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Abstakt 

 

Fosfatidylinositol 4-kinasy (PI4K) jsou enzymy tvořící fosfatidylinositol-4-fosfát, 

který je důležitou regulační molekulou a prekursorem pro tvorbu dalších regulačních 

molekul. PI4K jsou zajímavé z medicínského hlediska, neboť je jejich funkce spojována 

s virovými, nádorovými, metabolickými a neurodegenerativními nemocemi. PI4K typu dva 

jsou inhibované vápenatými kationty, zatímco PI4K typu III takto inhibovány nejsou. Tato 

práce řeší vztah struktury a regulace funkce PI4K IIα, konkrétně regulaci vápenatými 

kationty. Cílem této práce bylo připravit mutovanou formu PI4K IIα, která by nebyla 

těmito kationty ovlivněna. Přestože se nepodařilo takovou formu připravit, bylo zjištěno, 

jak aminokyseliny N313, D346 a E193 ovlivňují aktivitu tohoto enzymu. 

 

 

Abstract 

 

Phosphatidylinositol 4-kinases (PI4K) are enzymes that form phosphatidylinositol-

4-phosphate, which is an important regulatory molecule and precursor for the synthesis 

of other regulatory molecules. PI4K are interesting from medical aspect, because of 

connection between their function and viral, malignant, metabolic and 

neurodegenerative diseases. PI4K type II are inhibited by calcium cations, whereas PI4K 

type III aren’t. The goal of this thesis was to elucidate the relationship between structure 

and regulation of function of PI4K IIα, specifically regulation by calcium cations.  We failed 

in preparation of mutated forms of PI4K IIα that wouldn’t be inhibited by calcium cations. 

However, the results obtained suggest, how aminoacids N313, D346 and E193 affect the 

kinase activity of PI4K IIα. 

(In Czech) 
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1. Seznam zkratek 

 

angl.     anglický jazyk 

AP-1 (3)    adaptorový protein 1 (3)   

ATP     adenosintrifosfát 

Arf1 ADP-ribosylační faktor 1, z angl. „ADP-ribosylation 

factor-1“ 

BSA hovězí sérový albumin, z angl. „bovine serum 

albumin“ 

CBB     z angl. „Coomassie Brilliant Blue“ 

CDP-DAG    cytidindifosfátdiacylglycerol 

CERT ceramid transportní protein, z angl. „ceramid transfer 

protein“ 

DAG     diacylglycerol 

DTT     dithiotreitol 

EDTA     kyselina ethylendiamintetraoctová 

EGFR receptor pro epidermální růstový faktor, z angl. 

„epidermal growth factor receptor“ 

ER     endoplasmatické retikulum 

GA     Golgiho aparát 

GB1     z angl. „G protein domain B1“ 

GSK3 glykogen synthasa-kinasa 3, z angl. „glykogen 

synthase-kinase 3“ 
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HCV     virus hepatitidy C, z angl. „hepatitic C virus“ 

HIF-1α     z angl. „Hypoxia-inducible factor 1α“ 

IP3     inositol-1,4,5-trisfosfát 

LIMP-2 lysosomální membránový protein 2, z angl.  

„lysosomal  integral membrane protein 2“ 

MW     molekulová hmotnost, z angl. „molecular weight“ 

MWCO nejvyšší molekulová hmotnost pronikajících látek, 

z angl. „molecular weight cut off“ 

OSBP oxysterol vazebný protein, z angl. „oxysterol binding 

protein“ 

PCR polymerasová řetězová reakce, z angl. „polymerase 

chain reaction“ 

PI     fosfatidylinositol 

PI3P     fosfatidylinositol-3-fosfát 

PI4P     fosfatidylinositol-4-fosfát 

PI5P     fosfatidylinositol-5-fosfát 

PI(3,4)P2    fosfatidylinositol-3,4-bisfosfát 

PI(3,5)P2    fosfatidylinositol-3,5-bisfosfát 

P(4,5)P2    fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát 

PI4K     fosfiatidylinositol 4-kinasa 

PI4K IIα (β)    fosfiatidylinositol 4-kinasa typu II isoforma α (β) 

PI4K IIIα (β)    fosfiatidylinositol 4-kinasa typu III isoforma α (β) 
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PKC (D)    proteinkinasa C (D) 

RNA     ribonukleová kyselina, z angl. „ribonucleic acid“ 

SDS dodecylsulfát sodný, z angl. „sodium dodecyle 

sulphate“ 

SDS-PAGE elektroforesa na polyakrylamidovém gelu 

v přítomnosti dodecylsulfátu sodného  

SNARE z angl. „soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor 

attachment protein receptor“ 

TAE     tris-acetát-EDTA 

TEMED     tetramethylendiamin 

TGN trans-síť Golgiho aparátu, z angl. „trans-Golgi 

network“ 

Tris     tris(hydroxymethyl)aminomethan 

VAMP 3 protein vesikulární membrány 3, z angl. „vesicle 

associated membrane protein 3) 

Wnt     z angl. „Wingless/Int-1 
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2. Přehled literatury 

 

2.1. Buněčné membrány a jejich složky 

Buňky a membránové organely jsou od okolí odděleny buněčnou membránou. 

Tvoří je řada biomolekul, přičemž hlavní složkou jsou lipidy (např. fosfolipidy, glykolipidy, 

steroly) – amfipatické molekuly s hydrofobní a hydrofilní částí. Hydrofilní část interaguje 

s vodným prostředím a hydrofobní část agreguje s hydrofobními částmi ostatních 

molekul. Toto uspořádání vede nejčastěji ke vzniku dvojvrstvy lipidů, což je struktura 

energeticky nejvýhodnější. Lipidová dvojvrstva má za fysiologických podmínek strukturu 

tekuté mozaiky. Lipidy se v ní tedy mohou pohybovat – lipid si se sousedním lipidem 

vymění místo 107 krát za sekundu. [1] Rigiditu živočišných membrán zvyšuje cholesterol, 

jenž se vmezeřuje mezi sousední fosfolipidy. Semipermeabilní membránou volně 

procházejí jen malé hydrofobní molekuly (např. kyslík, dusík, benzen) a malé nenabité 

polární molekuly (např. voda, glycerol, ethanol). Ionty (např. sodné, draselné, vápenaté) a 

větší nenabité polární molekuly (např. glukosa, aminokyseliny) membránou neprochází a 

pro jejich přenos je potřebný transportní systém. Mezi membránové fosfolipidy řadíme 

glycerolfosfolipidy – například fosfatidylcholin, fosfatidylserin, fosfatidylethanolamin či 

fosfatidylinositol. První tři zmíněné jsou nabité molekuly, jejich koncentrace tedy 

ovlivňuje membránový potenciál, a tím i membránový transport. Fosfatidylcholin je také 

zásobárnou cholinu, který je důležitý pro přenos nervového vzruchu a dipalmitoylovaný je 

součástí plicního surfaktantu. Fosfatidylinositol (PI) je součástí signalisačních drah, které 

regulují různé metabolické děje. Je také zásobárnou kyseliny arachidonové, která se 

účastní zánětlivé reakce. Deriváty odvozené od PI se nazývají fosfoinositidy. Sfingolipidy 

jsou fosfolipidy odvozené od alkoholu sfingosinu a podílejí se na struktuře membrán, kde 

často fungují jako epitopy. Zástupcem sfingolipidů je například sfingomyelin, který se 

nachází v myelinových pochvách neuronů. Glykolipidy se vyskytují na vnější části 

plazmatické membrány, kde chrání buňku před vnějším prostředím, se kterým ale také 

buňka přes tyto sloučeniny může komunikovat. Polární složkou je zde molekula sacharidu. 

Mezi nejdůležitější glykolipidy patří gangliosidy a cerebrosidy. Cerebrosidy mají navázaný 
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monosacharid β-glykosidickou vazbou na ceramid a jejich zástupci jsou glukocerebrosid, 

který se nachází v nervové tkáni, a galaktocerebrosid nacházející se v ostatních tkáních. 

Pokud je přítomna sulfatovaná galaktosa, tak se jedná o sulfamidy, které mohou 

ovlivňovat svým nábojem membránový potenciál. Gangliosidy mají na ceramidu navázaný 

oligosacharid s alespoň jedním zbytkem kyseliny N-acetylneuraminové a obsahují též 

kyselinu sialovou, která jim udílí záporný náboj. Vyskytují se především v šedé kůře mozku 

a podílejí se na buněčném rozpoznávání a tvorbě receptorů. Všechny zmíněné glykolipidy 

jsou odvozeny od sfingosinu. Glykoacylglyceroly jsou glykolipidy odvozené od glycerolu, 

které se především ale nacházejí rostlinných membránách [2].  

Kromě lipidické složky membrány obsahují i složku proteinovou. Proteiny jsou v 

membránách zodpovědné za specifické funkce a v různých kompartmentech mohou být 

přítomny v různém množství. Zastávají funkci přenašečů (např. sodno-draselná pumpa), 

receptorů (např. receptor pro epidermální růstový faktor– EGFR), membránových enzymů 

(např. fosfatidylinositol kinasy) nebo spojují buňku s extracelulární matrix (např. 

integriny). Části proteinů zakotvené v membráně často zaujímají strukturu α-šroubovice 

[2].  

Obě tyto složky se mohou společně vyskytovat v mikrodoménách dříve zvaných 

lipidové rafty. Oproti okolí jsou uspořádanější a tvoří je molekuly, které se podílejí na 

regulaci v jedné funkční oblasti. Příkladem takovéto funkční oblasti je část 

inositolfosfolipidové signalisace, která je probrána dále [3].  
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2.2. Fosfoinositidy 

Fosfoinositidy jsou inositolové deriváty kyseliny fosfatidové, které se nacházejí 

v buněčných membránách, a mohou být fosforylovány na hydroxylových skupinách 

v pozicích 3, 4 a 5 inositolového kruhu pomocí kinas. Tvoří je inositolový skelet, který je 

navázaný na krajní hydroxylovou skupinu glycerolu. Na zbylých dvou hydroxylových 

skupinách jsou navázány vyšší mastné kyseliny, přičemž na prostředním hydroxylu většinou 

kyselina stearová (na Obr. 1 v pozici R2) a na druhém krajním kyselina arachidonová (na Obr. 

