3, regulovanej fosforyláciou serínového zvyšku vo väzbovom mieste na 

p130Cas (Briknarová et al., 2005; Garcia-Guzman, 1999; Pozuelo Rubio et al., 2004; viď 

kapitola 4.2.). U paralógu p130Cas, HEF1, bola navyše popísaná interakcia s kinázou 

Aurora A (AurA) na centrozómoch, ktorá je závislá na SRD HEF1 (AK 363-405) 

a regulovaná fosforyláciou S296 v sekvencii RHQSLSP299 na HEF1. Po naviazaní AurA 

na SRD dochádza k aktivácii jej kinázovej aktivity, čo indukuje fosforyláciu uvedeného 

serínového zvyšku a vedie k následnej disociácii komplexu. U p130Cas však k asociácii 

s kinázou AurA nedochádza (Pugacheva and Golemis, 2005).  

 

3.1.4. C-terminálna časť 

 C-terminálnu časť proteínu p130Cas je možné rozdeliť na oblasť SB 

a doménu CCH. SB oblasť p130Cas je charakteristická výskytom dvoch väzbových 

motívov pre kinázy rodiny Src (Src, Fyn, Lyn, Lck), a to RPLPSPP645 a YDYVHL673, 

s ktorými tieto kinázy interagujú prostredníctvom domény SH3, resp. SH2 (Nakamoto et 

al., 1996; Sakai et al., 1994). Pri bunkovej adhézii dochádza v motíve RPLPSPP645 

k fosforylácii S643 regulovanej priamou asociáciou p130Cas s proteínom BCAR3 

(Makkinje et al., 2009; Wallez et al., 2014; viď kapitola 4.1.2.). Napriek 

predchádzajúcemu zisteniu, že väzba SH3 domény na niektoré polyprolínové sekvencie je 

negatívne regulovaná serínovou fosforyláciou v danej sekvencii (Zhao et al., 2000), 

v prípade p130Cas táto fosforylácia RPLPSPP645 nemá na interakciu s kinázou Src žiadny 

vplyv (Makkinje et al., 2012). Tento fakt bol potvrdený vytvorením mutácií S643A 

(nefosforylovateľná) a S643E (fosfomimikujúca) proteínu p130Cas, u ktorých sa asociácia 

p130Cas a kinázy Src nemení (Makkinje et al., 2012). Na rozdiel od ostatných členov 

rodiny CAS, proteín HEPL neobsahuje ani jeden z vyššie uvedených motívov 

sprostredkujúcich interakciu s kinázou Src, napriek tomu však bola fosforylácia HEPL 

touto kinázou dokázaná (Singh et al., 2008).  

V rámci oblasti SB taktiež dochádza k asociácii p130Cas s adaptorovým proteínom 

Grb2, konkrétne prostredníctvom domény SH2 Grb2 a sekvencie YENS660 fosforylovanej 

na tyrozíne, vyskytujúcej sa v oblasti SB p130Cas (Hakak and Martin, 1999). Ďalšími 

proteínmi interagujúcimi s touto oblasťou sú napríklad kinázy Bmx/Etk (Abassi et al., 

2003) a PI3K (Li et al., 2000) a proteín nephrocystin (Donaldson et al., 2000).  
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Vysoko konzervovaná doména CCH p130Cas sa nachádza v rozmedzí AK zvyškov 

734-874 a štruktúrne zaujíma konformáciu štvorhelixového zväzku, podobne ako SRD 

p130Cas alebo doména FAT kinázy FAK. Doména CCH p130Cas zohráva spolu s SH3 

doménou dôležitú úlohu v lokalizácii p130Cas do FA, čo môže byť spôsobené práve jej 

sekvenčnou homológiou s doménou FAT (Arold et al., 2002; Donato et al., 2010). 

V doméne CCH sa taktiež vyskytuje motív HLH (helix-loop-helix), ktorý umožňuje homo- 

a heterodimerizáciu s proteínom HEF1 (Law et al., 1996) a po odštiepení tejto domény 

kaspázou-3 za vzniku 31kDa fragmentu umožňuje interakciu s transkripčnými faktormi 

bHLH (basic HLH) E2A a MyoD (Jeong et al., 2014; Kim et al., 2004; viď kapitola 4.3.).  