1 v pozici R1) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 : Vzorec fosfatidylinositolu. Hydroxylová skupina v pozicích označených jako 3,4 a 5 

může být fosforylována pomocí příslušné kinasy.  V pozici R1 se nejčastěji vyskytuje kyselina 

arachidonová, v pozici R2 kyselina stearová. 
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Základní strukturou potřebnou pro jejich vznik je PI, jenž je syntetizován 

v endoplasmatickém retikulu (ER) z cytidindifosfátdiacylglycerolu (CDP-DAG) a myo-inositolu 

PI synthasou [4]. Poté mohou být zabudovány do různých membránových organel a váčků 

nebo mohou být přenášeny PI transportním proteinem [5]. 

K degradaci fosfatidylinositolu dochází působením fosfatas či fosfolipas. Součinností 

kinas a fosfatas je tvořeno 7 fosfoinositidů: fosfatidylinositol-3-fosfát (PI3P), 

fosfatidylinositol-4-fosfát (PI4P), fosfatidylinositol-5-fosfát (PI5P), fosfatidylinositol-3,4-

bisfosfát (PI(3,4)P2), fosfatidylinositol-3,5-bisfosfát (PI(3,5)P2), fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 

(PI(4,5)P2) a fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát (PI(3,4,5)P3) [5]. 

Tato práce řeší vztah struktury a funkce fosfatidlinositol 4-kinasy (PI4K), který tvoří 

PI4P. Tento fosfoinositid je nejhojněji zastoupený fosfoinositid v Golgiho aparátu (GA) a 

trans-síti GA (TGN). Hraje klíčovou roli v synthese jiných lipidů, tvorbě membrán a 

vesikulárním transportu v TGN. Přítomnost těchto molekul je spojována se vznikem určitých 

onemocnění (viz kapitola 2.4. Patogenese spojená s fosfatidylinositol 4-kinasami, strana 22) 

[5]. 

Fosforylací hydroxylové skupiny inositolového kruhu PI4P v pozici 5 vzniká PI(4,5)P2, 

který reguluje buněčné funkce prostřednictvím inositolfosfolipidové signalisace. Aktivované 

G-proteiny aktivují fosfolipasu C, která štěpí PI(4,5)P2 na inositol-1,4,5-trisfosfát (IP3) a 

diacylglycerol (DAG). IP3 putuje do cytosolu a spouští uvolnění vápenatých kationtů 

z endoplazmatického retikula. DAG zůstává v buněčné membráně a s participací uvolněných 

vápenatých iontů aktivuje proteinkinasu C (PKC), která fosforyluje další proteiny dané 

signalisační dráhy [1]. Schéma signalisace je znázorněno na Obr. 2, strana 15. 
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Obr. 2: Schéma inositolfosfolipidové signalisace. Převzato a upraveno z [1] 

 

2.3. Fosfatidylinositol 4-kinasy 

Jedná se o membránové enzymy, které katalysují přeměnu PI na PI(4)P. K této 

reakci využívají adenosintrifosfát (ATP), který je hydrolyticky štěpen na adenosindifosfát 

(ADP) a fosfát, jenž je přenášen na PI (znázorněno na Obr. 3, strana 16). V různých 

membránách mají různou aktivitu. [6] Podle struktury, biochemických a fysikálně-

chemických vlastností rozlišujeme typ II a III, z nichž každý má dvě isoformy (α a β), tedy 

PI4K IIα, PI4K IIβ, PI4K IIIα a PI4K IIIβ [7]. 
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Obr.3: Schématické znázornění fosforylační reakce PI pomocí PI4K (zde znázorněna PI4K 

IIα) s využitím ATP za vzniku PI(4)P. Převzato a upraveno z [7]. 

 

2.3.1. Fosfatidylinositol 4-kinasy typu II 

Fosfatidylinositol 4-kinasa IIα 

Struktura 

Ze strukturního hlediska se jedná o protein zachycený v membráně pomocí 

palmitoylovaného CCPCC motivu (lokalisace znázorněná na Obr.4, strana 17). Pro 

palmitoylaci jsou nejdůležitější první dva cysteiny zmíněného motivu, zatímco centrální 

prolin je důležitý pro enzymovou aktivitu [8].  
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V N-terminální oblasti je místo bohaté na prolin, které je důležité pro vazbu AP-3 a 

E3 ubikvitin ligasy Itch (znázorněno na Obr.4) [9]. 

 

Obr. 4: Strukturní vlastnosti PI4K IIα. Růžově zabarvená oblast bohatá na prolin na N-konci 

obsahuje vazebná místa pro AP-3 a E3 ubikvitin ligasu Itch. Mezi 174. a 178  

aminokyselinou je znázorněn CCPCC motiv, který může být palmitoylován. Převzato a 

upraveno z [9]. 

Na vazbě ATP ve vazebném místě nezbytném pro aktivitu se podílejí vedlejší 

řetězce lysinu v pozici 152, serinu v pozici 137 a asparaginu v pozici 346. V C-terminální 

doméně se nachází hydrofobní kapsa, ve které je druhé vazebné místo pro ATP. N-konec 

je složen ze čtyř α-helixů a čtyř β-skládaných listů, C-konec ze sedmi α-helixů a dvou β-

skládaných listů [9]. 

Lokalisace, funkce a regulace 

Většina tohoto enzymu je vázána na buněčné membrány, a to především v trans-

síti Golgiho aparátu (TGN) a endosomech [5]. 

Za palmitoylaci v GA jsou zodpovědné v GA přítomné palmitoyl acyltransferasy, 

které vykazují závislost na cholesterolu obsaženém v membráně [10]. Ten má také vliv na 

enzymovou aktivitu a interakci s regulačními faktory [11].  

PI4K IIα reguluje transport váčků interakcí s adaptorovými proteiny, například 

adaptorovým proteinem 1 a 3 (AP-1, AP-3) nebo s různými SNARE proteiny (například 

s proteinem VAMP3) [12,13,14]. S AP-3 interaguje přímo a pro vazbu je esenciální oblast 

bohatá na prolin na N-konci, nicméně vazbě taktéž napomáhá dileucinový motiv a 

fosforylované seriny v místech 5 a 47 v N-koncovém regionu, k čemuž dochází působením 
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glykogen synthasy-kinasy 3 (GSK3). GSK3 tak řídí vesikulární transport do lysosomů [15, 

16]. 

Dalším vazným regulačním partnerem je E3 ubikvitin ligasa Itch, která se nachází v 

endosomech a TGN. Oba tyto protein regulují Wnt (Wingless/Int-1) signalisaci 

prostřednictvím změn v internalisaci a degradaci receptoru Frizzled 4 [17]. 

Proteiny asociované s receptorem kyseliny γ-aminomáselné se váží na PI4K IIα, 

čímž se tento enzym dostává z GA do autofagosomu.  Následná produkce PI(4)P 

podporuje spojení autofagosomu s lysosomem, a tím trávení organel. Buňky využívají 

autofagii k degradaci opotřebovaných organel [18]. 

PI4K IIα je taktéž nezbytná pro správnou dopravu a degradaci aktivovaného 

receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) [19]. 

PI4K se nacházejí společně s glukosovým transportérem 4 (Glut4) ve váčcích 

obsahujících cellugyrin v buňkách příčně pruhovaného a srdečního svalstva a v tukové 

tkáni. Největší aktivitu fosfatidylinositol 4-kinasy zde vykazuje typ IIα [20].  

V mozkových neuronech se PI4K IIα nachází v oblasti GA perikarya a v synapsích, 

kde hraje důležitou roli při transportu synaptických váčků [21]. 

PI4K IIα se vyskytuje společně s cholesterolem v membránových doménách 

bohatých na sfingolipidy, kde společně s oxysterol vázajícím proteinem (OSBP) a ceramid 

transportní proteinem (CERT) reguluje synthesu sfingomyelinů [22]. 
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Fosfatidylinositol 4-kinasa IIβ 

Jedná se o protein s širokou tkáňovou distribucí. Má vysokou homologii s C-

terminální katalytickým regionem PI4K IIα, ale nízkou homologii s jejím N-terminálním 

regionem. Nachází se především v časném a pozdním endosomu, a také je asociován 

s klathrinovými transportními váčky [23,24]. 

PI4K IIβ také může být vázána k membráně pomocí palmitoylované CCPCC 

domény, avšak oproti isoformě alfa je takto modifikováných molekul méně [25]. 

Cytosolová část nevykazuje kinasovou aktivitu a váže se na ní chaperon Hsp90, čímž 

zabraňuje proteolytické degradaci tohoto enzymu [26]. 

 

2.3.2. Fosfatidylinositol 4-kinasy typu III 

Stejně jako u PI4K typu II existují u typu III isoformy α a β [7]. 

PI4K IIIα tvoří v plasmatické membráně zásobu PI(4)P, jakožto intermediátu při 

inositolfosfolipidové signalisaci. Dále se vyskytuje v membránách ER, GA a v jádře [27]. 

PI4K IIIβ je důležitou složkou struktury membrány GA. PI4K IIIβ je fysiologickým 

substrátem pro protein kinasu D (PKD). Isoforma PKD1 a PKD2 ji fosforyluje ve vysoce 

konzervovaném motivu, čímž ji aktivuje [28]. Proti defosforylaci je PI4K IIIβ chráněna 14-

3-3 proteiny, které tak stabilizují její kinasovou aktivitu [29]. PI4K IIIβ také hraje klíčovou 

roli v synthese sfingomyelinu tím, že reguluje transport ceramidu z ER do GA [30]. Aktivitu 

této kinasy stimuluje GTP-vázající protein ADP-ribosylační faktor 1 (Arf1) [31]. 
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2.3.3. Inhibitory fosfatidylinositol 4-kinas 

Vzhledem k nalezeným souvislostem tohoto enzymu s různými nemocemi 

(kapitola 2.4., strana 23) je velký zájem o vývoj inhibitorů. Mezi inhibitory 

fosfatidylinositol kinas typu II patří například adenosin, orobol, kvercetin, fisetin, 

epigalaktokatechin galát, piperin, sanguinarin, echiguanin A, 9-cyklohexyladenin 

resveratrol, fenylarsinoxid či vápenaté kationty. Typ III inhibuje například wortmanin, 

PIK93 nebo enviroxim [7, 32]. 