S doménou CCH p130Cas interagujú taktiež proteíny rodiny NSP (Novel Src 

homology 2-containing protein), a to BCAR3/AND-34 (Breast cancer anti-estrogen 

resistance protein 3) a CHAT-H (Cas and HEF1-associated signal transducer in 

hematopoietic cells) zodpovedné hlavne za procesy spojené s fosforyláciou p130Cas, 

bunkovou migráciou a vznikom rezistencie k antiestrogénom v nádoroch prsníka 

pozitívnych na estrogénové receptory (ER) (Agthoven et al., 1998; Cai et al., 1999; Cai et 

al., 2003; Regelmann et al., 2006; viď kapitoly 4.1.2. a 4.2.1.).  
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4.  Fosforylácia p130Cas 

 

 

 Proteín p130Cas pozostáva z 874 AK (u myši, ľudský homológ z 870 AK), čo 

zodpovedá molekulovej hmotnosti približne 94 kDa. p130Cas sa však na elektroforéze 

na polyakrylamidovom géle za použitia dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE) pohybuje 

so zdanlivou molekulovou hmotnosťou 130 kDa. Tento posun je spôsobený fosforyláciou 

na tyrozínoch, serínoch a treonínoch, ktorá sa dynamicky mení ako odpoveď na rôzne 

stimuly a bunkové procesy. Fosforylácia p130Cas je regulovaná napríklad rastovými 

faktormi (VEGF, PDGF, EGF, HGF, MCSF a i.), peptidovými ligandmi receptorov 

spriahnutých s G-proteínmi (vasopresín, endotelín, angiotenzín, bombezín, a i.), 

integrínovou stimuláciou alebo bunkovým cyklom. Na fosforylácii sa taktiež podieľajú 

ligandom aktivované nereceptorové kinázy Src, FAK, PYK2 a Abl (zhrnuté v Bouton et 

al., 2001; Barrett et al., 2013). V závislosti na fosforylácii a interakcii s väzbovými 

partnermi hrá p130Cas úlohu v regulácii chemotaxie, haptotaxie, apoptózy, bunkového 

cyklu, migrácie a invazivity nádorových buniek (viď kapitola 3.).   

 V sekvencii p130Cas sa vyskytuje 25 tyrozínov, 23 treonínov a 52 serínov, 

u ktorých je predpovedaná fosforylácia predikčným algoritmom spoločnosti Kinexus 

(http://www.phosphonet.ca/). Paradoxne, prvá bola popísaná fosforylácia p130Cas na 

tyrozínoch (Matsuda et al., 1990; Reynolds et al., 1989; viď kapitola 2.1.) a až neskôr sa 

zistilo, že serínová fosforylácia je u p130Cas predominantná (Kanner et al., 1991). Napriek 

tomu, úloha serínovej fosforylácie p130Cas stále nie je celkom jasná a potvrdený bol iba 

zlomok predikovaných serínových fosforylačných miest.  

 Ako tyrozínová, tak serín/treonínová fosforylácia p130Cas je regulovaná v priebehu 

bunkového cyklu a bunkovej adhézie (viď kapitola 4.1.) a ovplyvňuje štiepenie p130Cas 

kaspázou-3 (viď kapitola 4.3.). Navyše sa ukazuje, že tyrozínová a serín/treonínová 

fosforylácia sa v týchto procesoch môžu navzájom ovplyvňovať (Hoon Kim et al., 2003; 

Makkinje et al., 2009; Yamakita et al., 1999).  

 

 

 

 

http://www.phosphonet.ca/
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4.1. Regulácia fosforylácie v závislosti na bunkovom cykle a adhézii 

 

4.1.1. Bunkový cyklus 

 Miera fosforylácie na serínových, treonínových a tyrozínových zvyškoch 

u proteínov p130Cas, FAK a paxilín sa v priebehu bunkového cyklu mení (Ma et al., 2001; 

Yamakita et al., 1999). Serín/treonínová fosforylácia komplexu p130Cas/FAK je priamo 

zodpovedná za jeho rozpad v priebehu mitózy, čo prispieva k tvorbe 

charakteristického zaguľateného fenotypu deliacich sa buniek (Yamakita et al., 1999). 

Na konci bunkového cyklu dochádza  k návratu serín/treonínovej a tyrozínovej 

fosforylácie do interfázového stavu, teda k defosforylácii serínov a treonínov a fosforylácii 

tyrozínov. Defosforylácia serínov a treonínov je sprostredkovaná špecifickou fosfatázou 

PP2A, čo bolo potvrdené nárastom serín/treonínovej fosforylácie závislej na bunkovom 

cykle po inhibícii PP2A pomocou kyseliny okadaovej (ocadaic acid, OA) (Yokoyama and 

Miller, 2001).      