Na Obr. 5 (strana 21) můžeme vidět strukturu PI4K IIα v komplexu se dvěma 

molekulami ATP a dvěma vápenatými kationty vytvořenou Dr. Evženem Bouřou. Jakožto 

aminokyseliny, které by se mohly podílet na vazbě vápenatých kationtů, byly vybrány: 

asparagin v pozici 313, kyselina asparagová v pozici 346 a kyselina glutamová v pozici 193 

struktury PI4K IIα [33]. 
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Obr. 5: Struktura PI4K IIα v komplexu s ATP a inhibujícími vápenatými ionty.  

(A) Černými šipkami jsou znázorněny molekuly ATP, červenými šipkami vápenaté 

kationty.  

(B) Detail vybrané části (A) s lokalisací aminokyselin N313, D346 a E193, u kterých je 

předpokládán podíl na stabilisaci vápenatých kationtů. 

Převzato a upraveno z [33]. 
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2.4. Patogenese spojená s fosfatidylinositol 4-kinasami 

2.4.1. Nádorová onemocnění 

U melanomu, fibroblastomu, rakoviny prsu, močového měchýře a štítné žlázy byla 

zjištěna zvýšená exprese PI4K IIα [34]. 

PI4K IIα může přímo interagovat s HIF-1α (hypoxia-inducible factor 1α), což je 

protein, který je důležitý pro tvorbu cév a zásobování nádorové tkáně. Snížení aktivity 

PI4K IIα, kvůli kterému je nejspíše zvýšená exprese tohoto enzymu, vede k potlačení 

angiogenese v těchto defektních buňkách [35]. 

O agresivitě nádorového onemocnění a tvorbě metastas rozhoduje adhese mezi 

buňkami. Potlačením funkce PI4K IIIβ, která tvoří PI(4)P v GA dojde ke zvýšení buněčné 

adhese, a tedy ke snížení migrace buněk. Je tedy patrné, že vznik rakoviny ovlivňuje 

hladina PI(4)P v GA nádorové buňky [36]. 

 

2.4.2. Dědičné metabolické a neurodegenerativní poruchy 

Gaucherova choroba je autosomálně recesivní lysosomálně střádavé onemocnění.  

Je způsobeno deficitem nebo absencí enzymu β-glukocerebrosidasy, který za normálních 

okolností štěpí glukocerebrosid na glukosu a ceramid. Mutací vzniklý deficit nebo úplná 

absence tohoto enzymu vede tedy k hromadění glukocerebrosidu v lysosomech. β-

glukocerebrosidasa se do lysosomů dostává prostřednitvím receptoru LIMP-2 

(lysosomální integrální membránový protein 2, z angl. lysosomal  integral membrane 

protein 2), na jehož hromadění má vliv PI4K IIα. PI4K IIIβ má naopak vliv na transport 

LIMP-2 z GA [37]. 

Kromě Gaucherovy choroby, která se také může klinicky manifestovat 

neurodegenerací, byla zjištěna souvislost PI4K IIα se spinocerebelární degenerací u myší. 

K rozvoji této poruchy došlo při vyřazení genu pro tento enzym. U lidí s podobnými 

projevy však nebyla zjištěna žádná mutace tohoto genu [5]. 
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2.4.3. Virová onemocnění 

Některé plus RNA viry (Flaviviridae, Picornaviridae, Coronaviridae) využitím 

fosfatidylinositol 4-kinas typu III remodelují buněčné membrány, čímž si tvoří platformu 

pro svoji replikaci [38]. 

 

Virus hepatitidy C (HCV) remodeluje buněčné membrány, aby si vytvořil tzv. 

„membranous web“, což je místo pro replikaci jeho RNA. Aktivita PI4K IIIα je vyžadována 

pro replikaci virové RNA, protože se podílí na membránových změnách vedoucích 

k utvoření replikačního komplexu a zlepšuje interakci virových proteinů s membránovými 

fosfolipidy.  PI4K IIIα interaguje s HCV nestrukturním proteinem 5A (NS5A). Narušením 

této interakce dojde ke snížení replikace viru uvnitř napadené buňky [39]. 

 

Poliovirus (Picornaviridae) je známý původce poliomyelitidy. Nemoc se může 

projevovat různými nevolnostmi, a pokud je napaden centrální nervový systém, tak 

dochází k paralýze až smrti. Na poliomyelitidu existuje účinná vakcinace. Proteiny 

poliovirů modulují aktivitu PI4K IIIβ, což vede k tvorbě PI(4)P potřebného pro rekrutaci 

OSBP, který způsobuje akumulaci neesterifikovaného cholesterolu v membráně virem 

napadlé buňky, jehož přítomnost podporuje formaci virového replikačního komplexu [40]. 
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3. Cíl práce 

V minulosti bylo zjištěno, že vápenaté kationty inhibují PI4K IIα a PI4K IIβ, zatímco 

aktivita PI4K IIIα a PI4K IIIβ není těmito kationty nijak ovlivněna [32].  

V naší laboratoři byly na základě dříve vyřešené krystalové struktury s vápenatými 

ionty vybrány aminokyseliny ve struktuře PI4K IIα, které se pravděpodobně podílejí na 

vazbě Ca2+. Cílem práce bylo připravit mutantní formu tohoto enzymu, která by byla 

maximálně aktivní i v přítomnosti Ca2+. Výsledek by mohl pomoci detailnějšímu 

porozumění struktury a regulace funkce PI4K IIα. 

Práce zahrnovala následující dílčí kroky: 

1) Příprava mutantních forem PI4K IIα metodou cílené mutagenese (jednotlivé 

provedené mutace a jejich označení je uvedeno v Tab. 1) 

2) Bakteriální exprese mutantních forem PI4K IIα 

3) Purifikace mutantních forem PI4K IIα  

4) Luminometrické stanovení aktivity mutantních forem PI4KIIα v přítomnosti i 

nepřítomnosti inhibujících vápenatých kationtů a její porovnání s aktivitou 

divokého typu PI4K IIα (wt). 

Tab. 1 : Provedené mutace PI4K IIα 

Mutace Označení mutace 

Asparagin v pozici 313 na glutamin N313Q 

Kyselina asparagová v pozici 346 na alanin D346A 

Kyselina asparagová v pozici 346 na kyselinu glutamovou D346E 

Kyselina glutamová v pozici 193 na alanin E193A 
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4. Materiál a metody 

4.1. Metody 

4.1.1. Připrava vektoru s mutovanou formou PI4K IIα – cílená 

mutagenese 

4.1.1.1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Pro mutace N313Q, D346A, D346E a E193A byly navrženy „primery“ (kapitola 

4.2.5., strana 39) vždy s mutovaným tripletem pro jednu aminokyselinou templátu 

(kapitola 4.2.5., strana 39). Reakce probíhala v termocykléru TProfessional TRIO (výrobce 

Biometra Product Line).  

V případe mutací N313Q, D346A a D346E obsahovala reakční směs 100 ng 

templátové DNA, 1 µl „reversního primeru“ o koncentraci 10 µmol/l, 1 µl „forwardního 

primeru“ o koncentraci 10 µmol/l, 0,8 µl DNA polymerasy Pfu, 0,8 µl směsi volných 

nukleotidů (každý nukleotid o koncentraci 2,5 mmol/l), 2 µl pufru a voda v kvalitě pro 

HPLC doplněná do celkového objemu 20 µl a reakce probíhala za podmínek uvedených 

v Tab.2 (strana 26). V případě mutace E193A obsahovala reakční směs 3 µl templátové 

DNA, 1,25 µl „reversního primeru“ o koncentraci 20 µmol/l, 1,25 µl „forwardního 

primeru“ o koncentraci 20 µmol/l, 0,8 µl High-Fidelity master mixu a 7 µl voda v kvalitě 

pro HPLC a reakce probíhala za podmínek uvedených v Tab.3 (strana 26). 
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Tab. 2 : Průběh reakce PCR v případě mutací N313Q, D346A a D346E 

Teplota [°C] Čas [s] Počet opakování cyklu 

95 20 1 

95 10 

35 59 20 

72 240 

72 600 1 

 

Tab. 3 : Průběh reakce PCR v případě mutací E193A 

Teplota [°C] Čas [s] Počet opakování cyklu 

98 20 1 

98 10 

35 57 20 

72 240 

72 600 1 
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4.1.1.2. Horizontální elektroforesa na agarosovém gelu 

Na 1% agarosový gel (kapitola 4.2.3, strana 37) bylo naneseno do jedné jamky 2 µl 

standardu GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder (výrobce Thermo Scientific) a do dalších 

jamek vždy 2 μl daného vzorku (z kapitoly 4.1.1.1., strana 25) smíchaného s 1 μl 

nanášecího pufru pro agarosovou elektroforesu 6x DNA Loading Dye (výrobce Thermo 

Scientific). Elektroforesa probíhala v elektroforetickém pufru TAE (kapitola 4.2.3., strana 

37) 18 min při konstantním napětí 300 V. Jednotlivé proužky v gelu byly visualisovaný díky 

přítomnosti ethidiumbromidu v agarosovém gelu pomocí UV fotoaparátu QUANTUM ST4. 

 

4.1.1.3. Štěpení templátové  DNA 

Produkty PCR reakce (z kapitoly 4.1.1.1., strana 25) u vzorků s mutacemi N313Q, 

D346A a D346E byly inkubovány 2 h při laboratorní teplotě s 0,5 µl restrikční 

endonukleasy DpnI, která štěpí methylované templátové DNA. 

 

4.1.1.4. Ligace mutované DNA 

Produkt PCR reakce (z kapitoly 4.1.1.1., strana 25) vzorku s mutací E193A byl 

ligován pomocí T4 DNA ligasy. Reakční směs složená z 5 µl PCR produktu, 0,8 μl T4 DNA 

ligasy, 3 μl T4 DNA ligasového pufru a 6,2 μl vody v kvalitě pro HPLC byla inkubována 1 h 

při laboratorní teplotě. 

 

4.1.1.5. Transformace bakterií a inkubace na agaru 

K 60 µl bakterií E.coli DH5α byly přidány 3 μl roztoku DNA vzniklého v kroku 4.1.1.3 

nebo 4.1.1.4. a vzniklý roztok byl inkubován 15 min na ledu. Poté byla provedena 

transformace teplotním šokem (42 s, 42°C) a následně bylo přidáno 400 μl LB-media 

(kapitola 4.2.4., strana 37). Roztok byl inkubován 30 min při laboratorní teplotě. 