 

4.1.2. Bunková adhézia 

Už v roku 1997 sa ukázalo, že p130Cas je po bunkovej adhézii sprostredkovanej 

integrínmi silne fosforylovaný na serínoch a tyrozínoch. Dynamika serínovej a tyrozínovej 

fosforylácie je však odlišná (Makkinje et al., 2009; Schlaepfer et al., 1997). Na rozdiel od 

tyrozínovej fosforylácie p130Cas, ktorá je indukovaná pár minút po vysiatí suspenzných 

buniek MDA-MB-231 na fibronektín, k fosforylácii serínov v týchto bunkách dochádza až 

po 4-6 hodinách. Makkinje et al. zistili, že bazálna fosforylácia p130Cas závislá na 

bunkovej adhézii je v bunkových líniách nádorov prsníka pozitívne regulovaná expresiou 

proteínu BCAR3. Expresia BCAR3 v týchto líniách zároveň koreluje s výskytom pomalšie 

migrujúcej formy p130Cas na SDS-PAGE. Aminokyselinová analýza tejto formy p130Cas 

ukázala, že v nej prevláda fosforylácia na serínových zvyškoch. Ako hlavné fosforylačné 

miesta na proteíne p130Cas boli hmotnostnou spektrometriou identifikované seríny v SRD, 

spolu s S143 v SD a S643 v sekvencii RPLPSPP645,(väzbové miesto pre kinázu Src) (viď 

kapitola 3.1.4.). Kinázy zodpovedné za fosforyláciu týchto miest zatiaľ neboli 

identifikované. Napriek pôvodnému predpokladu, že stimulácia fosforylácie p130Cas 

sprostredkovaná BCAR3 nie je závislá na ich interakcii (Makkinje et al., 2009; Vanden 
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Borre et al., 2011; viď kapitola 3.1.4.), najnovšie výskumy naznačujú, že táto interakcia je 

pre fosforyláciu p130Cas zásadná (Wallez et al., 2014). Podobne je pre indukciu 

fosforylácie p130Cas dôležitá doména SH2, polyprolínová a serínová doména BCAR3 

a prítomnosť organizovaného aktínového cytoskeletu. K jej regulácii prispieva taktiež SH3 

doména p130Cas, odstránením ktorej dochádza k zníženiu serínovej fosforylácie p130Cas 

(Makkinje et al., 2009).  

 

4.2. Interakcia p130Cas s proteínmi 14-3-3 

 

 Proteíny 14-3-3 tvoria vysoko konzervovanú rodinu adaptorových proteínov 

s molekulovou hmotnosťou 28-33 kDa, vyskytujúcich sa vo všetkých eukaryotických 

bunkách a interagujúcich s viac ako 200 bunkovými proteínmi. Naprieč organizmami sa 

vyskytujú vo viacerých izoformách, pohybujúc sa v rozmedzí od 2 u kvasiniek až po 15 

u rastlín. Ľudských izoforiem bolo popísaných celkom 7, a to β, γ, ε, σ, δ, τ a ε. Napriek 

pôvodnému predpokladu, že každá izoforma vykonáva inú funkciu, štúdie ukázali, 

že rôzne izoformy sa vo svojich funkciách môžu navzájom zastúpiť. Jedinou výnimkou je 

proteín 14-3-3σ, ktorého znížená expresia vedie k strate schopnosti kontrolovať 

poškodenie DNA v priebehu bunkového cyklu. Okrem kontroly bunkového cyklu 

zohrávajú proteíny 14-3-3 rolu napríklad v regulácii organizácie cytoskeletu, apoptózy 

a génovej expresie (Aitken, 2006; Morrison, 2009; Pozuelo Rubio et al., 2004; Tzivion et 

al., 2006). Čo sa týka tkanivovej expresie proteínov 14-3-3, tá je najvyššia v centrálnej 

nervovej sústave (CNS), konkrétne u izoformy δ v šedej mozgovej hmote, u izoforiem β, γ 

a ε v Purkyňových bunkách mozočku, u izoformy ε v epifýze a u τ v gliových bunkách 

bielej hmoty (Takahashi, 2003). Izoforma 14-3-3δ je navyše vysoko exprimovaná 

v bunkách nádoru prsníka po liečbe tamoxifénom, ktorý jej tvorbu stimuluje, a jej expresia 

je spojená s horšou prognózou (Frasor et al., 2006; viď kapitola 4.2.1.).  

  Proteíny 14-3-3 sa v bunkách vyskytujú vo forme homo- alebo heterodimérov, 

pričom každý monomér sa skladá z deviatich α-helixov (viď Obrázok 4). Zo sekvenčného 

porovnania všetkých izoforiem založeného na ich kryštálovej štruktúre je zjavné, 

že najväčšie rozdiely medzi jednotlivými izoformami sa vyskytujú v slučkách, spájajúcich 

tieto α-helixy (Gardino et al., 2006; viď Obrázok 5). Diméry 14-3-3 môžu ďalej 

interagovať s veľkým množstvom iných proteínov, pričom tieto interakcie sú závislé 

hlavne na serínovej fosforylácii. 14-3-3 rozoznávajú viacero väzbových motívov, z ktorých 

dva hlavné sú RSXpSXP (motív prvého druhu) a RXXXpSXP (motív druhého druhu), kde 
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pS znázorňuje fosforylovaný serínový zvyšok. Na tieto motívy sa 14-3-3 viažu pomocou 

kladne nabitého väzbového miesta na helixoch číslo 3 a 5 (konkrétne pomocou K50, R128 

a hydroxylovej skupiny na Y129; viď Obrázok 5) (Aitken, 2006; Morrison, 2009; viď 

Obrázok 4). 

 

 

  

 

 

 

 

Proteíny 14-3-3 interagujú s p130Cas v jeho SRD. Okrem SRD sa však v p130Cas 

nachádza aj iné väzbové miesto pre 14-3-3, keďže po odstránení SRD stále dochádza k ich 

vzájomnej väzbe, aj keď výrazne slabšej. Interakcia 14-3-3 so SRD je závislá na serínovej 

fosforylácii a dôkazom toho je zrušenie väzby po opôsobení p130Cas špecifickou 

serín/treonínovou fosfatázou (Calf Intestine Phosphatase, CIP). García-Guzman et al. 

navyše potvrdili, že fosforylácia p130Cas podporujúca interakciu s 14-3-3 je stimulovaná 

Obrázok 4: kryštálová štruktúra homodiméru izoformy 14-3-3δ (1A4O; Liu et al., 1995)  

vyobrazená z bočnej (hore) a z vrchnej strany (dole). Pre lepšiu názornosť je každý z monomérov 

zobrazený inou farbou. Šípkami sú znázornené helixy α3 a hlavami šípky helixy α5, podieľajúce sa 

na väzbe na rozpoznávané väzbové motívy. Obrázok bol vytvorený v programe PyMol a upravený 

v programe Adobe Illustrator CS6.   
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bunkovou adhéziou sprostredkovanou integrínovými receptormi. Po 20 min od vysiatia 

suspendovaných buniek na fibronektín dochádza ku kolokalizácii 14-3-3 a p130Cas 

v lamelipódiách a po 4 h, keď už lamelipódiá nie sú viditeľne výrazné, dochádza 

k rozptýleniu tohto komplexu do cytoplazmy (Garcia-Guzman et al., 1999; Schlaepfer et 

al., 1997).   

 V rámci SRD myšej izoformy p130Cas sa nachádzajú dve sekvencie, ktoré 

zodpovedajú navrhovaným väzbovým miestam pre proteíny 14-3-3, a to RGTSEP500 

a RGAVSNAT534 (obe sekvencie prvýkrát popísané na krysej izoforme p130Cas). 

K interakcii však dochádza iba prostredníctvom prvej z nich, nachádzajúcej sa na slučke 

spájajúcej helixy α1 a α2. Toto umiestnenie je pre fosforyláciu serínového zvyšku a väzbu 