Transformované bakterie byly přeneseny na Petriho misku s agarem obsahujícím 

kanamycin o finální koncentraci 40 μg/ml. Plotna s bakteriemi byla inkubována 12 h při 
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37°C v inkubátoru IPP 400 (výrobce Memmert). 

 

4.1.1.6. Amplifikace bakterií DH5α 

Z Petriho misky byla část narostlé bakteriální kolonie (kapitola 4.1.1.5., strana 27) 

přeočkována do 5 ml LB-media (kapitola 4.2.3., strana 37) obsahující kanamycin o finální 

koncentraci 40 µg/ml. Vzniklý roztok byl inkubován přibližně 12 h na třepačce při 37°C a 

220 RPM. 

 

4.1.1.7. Minipreparace plasmidové DNA 

Roztok bakterií z kroku 4.1.1.6 byl odstředěn na centrifuze Beckmann Coulter 

Allegra X-15R (10 min, 3000 RPM, 4°C, rotor: SX470A). Supernatant byl odstraněn, a 

z peletu obsahujícího bakterie izolována plasmidová DNA pomocí komerční sady QIAprep 

Spin Miniprep Kit od firmy Qiagen a dle přiloženého návodu [41].  

 

4.1.1.8. Sekvenace DNA 

Preparovaná plasmidová DNA (kapitola 4.1.1.7.) byla odeslána k sekvenaci do 

firmy GATC Biotech. Pro sekvenaci z obou stran DNA byly využity pro každou mutaci dvě 

reakce – s forwardním primerem GB1 (z angl. G protein domain B1) a reversním primerem 

STO720 (kapitola 4.2.5, strana 39) 

 Komponenty první reakce: 2,5 μl primeru GB1 (10 µmol/l), 500 ng DNA a voda 

v kvalitě pro HPLC do celkového objemu 10 μl. 

Komponenta druhé reakce: 2,5 μl primeru STO720 (10 µmol/l), 500 ng DNA a voda 

v kvalitě pro HPLC do celkového objemu 10 μl. 
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4.1.2. Bakteriální exprese mutované formy PI4KIIα 

Po kontrole sekvenace (kapitola 4.1.1.8., strana 28) byla DNA transformována do 

kompetentních bakterií E.coli B21 star. Transformované bakterie byly rovnoměrně 

rozděleny do tří dvoulitrových Erlenmayrových baněk, z nichž každá obsahovala 1 l ZY-

media (kapitola 4.2.3., strana 37) s přídavkem 2 ml kanamycinu o koncentraci 40 mg/ml. 

Takto vzniklý roztok byl inkubován nejdříve 4 h při teplotě 37°C, a poté 12 h při teplotě 

20°C na třepačce Innova 44 (výrobce Eppendorf). 

 

4.1.3. Purifikace mutované formy PI4KIIα 

4.1.3.1. Lyse buněk 

Roztok bakterií vzniklý v kroku 4.1.2. byl odstředěn v litrových kyvetách na 

centrifuze Sorval Evolution RC (6 min, 6000 RPM, 4°C, rotor SLC6000). Výsledný pelet byl 

resuspendován v promývacím pufru (kapitola 4.2.3., strana 37), a následně 

homogenisován homogenisátorem dle Dounceho. Homogenisovaný bakteriální roztok byl 

lysován na emulsiflexu EmulsiFlex C3 (výrobce Avestin) při tlaku kolem 110 MPa, a poté 

odstředěn na centrifuze Beckman Coulter – Avanticentrifuge J30I (15 min, 15 000 RPM, 

4°C, rotor JA 25.50). 

 

4.1.3.2. Afinitní chromatografie na vázaných kovových iontech 

5 ml roztoku agarosy s navázanou nitriloctovou kyselinou (NTA-agarosa) bylo na 

koloně (objem 15 ml) postupně promyto 10 ml destilované vody, 10 ml NiCl2 o koncentraci 

50 mmol/l, 10 ml destilované vody a 10 ml promývacího pufru (kapitola 4.2.3., strana 37). 

Ekvilibrovaný nosič byl přidán k lysatu z kroku 4.1.3.1 a vazba proteinů byla provedena 

vsádkovou metodou. Lysat s Ni-agarosou byl inkubován 20 min na rotátoru (Biosan Multi 

RS-60, 20 RPM) při 4°C.  Následně byl roztok odstředěn na centrifuze Beckmann Coulter 

Allegra X-15R (2 min, 1620 RPM, 4°C, rotor: SX470A). Supernatant byl dekantován a 

sedimentovaný nosič resuspendován ve 45 ml promývacího pufru. Tento krok byl 
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proveden třikrát. Po takovém promytí byl sediment s přibližně 5 ml promývacího pufru 

pipetován zpět na kolonu. Proteiny byly z kolony eluovány elučním pufrem (kapitola 4.2.3., 

strana 37) o celkovém objemu 5 ml. 

 

4.1.3.3. Štěpení histidinové kotvy a dialysa 

Z eluátu z kroku 4.1.3.2. (strana 29) bylo odebráno 200 µl pro elektroforetickou 

analysu. Ke zbytku o celkovém objemu přibližně 4,8 ml byl přidán alikvot 150 μl TEV 

proteasy o koncentraci 1 mg/ml a 3 μl redukčního činidla β-merkaptoethanolu. Takto 

vzniklý roztok byl dialysován (dialysační střevo s MCWO 14 000) proti dialysačnímu pufru 

(kapitola 4.2.3., strana 37) za stálého míchání přibližně 24 h při teplotě 4°C. 

 

4.1.3.4. Elektroforesa na polyakrylamidovém gelu v prostředí 

dodecylsulfátu sodného  

Do jedné jamky pipetován 1 µl standardu PageRuler Plus Prestained Protein 

Ladder, 10-250 kDa. Do dalších dvou jamek byl pipetován postupně vzorek před (z kapitoly 

4.1.3.2., strana 29) a po štěpení (kapitola 4.1.3.3.) histidinové kotvy. Vždy bylo smíšeno 20 

µl vzorku s 5 µl vzorkového pufrem pro SDS-PAGE. Elektroforesa probíhala ve vertikálním 

uspořádání při konstantním napětí 200V na 4% zaostřovacím a 10% separačním 

polyakrylamidovém gelu na aparatuře Mini-PROTEAN Tetra System. Jako elektroforetický 

pufr byl použit Tris-glycinový pufr s přídavkem dodecylsulfátu sodného. Nakonec byl gel 

obarven pomocí CBB-G250. Složení všech těchto roztoků a gelů je uvedeno v kapitole 

4.2.3. na straně 37. 

 

4.1.3.5. Iontově-výměnná chromatografie na aniontovém iontoměniči 

Dialysovaný roztok s odštěpenou histidinovou kotvou z kroku 4.1.3.3 byl odstředěn 

na centrifuze Beckmann Coulter Allegra X-15R (5 min, 3000 RPM, 4°C, rotor: SX470A) a 

vzniklý supernatant následně koncentrován pomocí koncentrátoru Amicron Ultra 

propouštějícího molekuly do velikosti 30 000 Da (výrobce Millipore Ireland Ltd.) s použitím 
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centrifugy Beckmann Coulter Allegra X-15R (5 min, 3500 RPM, 4°C, rotor: SX470A) do 

finálního objemu 2 ml.  

 

Pro oddělení nečistot byla použita kolona Mono Q 5/50 GL (maximální tlak 4 MPa, 

rozměry kolony 5x50 mm, mrtvý objem 1 ml) a přístroj ÄKTA purifier 10 (výrobce GE 

Healthcare Life Sciences). Kolona byla nejprve promyta 10 ml vody v kvalitě pro HPLC a  

ekvilibrována 10 ml pufru A pro iontově-výměnnou chromatografii (kapitola 4.2.3., strana 

37). Poté byl proteinový roztok nanesen na ekvilibrovanou kolonu. Proteiny byly eluovány 

pomocí gradientu chloridu sodného (80 mmol/l – 1 mol/l) postupným navýšením 

z počátečních 100% pufru A pro iontově-výměnnou chromatografii s chloridem sodným o 

koncentraci 80 mmol/l na 100% pufru B pro iontově-výměnnou chromatografii (kapitola 

4.1.1., strana 37) s chloridem sodným o koncentraci 1 mol/l za celkový čas 120 min při 

průtoku 0,8 ml/min. 

 

Frakce vykazující zvýšenou absorbanci při vlnové délce 280 nm byly analysovány 

pomocí SDS-PAGE. Frakce, ve kterých se nacházel námi požadovaný protein v nejvyšší 

čistotě, byly spojeny a zakoncentrovány na 250 μl. Koncentrace proteinových roztoků byla 

určena z hodnoty absorbance při vlnové délce 280 nm získané na přístroji NanoDrop 

Spectrophotometer ND-1000 proti retenátu. 

 

 

4.1.4. Luminometrické stanovení kinasové aktivity 

Pokus byl proveden na destičce s 384 jamkami jako tetraplikát pro divoký typ i 

všechny mutované formy PI4K IIα, a to v přítomnosti i nepřítomnosti vápenatých kationtů  

jakožto inhibitorů. Jako slepý pokus byla použita směs bez substrátu – fosfoatidylinositolu 

(PI), který byl nahrazen přídavkem kinasového pufru (kapitola 4.2.3., strana 35). Pro 

měření v přítomnosti i nepřítomnosti vápenatých iontů byla provedena negativní 

kontrola, při které byl místo enzymu přidán opět kinasový pufr. Reakce byla iniciována 

přídavkem roztoku ATP.  
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V každé reakci se substrátem byly reakční roztoky složeny z dané formy PI4K IIα o 

koncentraci 100 nmol/l, PI o koncentraci 50 µmol/l a ATP o koncentraci 100 µmol/l. U 

experimentů bez substrátu byl PI nahrazen kinasovým pufrem, u experimentů bez 

enzymu byl kinasovým pufrem nahrazen enzym. V případě experimentů s vápenatými 

kationty obsahovaly směsi navíc CaCl2 o výsledné koncentraci 10 mmol/l. Vše bylo 

připravováno v kinasovém pufru tak, aby byl v každém reakčním roztoku celkový objem 5 

µl. 