14-3-3 veľmi výhodné, keďže väzbová sekvencia nie je súčasťou žiadnej pravidelne 

usporiadanej sekundárnej štruktúry, ktorá by zabraňovala prístupu interagujúcich 

proteínov. Väzba 14-3-3 do tohto miesta bola potvrdená mutáciou S498K p130Cas, pri 

ktorej dochádza k zrušeniu vzájomnej interakcie. (Briknarová et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok 5: sekvenčné porovnanie ľudských izoforiem 14-3-3. Nad sekvenciami sú vyznačené 

hranice jednotlivých helixov 14-3-3. Sivou farbou sú znázornené miesta v sekvencii, kde došlo 

k zhode AK aspoň v šiestich izoformách. Symbolom • nad sekvenciou sú vyznačené hlavné AK 

podieľajúce sa na väzbe 14-3-3 na rozpoznávané väzbové motívy. Obrázok je prevzatý z Gardino 

et al., 2006 a upravený v programe Adobe Photoshop CS4.   
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Väzba proteínov 14-3-3 a ich interakčných partnerov na fosforylovanú SRD p130Cas by 

potenciálne mohla prispievať k tvorbe aktívnych signálnych komplexov. Príkladom je 

transkripčná aktivácia SRE (Serum Response Element), ktorý zabezpečuje transkripciu 

okamžitých včasných génov ako reakciu na rôzne stimuly. Aktivácia SRE závislá na 

p130Cas pravdepodobne prebieha prostredníctvom väzby Grb2 na SRD p130Cas 

cez 14˗33, čo následne stimuluje dráhu Ras/Mek/Erk. Popísaná bola aj priama interakcia 

proteínov Grb2 a p130Cas (viď kapitola 3.1.4.), tá však nemá na aktiváciu SRE závislú na 

p130Cas žiadny vplyv (Hakak and Martin, 1999).       

 

4.2.1. Potenciálna úloha serínovej fosforylácie p130Cas/BCAR1 v indukcii 

rezistencie na tamoxifén    

 Liečba antiestrogénmi, napríklad tamoxifénom, je v súčasnosti najvyužívanejším 

prístupom v liečbe pacientov s ER pozitívnymi nádormi prsníka. Napriek jeho nesporným 

výhodám, akými sú stabilizácia nádoru a potlačenie jeho rastu, použitie tamoxifénu vedie 

v mnohých prípadoch k navodeniu rezistencie a k návratu ochorenia spojeného s horšou 

prognózou. K tomu dochádza úplným potlačením expresie ER, stratou závislosti na 

estrogénoch alebo zmenou v metabolizme tamoxifénu (Ring and Dowsett, 2004). 

Ľudský homológ p130Cas, BCAR1, bol, na rozdiel od ostatných členov rodiny 

proteínov CAS, identifikovaný ako proteín priamo zodpovedný za vznik rezistencie 

k tamoxifénu. Jeho nadprodukcia v bunkovej línii nádoru prsníka závislej na 

estrogéne, ZR-75-1, je dostačujúca pre navodenie bunkovej proliferácie aj v prítomnosti 

antiestrogénov. Úroveň expresie p130Cas/BCAR1 v ER pozitívnych nádoroch prsníka sa 

stala rozhodujúcim ukazovateľom indikácie liečby tamoxifénom (Brinkman et al., 2000; 

van der Flier et al., 2000). 

Molekulárna podstata vzniku antiestrogénovej rezistencie je založená na tvorbe 

komplexu ER/Src/BCAR1, krátko po stimulácii ER estrogénmi. Tvorba tohto komplexu 

následne zvyšuje aktivitu Erk1/2 a vedie k produkcii cyklínu D1, ktorý je pre vznik 

rezistencie na antiestrogény dôležitý (Cabodi et al., 2004). Úlohu v jej vzniku zohráva aj 

SD p130Cas/BCAR1, čo dokazuje fakt, že vzájomná  výmena SD medzi p130Cas/BCAR1 

a HEF1 (nepodporuje vznik rezistencie k antiestrogénom) vedie k strate schopnosti 

p130Cas/BCAR1 indukovať rezistenciu a, naopak, k jej zisku u HEF1. Tento fakt je 

pravdepodobne daný tým, že SD HEF1 obsahuje menej fosforylovateľných YXXP 



25 

 

motívov dôležitých pre proces zodpovedný za vznik rezistencie než SD p130Cas 

(Brinkman et al., 2010).  

Ďalším identifikovaným proteínom zodpovedným za vznik antiestrogénovej 

rezistencie, spôsobenej stratou závislosti na hormónoch, je BCAR3 (van Agthoven et al., 

1998). BCAR3 je taktiež nadprodukovaný v bunkových líniách odvodených od 

ER negatívnych nádorov a ako jediný spomedzi členov rodiny NSP vedie k produkcii 

cyklínu D1 (Near et al., 2007). Bolo dokázané, že BCAR3 sa priamo viaže na 

p130Cas/BCAR1 (Cai et al., 1999; Cai et al., 2003) a zároveň indukuje jeho tyrozínovú 

a serínovú fosforyláciu (Makkinje et al., 2009; viď kapitola 4.1.2.). Navyše sa ukázalo, že 

interakcia BCAR3 s p130Cas/BCAR1 je pre vznik rezistencie na tamoxifén nevyhnutnou 

podmienkou. Dôkazom je mutácia BCAR3 (L744E/R748E) zabraňujúca tejto interakcii, 

ktorá rezistentný fenotyp navodiť nedokáže (Wallez et al., 2014).  

Cowell et al. objavili, že pôsobenie tamoxifénu na ER pozitívnu bunkovú líniu 

MCF7 vedie k postupnému prechodu p130Cas na jeho pomalšie migrujúcu, fosforylovanú 

formu už v priebehu 7 dní (Cowell et al., 2006). Ako bolo zistené neskôr, táto forma 

p130Cas je predominantne fosforylovaná na serínových zvyškoch (Makkinje et al., 2009; 

viď kapitola 4.1.2.). Toto zistenie naznačuje, že serínová fosforylácia by mohla zohrávať 

úlohu pri vzniku rezistencie ER pozitívnych buniek k antiestrogénom. K podporeniu tohto 

tvrdenia prispelo aj vytvorenie chiméry p130Cas/BCAR1 obsahujúcej SRD a SB 

z proteínu HEF1, u ktorej dochádza k významnému zníženiu schopnosti buniek 

proliferovať v prítomnosti antiestrogénov. V tomto znížení hrá pravdepodobne rolu 

predovšetkým SRD HEF1, keďže vplyv oblasti SB p130Cas/BCAR1 a HEF1 na navodenie 

antiestrogénovej rezistencie je približne rovnaký. Tomu nasvedčuje fakt, že SB oblasť 

HEF1 obsahuje iba jedno väzbové miesto pre kinázu Src, homológne 

k YDYVHL669 p130Cas/BCAR1 (ľudské číslovanie), a že mutáciou v druhom väzbovom 

mieste v oblasti SB p130Cas/BCAR1, RPLPSPP641, k významnej zmene schopnosti buniek 

rásť v prítomnosti antiestrogénov nedochádza. Indukcia rezistentného fenotypu buniek je 

však primárne závislá na SD p130Cas/BCAR1, keďže chiméra HEF1 so SRD a SB 

p130Cas/BCAR1 rast buniek v prítomnosti antiestrogénov navodiť nedokáže (Brinkman et 

al., 2010).  

Hlavný rozdiel medzi SRD HEF1 a p130Cas/BCAR1 spočíva  tom, že SRD HEF1  

neobsahuje serín homológny k S494 p130Cas/BCAR1, ktorý by umožňoval väzbu 

proteínov 14-3-3 (Briknarová et al., 2005). Navyše, bolo dokázané, že hladina expresie 

izoformy 14-3-3δ je pozitívne regulovaná tamoxifénom (Bergamaschi and 
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Katzenellenbogen, 2011; Frasor et al., 2006) a jeho nadprodukcia koreluje s agresivitou 

nádorov prsníka (Neal et al., 2009). Je teda možné, že 14-3-3δ hrá rolu pri vzniku 

antiestrogénovej rezistencie spolu s proteínmi p130Cas/BCAR1 a BCAR3.    

 

4.3. Regulácia štiepenia p130Cas kaspázou-3 vedúceho k apoptóze  

 

 Apoptóza, t.j. proces programovanej bunkovej smrti, je spolu s mitózou 

zodpovedná za udržiavanie tkanivovej homeostázy mnohobunkových organizmov. Môže 

byť spôsobená faktormi ako sú napríklad oxidatívny stres, nedostatok rastových faktorov, 

aktivácia receptorov sprostredkujúcich apoptózu, alebo ju môžu vyvolať ožiarenie, činnosť 

cytotoxických T˗lymfocytov či rôzne chemické látky (Ulukaya et al., 2011). Špecifickým 

typom apoptózy je proces zvaný anoikis, ktorý je spôsobený stratou kontaktu 

integrínových receptorov s ECM (Frisch and Screaton, 2001).  