Stanovení bylo provedeno pomocí reagencií komerční sady ADP-GloTM Kinase 

Assay od firmy Promega a dle přiloženého návodu [42]. Experiment se provádí ve dvou 

krocích. Prvním krokem je kinasová reakce, při které by mělo dojít k hydrolyse ATP a 

přenosu fosfátu na PI. Ve druhém kroku se detekuje produkt reakce – ADP. Po kinasové 

reakci je přídavky komerčních činidel degradován nadbytek ATP. ADP vzniklý při kinasové 

reakci PI4K IIα přeměněn zpět na ATP, jenž se luminometricky detekuje pomocí systému 

luciferin/luciferasa. 

Měření luminiscence bylo provedeno na přístroji TECAN Infinite® M1000 PRO 

(25°C, integrační čas 1 s, absorpční vlnová délka 327 nm, emisní vlnová délka 550 nm, 

šířka pásma 5nm) s využitím softwaru Magellan TM od téže firmy. 

Aktivity všech forem enzymu byly získány jako rozdíl hodnoty reakce v přítomnosti 

PI a reakce bez substrátu a porovnány se stejně získanou aktivitou přirozené formy. Jako 

100% aktivita byla zvolena hodnota odpovídající neinhibovanému divokému typu PI4K IIα 

(wt). K této hodnotě byly vztaženy aktivity všech ostatních forem PI4K IIα, čímž jsme 

získali procento aktivity wt dané formy.  Takto bylo stanovení provedeno dvakrát, ze 

získaných hodnot byl vypočten průměr a rozptyl hodnot.  
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4.1.5. Normalisace aktivit 

Vzhledem k přítomnosti nečistot není spektrofotometrické určení koncentrace 

přesné, a proto byla koncentrace všech forem PI4K IIα určena pomocí proteinové 

elelektroforesy. Byla provedena SDS-PAGE na 10% polyakrylamidovém gelu. Gel byl 

obarven pomocí CBB-G250 a zobrazen v programu ImageJ, kde byl integrován signál 

odpovídající dané formě PI4K IIα. 

Nejprve byla odečtena hodnota A dle vzorce A=(intenzita zabarvení zabarvení 

pozadí)*(velikost vybrané plochy). U ostatních vzorků byly hodnoty X vypočteny dle 

vzorce X=│intenzita zabarvení daného proužku – hodnota koncentrace zabarvení 

pozadí│*velikost vybrané plochy u daného vzorku. Vzniklá hodnota X daného vzorku 

mutantní formy byla dělena hodnotou odpovídající přirozené formě PI4K IIα, čímž jsme 

získali koeficient P. Výsledná aktivita byla vypočtena podílem zjištěné hodnoty aktivity 

(kapitola 4.1.4., strana 32) daného vzorku a odpovídajícího koeficientu P. 

 

4.2. Materiál 

4.2.1. Přístroje 

Aparát pro horizontální elektroforesu: Consort EV231 (P-LAB) 

Aparát pro vertikální elektroforesu: Mini-PROTEAN Tetra System (Bio-Rad) 

Centrifugy: Sorvall Evolution RC (Thermo Scientific), Avanti Centrifuge J-30I (Beckman 

Coulter), Allegra X-15R Centrifuge (Beckman Coulter), Centrifuge 5418 (Eppendorf) 

Elektronická pipeta: Eppendorf Xplorer (Eppendorf) 

Emulsiflex: EmulsiFlex C3 (Avestin) 

Homogenizátor: podle Dounceho (PYREX) 

Inkubátor: IPP 400 (Memmert) 



 

 

34 

 

Magnetická míchačka: ARE (VELP) 

Multidetekční přístroj: Infinite® M1000 PRO (Tecan) 

Předvážky: EMB 500-1 (KERN) 

Rotátor: Multi RS-60 (Biosan) 

Spektrofotometr: NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific) 

Termocyklér: TProfessional TRIO (Biometra Product Line) 

Třepačky: Innova 44 (Eppendorf), Microplate incubator shaker PST-60 HL plus 

(Boeco Germany) 

UV fotoaparát: QUANTUm ST4-1100 (Vilbert Lourmat) 

Vodní lázeň: JB Aqua 1 plus (Grant) 

Vortex: Vortex – Genie2 (Scientific Industries) 

 

4.2.2. Chemikálie a komerční materiál 

Agarosa: Agarosa SERVA pro DNA elektroforézu (SERVA) 

Akrylamid, bisakrylamid: Rotiphorese gel 30 (37,5:1) (Carl Roth) 

β-merkaptoethanol (Sigma-Aldrich) 

Bromfenolová modř (P-LAB) 

BSA (Sigma Aldrich) 

Coomassie Brilliant Blue: G-250 (Sigma-Aldrich) 

Dialysační střevo: Dialysing tubing visking, cellulosa, typ 27/32  šířka 34 mm, průměr 21,5 

mm, MWCO 14000  (Medicell Membranes Ltd) 

http://www.medicellmembranes.co.uk/visking-dialysis-membrane.html
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Dihydrogenfosforečnan draselný (Penta) 

DTT (Sigma Aldrich) 

DNA ligasa: T4 DNA ligasa (NewEngland BioLabs Inc.) 

DNA ligační pufr: T4 DNA ligační pufr (NewEngland BioLabs Inc.) 

DNA polymerasa: Pfu (Agilent) 

D-glukosa (Penta) 

D-laktosa (Penta) 

Master Mix: Q5TM Hot Start High-Fidelity 2X mastermi (NewEngland BioLabs Inc.) 

EDTA (Carl Roth) 

Ethidium bromid (Carl Roth) 

Hydrogenfosforečnan disodný (Penta) 

Glycerol (Penta) 

Chlorid hořečnatý (Sigma Aldrich) 

Chlorid nikelnatý (Sigma Aldrich) 

Chlorid vápenatý (Sigma Aldrich) 

Chlorid sodný (Penta) 

Imidazol (Carl Roth) 

Kanamycinsulfát (Carl Roth) 

Kolona pro aniontovou chromatografii: Mono QTM 5/50 GL (GE Healthcare) 

Kvasničný extrakt (Sigma Aldrich) 

Kyselina octová (Penta) 
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Methanol (Sigma Aldrich) 

Koncentrátor: Amicon Ultra 30 000 Da (Millipore Ireland Ltd.) 

LB agar: Lennox (P-LAB) 

LB medium: Lennox (P-LAB) 

Nanášecí pufr pro agarosovou elektroforézu: 6x DNA Loading Dye (Thermo Scientific) 

Nanášecí pufr pro SDS PAGE: 4x Roti Load® 1 (Carl Roth) 

NTA-agarosa (Qiagen) 

Peroxodisíran amonný (Sigma Aldrich) 

Restrikční endonukleasa: DpnI (New England Bio Labs) 

SDS (Sigma Aldrich) 

Síran amonný (Penta) 

Směs volných nukleotidů: dNTP’s mixture (TaKaRa) 

Standard pro agarosovou elektroforesu: Gene ruler 1 kb Plus DNA Ladder (Thermo 

Scientific) 

Standart pro SDS PAGE: PageRUler Plus Prestained Protein Ladder, 10x250 kDa (Thermo 

Scientific) 

Sada pro minipreparaci plazmidové DNA: QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen) 

Sada pro určení kinasové aktivity: ADP-GloTM Kinase Assay (Promega) 

TEMED (Carl Roth) 

TEV proteasa: koncentrace 1 mg/ml (připravena školitelem) 

Tris-HCl (Carl Roth) 

Triton-X100 (Sigma Aldrich) 
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Trypton (Sigma Aldrich) 

 

4.2.3. Složení roztoků 

Agarosový gel:           

Agarosa 1% (w/v), Ethidium bromid 0,01% (v/v), TAE pufr (použit jako rozpouštědlo) 

Barvící CBB roztok:           

Coomassie Brilliant blue G-250 3 mmol/l, Kyselina octová 1,5 mol/l, Methanol 50% (v/v) 

Dialysační pufr:           

Tris-HCl (pH=8,8) 30 mmol/l, Chlorid sodný 100 mmol/l, β-merkaptoethanol 3 mmol/l 

Elektroforetický pufr pro SDS PAGE:        

Tris-HCl (pH 8,8) 25 mmol/l, Glycin 0,25 mmol/l SDS, 0,1 % (w/w) 

Eluční pufr:            

Tris-HCl (pH 8,0) 50 mmol/l, Chlorid sodný 300 mmol/l, Imidazol 300 mmol/l, β-

merkaptoethanol 3 mmol/l, Glycerol 10% (v/v) 

Kinasový pufr: 

Tris-HCl (pH 7,5) 20 mmol/l, Chlorid hořečnatý 5 mmol/l, Triton-X100 0,2%, BSA 0,1 

mg/ml, DTT 2 mmol/l 

LB medium: 

Trypton 10 g/l, Kvasničný extrakt 5 g/l, Chlorid sodný 5g/l 

Pufr A pro iontově-výměnnou chromatografii:       

Tris-HCl (pH 8,8) 30 mmol/l, Chlorid sodný 80 mmol/l, β-merkaptoethanol 3 mmol/l 

Pufr B pro iontově-výměnnou chromatografii:       

Tris-HCl (pH 8,8) 30 mmol/l, Chlorid sodný 1 mol/l, β-merkaptoethanol 3 mmol/l 
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Promývací pufr:           

Tris-HCl (pH 8,0) 50 mmol/l, Chlorid sodný 300 mmol/l, Imidazol 20 mmol/l, β-

merkaptoethanol 3 mmol/l, Glycerol 10% (v/v) 

TAE pufr:                      

Tris-HCl (pH 8,0) 40 mmol/l, Kyselina octová 20 mmol/l, EDTA 1 mmol/l 

Vzorkový pufr pro SDS PAGE:         

Tris-HCl (pH 6,8) 350 mmol/l, SDS 10% (w/v), β-merkaptoethanol 6% (v/v), Glycerol 30% 

(v/v), Bromfenolová modř 0,012% (w/v) 

4% Zaostřovací gel pro SDS PAGE:                   

Tris-HCl (pH 6,8) 125 mmol/l, Akrylamid/bisakrylamid (37,5:1) 4% (V/V), SDS 0,1% (w/v), 

TEMED 0,005% (v/v) Peroxodisíran amonný 0,05% (w/v) 