 Kook et al. pozorovali, že po indukcii apoptózy etopozidom v bunkách Rat-1 je 

p130Cas štiepený na 74kDa a 31kDa fragmenty, ktoré sa v kontrolných bunkách 

nevyskytovali (Kook et al., 2000). So štiepením p130Cas zároveň koreluje aj delokalizácia 

FAK a paxilínu z FA na okraj bunky a ich štiepenie na 77kDa, resp. 42kDa fragment 

nasledované rozpadom aktínového cytoskeletu a vznikom krátkych aktínových vláken na 

bunkových okrajoch  (Kook et al., 2000; Shim et al., 2001). Podobne, pozorovaná bola aj 

úzka korelácia medzi štiepením p130Cas a anoikis a schopnosť 31kDa fragmentu p130Cas 

v nadbytku vyvolať bunkovú smrť, rovnako ako 28kDa fragment HEF1. Ako 31kDa 

fragment p130Cas, tak 28kDa fragment HEF1 zodpovedajú ich odštiepenej CCH doméne 

(Kim et al., 2004; Law et al., 2000; Wei et al., 2004).  

Na základe značnej homológie 31kDa fragmentu p130Cas s proteínmi Id (Inhibitor 

of DNA-binding) sa zistilo, že po indukcii apoptózy tento fragment lokalizuje do jadra 

a interaguje s transkripčnými faktormi bHLH E2A a MyoD za tvorby neaktívnych 

heterodimérov (Jeong et al., 2014; Kim et al., 2004). Tieto heterodiméry sú neschopné 

väzby do sekvencie nazývanej E-box a dochádza tak k inhibícii transkripcie proteínu p21, 

čo podporuje apoptózu. 31kDa fragment zároveň zohráva úlohu negatívneho regulátora 

aktivity MyoD v myogenéze a tvorba ich heterodiméru inhibuje expresiu ťažkého reťazca 

myozínu (Jeong et al., 2014; Kim et al., 2004). 

 Za štiepenie 31kDa fragmentu p130Cas sú zodpovední kaspáza-3 a kalpaín 

v závislosti na hladine ich bunkovej expresie. V oboch prípadoch však vzniká 31kDa 

fragment aj napriek tomu, že nerozoznávajú rovnaké štiepiace miesto (Kook et al., 2000; 
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Shim et al., 2001). Čo sa týka aktivity kaspázy-3, pri tvorbe 31kDa fragmentu bolo 

predikované štiepiace miesto DSPD654 (pôvodne popísané na krysej izoforme ako 

DSPD748) a následne potvrdené mutáciou D654E (Kook et al., 2000). Pri štúdiu anoikis 

v bunkách pľúcneho adenokarcinómu sa však inhibíciou kaspázy-3 a kalpaínu zistilo, 

že úlohu v produkcii tohto fragmentu zohráva aj iná endoproteáza (Wei et al., 2004).  

 Pri štúdiu štiepenia p130Cas v apoptotických bunkách Rat-1 bolo zistené, 

že účinnosť štiepenia je závislá na fosforylácii. Hoon Kim et al. zistili, že pri opôsobení 

buniek kyselinou lyzofosfatidovou (LPA; indukuje tyrozínovú fosforyláciu p130Cas) došlo 

k zníženiu produkcie 31kDa fragmentu oproti kontrolným bunkám a k úplnej inhibícii 

štiepenia kaspázou-3 in vitro. Toto pozorovanie bolo následne preskúmané pomocou 

vytvorenia fosfomimikujúcich mutant S649E a Y657E (prepočítané na myšiu izoformu) 

priľahlých k štiepiacemu miestu rozpoznávanému kaspázou-3, ktoré nemali na účinnosť 

štiepenia žiadny vplyv.  Dvojitá mutanta S649E/Y657E však vykazovala voči štiepeniu 

kaspázou-3 zvýšenú rezistenciu. Je teda možné predpokladať, že fosforylácia zvyškov 

S649 a Y657 účinne reguluje štiepenie p130Cas kaspázou-3 v apoptotickom procese 

(Hoon Kim et al., 2003).  

 Aj keď sa donedávna predpokladalo, že p130Cas zohráva úlohu v indukcii 

apoptózy iba po odštiepení 31kDa fragmentu z C-konca, Zhao a Vuori preukázali, že sa na 

regulácii apoptózy podieľa aj iným, zatiaľ neobjasneným spôsobom, ktorý tvorbu 31kDa 

fragmentu nevyžaduje (Zhao and Vuori, 2011). 
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5.  Záver 

 

 

 Známa úloha serínovej a treonínovej fosforylácie adaptorového proteínu p130Cas 

spočíva v pozitívnej a negatívnej regulácii signalizácie, sprostredkovanej týmto proteínom. 