10% Separační gel pro SDS PAGE:                   

Tris-HCl (pH 6,8) 375 mmol/l, Akrylamid/bisakrylamid (37,5:1) 10% (v/v), SDS 0,1% (w/v), 

TEMED 0,001% (v/v), Peroxodisáran amonný 0,05% (w/v) 

ZY medium: 

Trypton 1% (v/v), Kvasničný extrakt, 0,5% (v/v), Glycerol 0,5% (v/v), Glukosa 2,8 mmol/l, 

Laktosa 6 mmol/l, Chlorid hořečnatý 1mmol/l, Síran amonný 25 mmol/l, Hydrogensíran 

amonný 50 mmol/l, Dihydrogenfosforečnan draselný 50 mmol/l 

 

 

4.2.4. Bakteriální kmeny 

Escherichia coli DH5α (New England BioLabs) 

Escherichia coli BL21 star (New England BioLabs) 
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4.2.5. Nukleové kyseliny 

Sekvence „primerů“ použitých při cílené mutagenesi: 

Výrobce: Sigma-Aldrich 

Červené jsou označené mutované nukleotidy 

N313A: 

„Reverzní primer“: 5‘-GTCATATTTAATCAGCCACTGGTCATTGCCTCGATCAG-3‘ 

„Forwardní primer“: 5‘-CTGATCGAGGCAAT GACCAGTGGCTGATTAAATATGAC-3‘ 

D346A: 

„Reverzní primer“: 5‘-GGAAGGCCAGCCCATTGGCTATGGCAGCCACCTTGA-3‘ 

„Forwardní primer“: 5‘-TCAAGGTGGCTGCC ATAGCCAATGGGCTGGCCTT C-3‘ 

D346E: 

„Reverzní primer“: 5‘-GGAAGGCCAGCCCATTCTCTATGGCAGCCACCTTGA-3‘ 

„Forwardní primer“: 5‘-TCAAGGTGGCTGCCATAGAGAATGGGCTGGCCTTCC-3‘ 

 

E193A: 

„Reverzní primer“: 5‘-P-TGAGAGATAGCCCTGGTTAA-3‘ 

„Forwardní primer“: 5‘-GCTGCAGGGGCCAGCCTG-3‘ 

 

Sekvence „primerů“ použitých při sekvenaci: 

Výrobce: Sigma-Aldrich 

„Forwardní“ GB1: 

5‘-CAGTACGCTAACGACAACGGTG-3‘ 

„Reversní“ STO 720: 

5‘-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3‘ 
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Sekvence použité templátové DNA PI4KIIα: 

ATGAACAGCAGCCATCACCATCATCACCACATGCAGTACAAGCTTATCCTGAACGGTAAAACCCTGA

AAGGTGAAACCACCACCGAAGCTGTCGACGCTGCTACCGCGGAAAAAGTTTTCAAACAGTACGCTA

ACGACAACGGTGTTGACGGTGAATGGACCTACGACGACGCTACCAAAACCTTCACGGTAACCGAAA

ATAATAACAACAATAACAACAACAACAATGAAAACCTGTATTTTCAGGGCGCCATGGGTACCGTGGC

GGCGCAGGCCCAGGCTCTGGCCGCTCAGGCCGCGGCGGCAGCCCACGCCGCTCAGGCCCACCGC

GAGCGGAACGAGTTCCCGGAGGATCCTGAGTTCGAGGCGGTGGTGCGGCAGGCCGAGCTGGCCA

TCGAGCGCTGCATCTTTCCCGAGCGCATCTACCAGGGCTCCAGCGGAAGCTACTTCGTCAAGGACC

CTCAGGGGAGGATCATTGCTGTCTTCAAACCCAAGAATGAAGAGCCCTATGGGCATCTTAATCCTAA

GTGGACCAAGTGGCTGCAGAAGCTGTGCTGTCCTTGCTGCTTTGGCCGTGACTGCCTTGTCCTTAA

CCAGGGCTATCTCTCAGAAGCAGGGGCCAGCCTGGTGGACCAAAAACTGGAACTCAACATTGTTC

CCCGTACAAAGGTAGTATACCTGGCCAGTGAGACCTTCAACTATAGTGCCATTGACCGAGTGAAGTC

CAGGGGCAAGCGGCTTGCACTAGAGAAAGTGCCAAAAGTTGGACAGCGGTTTAACCGCATCGGG

CTACCACCAAAGGTTGGTTCATTCCAGCTCTTTGTTGAAGGCTACAAAGATGCAGACTATTGGCTGC

GGCGTTTTGAAGCAGAACCTCTTCCTGAGAACACTAACCGGCAACTACTGCTCCAGTTTGAGCGGT

TGGTGGTGCTGGATTACATCATCCGCAACACTGATCGAGGCAATGACAACTGGCTGATTAAATATGA

CTGTCCAATGGATAGTTCTAGCTCTCGGGACACAGACTGGGTGGTGGTGAAGGAGCCTGTTATCAA

GGTGGCTGCCATAGACAATGGGCTGGCCTTCCCACTGAAGCATCCTGACTCCTGGAGGGCATATCC

TTTTTACTGGGCCTGGTTGCCCCAGGCGAAAGTCCCATTTTCTCAGGAGATCAAAGATCTGATCCTT

CCAAAGATATCGGACCCTAACTTCGTCAAGGACTTGGAAGAGGACCTATATGAACTCTTCAAGAAAG

ATCCTGGTTTCGACAGGGGCCAGTTCCATAAGCAGATTGCTGTCATGCGGGGCCAGATCTTAAATCT

GACCCAGGCCTTGAAAGACAACAAGAGTCCCCTGCACCTCGTCCAGATGCCACCTGTGATTGTCGA

GACGGCCCGTTCCCACCAGCGGTCTTCTAGCGAGTCCTACACACAGAGCTTTCAGAGCCGGAAGC

CCTTCTTTTCATGGTGGTAG 

 

Modře je znázorněna sekvence pro kotvu složenou z 6 histidinů, zeleně GB1 

protein a červeně štěpící místo TEV proteasy. 
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4. Výsledky 

4.1. Příprava PI4K IIα s mutací N313Q, D346A, D346E a E193A 

Jako kódující sekvence byla použita sekvence pro PI4K IIα s odštěpenou částí o 

velikosti 75 párů basí na N-konci (oblast bohatá na prolin), přičemž tato modifikace 

neovlivňuje fosfatidylinositol 4-kinasovou aktivitu [9]. Takto vzniklá sekvence byla vložena 

do plasmidu pHGB2 s resistencí na kanamycin. V plasmidu byla také na N-konci PI4K IIα 

přítomna sekvence pro šest po sobě následujících histidinů, využívaných při purifikaci 

pomocí afinitní chromatografie, GB1 protein jakožto solubilisační faktor a štěpící místo 

TEV proteasy, které umožní odstěpení šesti histidinů a GB-1 proteinu od exprimovaného 

proteinu. 

Metodou cílené mutagenese s využitím PCR vznikly templátové i mutované 

molekuly DNA. Úspěšnost PCR reakce byla analysována horizontální agarosovou 

elektroforesou. Elektroforeogram je uveden na Obr.6. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6:  1% agarosový gel znázorňující přítomnosti DNA PI4K IIα. 

Jednotlivé dráhy na gelu: S – MW standard, 1 – N313Q, 2 – D346A, 3 – D346E, 4 – E193A 

Zelenou šipkou je označena oblast výskytu požadované DNA 

Na Obr.6 se všechny proužky nacházejí těsně pod oblastí odpovídající DNA o 

velikosti 5000 párů basí. Očekávaná velikost všech našich fragmentů byla 4 300 párů basí. 

 S                  1            2                 3                  4 
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Je tedy patrné, že DNA odpovídající mutantním formám PI4K IIα byla přítomna 

v dostatečném množství pro další experimenty. 

Po štěpení methylované DNA či ligaci DNA, transformaci bakteriíí E.coli DH5α a 

inkubaci na agaru byly celé plotny rovnoměrně pokryty koloniemi těchto bakterií. Tyto 

bakterie byly poté amplifikovány, a následně z nich byla preparována plasmidová DNA a 

odeslána na sekvenaci. Z výsledku sekvenace (Obr.7) bylo zřejmé, že mutagenese byla 

úspěšná, neboť každý vzorek obsahoval danou mutaci a ostatní nukleotidy nebyly 

pozměněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7:  Části chromatogramů odpovídajících mutovaným aminokyselinám po sekvenaci. 

Vždy byl místo původního nukleotidového tripletu přítomen triplet mutovaný – u mutace 

N313Q triplet CAG odpovídající glutaminu, u mutace D346 triplet GCC odpovídající 

alaninu, u mutace D346E triplet GAG odpovídající kyselině glutamové a u mutace E193A 

triplet GCT odpovídající alaninu. A – adenin, C – cytosin, G – guanin, T – thymin. 
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4.2. Exprese a purifikace PI4K IIα s mutací N313Q, D346A a 

D346E a E193D 

Zkontrolované mutované konstrukty DNA byly jednotlivě exprimovány 

v kompetentních bakteriích E.coli B21 star. Tyto bakterie mají T7 RNA polymerasu 

nasedající na T7 promotor přítomný v plasmidu. T7 promotor je regulován lac 

operátorem, proto byla v expresním mediu přítomna glukosa i laktosa.  

Vzniklá bakteriální kultura byla odstředěna, pelet resuspendován, homogenisován 

a lysován, čímž jsme získali cytosolový obsah s naším proteinem.  

 Požadovaný protein obsahoval šest po sobě následujících histidinů, pomocí 

kterých byly z lysatu afinitní chromatografií izolovány mutované formy PI4K IIα. Poté byla 

tato aminokyselinová sekvence společně s GB1 proteinem odštěpena pomocí TEV 

proteasy. 

Odštěpení histidinové kotvy bylo zkontrolováno na polyakrylamidovém gelu 

metodou SDS-PAGE a kontrola je presentována na elektroforeogramech na Obr.8 (strana 

44). 
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Obr.8 : 10% polyakrylamidový gel z SDS-PAGE -  kontrola odštěpení histidinové kotvy 

pomocí TEV proteasy. Pod obrázkem gelu označení odpovídající mutace enzymu na daném 

gelu. Jednotlivé dráhy na gelu: S – MW standard, H – vzorek před štěpením TEV 

proteasou, T – vzorek po štěpení TEV proteasou. Šipkami jsou označené proužky 

    S         H        T    S           H          T   

S        H        T    

N313Q 

D346E E193A 

D346A 

S           H             T    
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odpovídající požadovanému proteinu před a po štěpení - černou šipkou je označena PI4K 

IIα před štěpením a červenou šipkou po štěpení TEV proteasou. 

Proužky na Obr.8 (strana 44) znázorňující proteiny o velikosti zhruba 55 kDa 

odpovídají velikosti PI4KIIα s vázaným GB-1 proteinem a sekvencí šesti histidinů. Po 

štěpení TEV proteasou je patrný posun tohoto proužku o zhruba 10 kDa. Vzhledem 

k tomu, že velikost odštěpené části proteinu (GB1 a hexahistidinová kotva) má být 9,72 

kDa, je zřejmé, že tato část byla odštěpena a zůstala samotná PI4K IIα (molekulová 

hmotnost divokého typu je 46,44 kDa, velikosti mutovaných forem se liší jen nepatrně 

v závislosti na mutované aminokyselině a nelze je rozlišit pomocí SDS-PAGE). Můžeme 

také pozorovat snížení koncentrace proteinu v důsledku naředění preparátu během 

dialysy – proužek odpovídající proteinu po štěpení TEV proteasou je méně intensivní. 

Proužky, u nichž po štěpení nedošlo k posunu migrace v gelu, odpovídají nečistotám. 

Dalším purifikačním krokem byla iontově-výměnná chromatografie s využitím 

aniontového iontoměniče, pomocí které jsme se pokusili odstranit přítomné nečistoty 

bakteriálních proteinů. Jak je vidět z elučního profilu všech vzorků, došlo ke vzniku 

několika elučních vrcholů a separaci proteinů, které byly následně analysovány pomocí 

SDS-PAGE, abychom zjistili přítomnost požadovaného proteinu v dané frakci. 

Chromatogramy (Obr.9 strana 46, Obr.11 strana 48, Obr. 13 strana 50, Obr. 15 strana 52) 

a elektroforeogramy (Obr. 10 strana 47, Obr. 12 strana 49, Obr. 14 strana 51, Obr. 16 

strana 53) frakcí z iontově-výměnné chromatografie na anexu jsou dále probrány 

jednotlivě dle dané mutace. 
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Mutace N313Q 

 

Obr.9:  Závislost absorbance na elučním objemu proteinu PI4K IIα s mutací N313Q při 

aniontové iontově-výměnné chromatografii na koloně MONO Q 5/50 GL ekvilibrované 

pufrem A pro iontově-výměnnou chromatografii s gradientovou elucí pomocí chloridu 

sodného o koncentraci 80 mmol/l až 1 mol/l. Vybrané frakce pro elektroforetickou analysu 

 (Obr.10, strana 47) jsou znázorněny černými čísly 1-9. 

Modře je znázorněna absorbance při vlnové délce 280 nm a hnědě konduktivita. 
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Obr.10: 10% polyakrylamidový gel barvený CBB-G250 z SDS-PAGE vybraných frakcí 

aniontové iontově-výměnné chromatografie proteinu PI4K IIα s mutací N313Q. 

V drahách je postupně zobrazeno: S – MW standard, H – vzorek s PI4K IIα s mutací 

N313Q před štěpením TEV proteasou, T – vzorek s PI4K IIα s mutací N313Q  po dialyse a 

štěpení TEV proteasou. Číslem jsou označeny vybrané eluované frakce z iontově-výměnné 

chromatografie roztoku tohoto mutantního proteinu (Obr.9, strana 46): 1 – 1A8, 2- 1A12, 

3 – 1B3, 4 – 1B1, 5 – 1C7, 6 – 1C9, 7 – 1D12, 8 – 1D9, 9 – 1D1.  Červenou šipkou je 

znázorněna PI4K IIα s mutací. 

Na chromatogramu znázorněným na Obr.9 (strana 46) můžeme vidět vznik 

několika elučních vrcholů. Tyto eluční vrcholy byly analysovány pomocí SDS-PAGE 

(Obr.10). Námi požadovaný protein má molekulovou hmotnost 46 kDa a je přítomen ve 

frakcích 5-8 a odpovídá elučnímu vrcholu 6 (na Obr.9, strana 46). Nejméně kontaminací a 

největší koncentrace byla v analysovaných frakcích 5,6 a 7, a pro další experimenty byly 

tyto frakce spojeny. Současně SDS-PAGE ilustruje správnost zvoleného nosiče, protože ve 

frakcích 3 a 4 dochází k výraznému odstranění proteinu o molekulové hmotnosti přibližně 

70 kDa. Tento trend naznačuje i eluční profil, u kterého dochází k poklesu absorbance 

         S     H     T      1     2     3     4      5       6       7     8  
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měřené při vlnové délce 280 nm mezi oběma vrcholy (4 a 5) skoro na základní linii. 

Podobně frakce obsahují kontaminaci o molekulové hmotnosti 60 kDa, ale částečně i 

požadovaný protein PI4K IIα. To je zřejmé i z elučního profilu, kdy nedochází 

k dostatečnému oddělení tohoto vrcholu. Případná úprava podmínek gradientu 

(pomalejší změna gradientu chloridu sodného) by mohla vést k úspěšnější izolaci.  

 

Mutace D346A, D346E a E193A 

Vzhledem k podobnosti chromatogramů ostatních proteinových vzorků 

s popsaným chromatogramem vzorku s mutací N313Q (Obr.9, strana 46) jsou komentáře 

u ostatních vzorků zkráceny. 

 

Obr.11: Závislost absorbance na elučním objemu proteinu PI4K IIα s mutací D346A při 

aniontové iontově-výměnné chromatografii na koloně MONO Q 5/50 GL ekvilibrované 

pufrem A pro iontově-výměnnou chromatografii s gradientovou elucí pomocí chloridu 
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sodného o koncentraci 80 mmol/l až 1 mol/l. Vybrané frakce pro elektroforetickou analysu 

 (Obr.12, strana 49) jsou znázorněny černými čísly 1-5.  

Modře je znázorněna absorbance při vlnové délce 280 nm a hnědě konduktivita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12: 10% polyakrylamidový gel barvený CBB G250 z SDS-PAGE vybraných frakcí 

aniontové iontově-výměnné chromatografie proteinu PI4KIIα s mutací D346A. 

V drahách je postupně zobrazeno: S – MW standard, H – vzorek s PI4K IIα s mutací 

D346A před štěpením TEV proteasou, T – vzorek s PI4K IIα s mutací D346A  po dialyse a 

štěpení TEV proteasou. Číslem jsou označeny vybrané eluované frakce z iontově-výměnné 

chromatografie roztoku tohoto mutantního proteinu (Obr.11, strana 48): 1 – 1A8, 2- 1C7, 

3 – 1C9, 4 – 1D12, 5 – 1D9. Červenou šipkou je znázorněna PI4K IIα s mutací. 

Z chromatogramu (Obr.11, strana 48) a gelu z SDS-PAGE (Obr.12) je patrné, že 

PI4K IIα s mutací D346A odpovídala největšímu elučnímu vrcholu 3. Nejméně kontaminací 

a největší koncentrace byla v analysovaných frakcích 2,3 a 4. Pro další experimenty tedy 

byly spojeny všechny tyto frakce spojeny. 

  S             H            T            1          2            3            4           5          
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Obr.13: Závislost absorbance na elučním objemu proteinu PI4K IIα s mutací D346E při 

aniontové iontově-výměnné chromatografii na koloně MONO Q 5/50 GL ekvilibrované 

pufrem A pro iontově-výměnnou chromatografii s gradientovou elucí pomocí chloridu 

sodného o koncentraci 80 mmol/l až 1 mol/l. Vybrané frakce pro elektroforetickou analysu 

 (Obr.14, strana 51) jsou znázorněny černými čísly 1-7. 

Modře je znázorněna absorbance při vlnové délce 280 nm a hnědě konduktivita. 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14: 10% polyakrylamidový gel barvený CBB G250 z SDS-PAGE vybraných frakcí 

aniontové iontově-výměnné chromatografie proteinu PI4K IIα s mutací D346E. 

V drahách je postupně zobrazeno: S – MW standard, H – vzorek s PI4K IIα s mutací 

D346E před štěpením TEV proteasou, T – vzorek s PI4K IIα s mutací D346E  po dialyse a 

štěpení TEV proteasou. Číslem jsou označeny vybrané eluované frakce z iontově-výměnné 

chromatografie roztoku tohoto mutantního proteinu (Obr.13, strana 50): 1 – 1A8, 2- 1B3, 

3 – 1B2, 4 – 1C6, 5 – 1C9, 6 – 1C12, 7 – 1D10. Červenou šipkou je znázorněna PI4K IIα 

s mutací. 

Vyhodnocením chromatogramu (Obr. 13, strana 50) a elektroforeogramu (Obr.14) 

jsme zjistili, že PI4K IIα s mutací D346E odpovídá na chromatogramu elučnímu vrcholu 5. 

Největší koncentrace s menším podílem nečistot byla zjištěna ve frakcích 4, 5 a 6, a proto 

byly tyto frakce vybrány pro další experimenty. 

 

S       H       T        1        2        3        4        5       6       7       
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Obr.15: Závislost absorbance na elučním objemu proteinu PI4K IIα s mutací E193A při 

aniontové iontově-výměnné chromatografii na koloně MONO Q 5/50 GL ekvilibrované 

pufrem A pro iontově-výměnnou chromatografii s gradientovou elucí pomocí chloridu 

sodného o koncentraci 80 mmol/l až 1 mol/l. Vybrané frakce pro elektroforetickou analysu 

(Obr.16, strana 53) jsou znázorněny černými čísly 1-5. 

Modře je znázorněna absorbance při vlnové délce 280 nm a hnědě konduktivita. 
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Obr. 16: 10% polyakrylamidový gel barvený CBB G250 z SDS-PAGE vybraných frakcí 

aniontové iontově-výměnné chromatografie proteinu PI4K IIα s mutací E193A. 