Samotná fosforylácia p130Cas na serínových a treonínových zvyškoch je regulovaná 

bunkovou adhéziou, bunkovým cyklom a asociáciou s proteínom BCAR3 (viď kapitola 

4.1.; viď Obrázok 6). K fosforylácii stimulovanej proteínom BCAR3 dochádza na S643 

v p130Cas, t.j. v sekvencii, pomocou ktorej p130Cas interaguje s kinázou Src. Fosforylácia 

na tomto serínovom zvyšku však nemá na schopnosť väzby kinázy Src žiadny vplyv (viď 

kapitola 3.1.4.). Inak tomu je u zvyšku S498 v SRD p130Cas, ktorého fosforylácia je 

hlavným pozitívnym regulátorom väzby proteínov 14-3-3 do tejto domény (viď kapitola 

4.2.). Interakcia p130Cas s proteínmi 14-3-3 môže prispievať k bunkovej lokalizácii 

p130Cas, vzniku väčších signálnych komplexov alebo potenciálne zohrávať dôležitú úlohu 

pri vzniku antiestrogénovej rezistencie v ER pozitívnych bunkách (viď kapitola 4.2.1.).   

 

  

 

 

 

 

Obrázok 6: zhrnutie hlavných faktorov podieľajúcich sa na serínovej a treonínovej fosforylácii 

p130Cas a ich dopadu na procesy s ním spojené. Otázniky (?) znázorňujú doposiaľ 

neidentifikované kinázy podieľajúce sa na tejto fosforylácii. Obrázok bol vytvorený v programe 

Adobe Illustrator CS6.   
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K negatívnej regulácii signalizácie založenej na serínovej a treonínovej fosforylácii 

p130Cas dochádza v priebehu bunkového cyklu. Počas mitózy je p130Cas masívne 

fosforylovaný na serínových a treonínových zvyškoch, čo vedie k disociácii komplexu 

p130Cas/FAK, následnému rozpadu kontaktov bunky s podkladom a nadobudnutiu 

zaguľateného fenotypu deliacich sa buniek (viď kapitola 4.1.1.). Ďalším prípadom 

negatívnej regulácie je fosforylácia p130Cas na S649 spolu s Y657, nachádzajúcich sa 

v tesnej blízkosti sekvencie rozpoznávanej kaspázou-3. Dôsledkom tejto fosforylácie je 

inhibícia štiepenia p130Cas a tvorby 31kDa fragmentu, ktorý zodpovedá jeho CCH 

doméne. 31kDa fragment zohráva rolu v indukcii apoptózy dimerizáciou s transkripčnými 

faktormi E2A a MyoD, čo vedie k inhibícii produkcie proteínu p21 (viď kapitola 4.3.).   

 Napriek tomu, že niektoré bunkové procesy ovplyvňujúce serínovú a treonínovú 

fosforyláciu p130Cas sú známe, kinázy podieľajúce sa na tejto fosforylácii doposiaľ neboli 

identifikované. Účasť niektorých domén v jej regulácii, napr. SH3 domény p130Cas, alebo 

domény SH2, polyprolínovej a serínovej domény BCAR3, však naznačuje, že tieto kinázy 

by mohli vykonávať fosforyláciu práve na základe interakcie s uvedenými doménami (viď 

kapitola 4.1.2.).  

 Aj keď je fosforylácia na serínových zvyškoch u p130Cas predominantná, význam 

jednotlivých fosforylačných miest a ich dopad na reguláciu signalizácie bol objasnený 

doposiaľ len u malého počtu z nich. Tieto fosforylačné miesta by mohli, podobne ako 

v uvedených prípadoch, pozitívne či negatívne ovplyvňovať interakcie medzi signálnymi 

proteínmi a p130Cas. Keďže p130Cas je proteínom zohrávajúcim významnú úlohu 

v bunkovej migrácii a nádorovej invazivite, poznanie týchto interakcii a mechanizmov ich 

regulácie by mohlo byť dôležitým nástrojom pre vývoj nových protinádorových liečiv 

a stratégii v ich cielení.  
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