V drahách je postupně zobrazeno: S – MW standard, H – vzorek s PI4K IIα s mutací 

D346E před štěpením TEV proteasou, T – vzorek s PI4K IIα s mutací po dialyse a štěpení 

TEV proteasou. Číslem jsou označeny vybrané eluované frakce z iontově-výměnné 

chromatografie roztoku tohoto mutantního proteinu (Obr.15, strana 52): 1 – 1A6, 2- 1A9, 

3 – 1B11, 4 – 1B6, 5 – 1B3. Červenou šipkou je znázorněna PI4K IIα s mutací. 

Porovnáním chromatogramu (Obr.15, strana 52) elektroforeogramu (Obr. 16) je 

patrná přítomnost PI4K IIα s mutací E193A pouze ve frakci 4 a ve velmi malém množství 

ve frakci 5. Protein v tomto případě odpovídal na chromatogramu elučnímu vrcholu 5. 

Vzhledem k malé koncentraci a mnoha nečistotám nebyla frakce 5 vybrána pro další 

použití.  Pro další experimenty byla tedy využita pouze frakce 4. 

Vybrané frakce u každého vzorku byly koncentrovány na celkový objem 250 μl a 

následně charakterizovány zjištěním koncentrace proteinu. Koncentrace v případě PI4K 

IIα s mutací N313Q byla 1,75 mg/ml, s mutací D346A 1,62 mg/ml, s mutací D346E 1,54 

mg/ml a s mutací E193 0,76 mg/ml. 

 S           H           T            1           2          3           4          5          
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4.3. Luminometrické stanovení aktivity 

Byla stanovena aktivita divokého typu a vybraných mutovaných forem PI4K IIα 

v přítomnosti i nepřítomnosti substrátu – fosfatidylinositolu a v přítomnosti i 

nepřítomnosti inhibitoru – vápenatých kationtů. Jako 100% byla zvolena aktivita 

neinhibovaného divokého typu PI4K IIα (wt), která při inhibici vápenatými kationty 

vykazovala aktivitu 0,61%. Divoký typ PI4K IIα byl pro měření v laboratoři již připraven 

[33]. Kvůli přítomným bakteriálním nečistotám byla pro normalisaci aktivity integrována 

koncentrace PI4K IIα. Výsledky měření jsou znázorněny v grafu na Obr.17. 

 

Obr.17: Graf znázorňující aktivitu mutovaných forem PI4KIIα v přítomnosti i nepřítomnosti 

vápenatých kationtů (Ca). Procento aktivity dané formy je udáno vůči aktivitě wt, která se 

určila jako 100%.  Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem dvou tetraplikátních měření 

s chybovou úsečkou s rozptylem zobrazenou pouze v kladném směru. 
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Z grafu na Obr.17 (strana 54) je patrné, že každá mutace ve struktuře PI4K IIα 

způsobila snížení aktivity tohoto enzymu. Nejnižší pokles vykazovala mutace E193A, kdy 

dochází k nahrazení negativně nabitého aminokyselinového zbytku alaninem. To 

naznačuje, že tato pozice není zásadní pro enzymovou aktivitu. Naopak největší pokles 

aktivity byl pozorován u mutace v pozici 346, a to srovnatelný pro obě zvolené mutace – 

D346A a D346E. Oba tyto vzorky ovšem vykazovaly rozdílný vliv vápenatých kationtů na 

inhibici aktivity - D346E zachovává inhibiční vliv vápenatých kationtů, ale mutace D346A 

vykazuje podstatný nárůst aktivity enzymu, a tedy snížení inhibičního vlivu vápenatých 

kationtů. Podobný trend byl vykazován i u mutace E193A. Ačkoliv mutace N313Q snížila 

aktivitu enzymu přibližně 4x, došlo k nejvýraznějšímu omezení inhibice vápenatými 

kationty. 

Přestože došlo u všech navržených mutací k poklesu aktivity a snížení inhibice 

vápenatými kationty nebylo dostatečné dle našeho původního předpokladu, získané 

výsledky naznačují trendy a možnosti, jak ovlivnit aktivitu PI4K IIα a inhibiční efekt 

vápenatých kationtů. 

 

5. Diskuse 

V literárním přehledu bylo zmíněno, že PI4K IIα je inhibována vápenatými kationty 

[7]. Cílem této práce bylo připravit mutantní formu PI4K IIα, jejíž aktivita by nebyla 

významně ovlivněna vápenatými kationty.  

Ze struktury komplexu PI4K IIα vytvořeného Dr. Evženem Bouřou (Obr. 5, strana 

21) byly vybrány aminokyseliny, které v krystalové struktuře stabilisují vápenaté kationty 

pomocí nekovalentních interakcí. Byly vybrány aminokyseliny N313, D346 a E193 

nacházející se v těsné blízkosti vápenatých kationtů. N313 byla vybrána kvůli stabilisaci 

vápenatých kationtů vodíkovými můstky prostřednictvím přítomných molekul vody. V 

tomto případě byla navržena mutace asparaginu na glutamin, který je o jeden uhlík delší, 

a tak by mohlo dojít k vytěsnění či zeslabení vazby vápenatých kationtů. Současně byly 

vybrány dvě záporně nabité aminokyseliny D346 a E193, neboť by mohly svým záporným 
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nábojem stabilisovat kladně nabité vápenaté kationty prostřednictvím elektrostatických 

interakcí. V případě D346 byla provedena mutace kyseliny asparagové na neutrální alanin 

a kyselinu glutamovou, která je delší o jeden uhlík. V případě N313 byla provedena 

mutace kyseliny glutamové na neutrální alanin. Výsledky měly pomoci získat bližší náhled 

do struktury a regulace funkce PI4K IIα. 

Nejdříve byly metodou cílené mutagenese a bakteriální exprese připraveny formy 

PI4K IIα s mutacemi N313Q, D346A, D346E a E193A, které byly následně purifikovány 

pomocí afinitní a aniontové iontově-výměnné chromatografie. Nakonec byla 

luminometricky stanovena aktivita divokého typu a připravených mutantních forem PI4K 

IIα v přítomnosti i nepřítomnosti vápenatých kationtů. 

Z výsledků je patrné, že již samotné mutace bez přítomnosti vápenatých kationtů 

mají vliv na aktivitu PI4K IIα. V nedávné době bylo publikováno, že D346 se podílí na vazbě 

ATP v katalytickém centru tohoto enzymu [9]. Snížení aktivity v případě mutací D346A a 

D346E by na základě výše zmíněného faktu mohlo být vysvětleno narušením vazby ATP, 

který je pro PI4K IIα kritickým kofaktorem. Proč došlo ke snížení aktivity u mutací N313Q a 

E193A je diskutabilní, neboť k tomuto snížení zde mohlo dojít z několika důvodů. Mutace 

by mohly ovlivňovat vazbu PI či ATP, vlastní hydrolysu ATP či přenos fosfátu na PI. 

Současně mohlo dojít k ovlivnění sekundární či terciální struktury proteinu. Abychom 

vyloučili změnu sekundární struktury, jsou plánovány experimenty charakterisace 

sekundární struktury cirkulárním dichroismem. Vzhledem k naměřeným výsledkům nelze 

přesně určit mechanismus, díky kterému dochází ke snížení aktivity, nicméně je 

pravděpodobné, že i přes tento pokles si enzym zachovává schopnost hydrolysy ATP. 

U divokého typu PI4K IIα byl zjištěn pokles aktivity v přítomnosti vápenatých 

kationtů na 0,61% oproti aktivitě za stejných podmínek bez těchto iontů. Toto zjištění 

koresponduje s informacemi dostupnými z literatury. V minulosti byl zkoumán vliv 

vápenatých kationtů o různé koncentraci na aktivitu přirozené formy PI4K IIα. Při 

koncentraci 0,1 mmol/ byl zjištěn pokles aktivity na hodnotu přibližně 30% a při 

koncentraci 1 mmol/l se aktivita pohybovala kolem 10% aktivity neinhibovaného 

divokého typu hoto enzymu. V našem případě byl experiment proveden s koncentrací 10 
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mmol/l a aktivita odpovídala 0,61% aktivity přirozené formy, tedy koncentrace těchto 

iontů byla značně vyšší než fysiologická a dostatečná pro téměř 100% inhibici enzymu. 

Přesto některé mutace zachovávaly při této koncentraci vápenatých kationtů aktivitu 

srovnatelnou s aktivitou získanou při experimentu s vápenatými kationty o koncentraci 1 

mmol/l (N313Q), proto by bylo důležité změřit aktivity enzymu v přítomnosti vápenatých 

kationtů o této koncentraci. Tento výsledek by potvrdil či vyvrátil trend klesající aktivity se 

vzrůstem koncentrace vápenatých kationtů. 

Aktivita poklesla u všech inhibovaných mutantních forem PI4K IIα vzhledem ke 

stejné formě neinhibované, avšak nepatrně vzrostla vůči inhibované přirozené formě (s 

výjimkou D346E). V případě  D346 vykazoval enzym vyšší aktivitu u mutace na alanin 

oproti mutaci na kyselinu glutamovou, u které byla zjištěná hodnota aktivity velmi 

podobná aktivitě inhibovaného divokého typu PI4K IIα. Kyselina asparagová je záporně 

nabitá a může tedy stabilisovat kladně nabité vápenaté kationty. Při změně této 

aminokyseliny na neutrální došlo ke ztrátě tohoto náboje, což mohlo ovlivnit vazbu 

inhibujících vápenatých kationtů. Stejné vysvětlení by mohlo mít zvýšení aktivity v případě 

mutace E193A. Mutací N313Q se aminokyselina prodloužila o jeden uhlík, což díky 

interakcím mohlo způsobit posun kationtů z původní lokalisace a narušení jejich inhibiční 

funkce. Byla také povedena mutace N313A (data nejsou v této práci uvedena), u které 

byla hodnota aktivity velmi podobná aktivitě N313Q, a to v případě inhibice i reakce bez 

inhibitoru. Vzhledem k neschopnosti vedlejšího řetězce alaninu tvořit vodíkové můstky 

mohlo dojít k destabilisaci vápenatých kationtů. 

V minulosti byl pomocí cílené mutagenese zkoumán vliv aminokyselin na vazbu 

vápenatých kationtů i v jiných proteinech. Příkladem je α-lactalbumin, u kterého došlo k 

uvolnění jednoho kationtu ze struktury po mutacích D87A a D88A [43]. Do struktury PI4K  

IIα se však váží dva tyto kationty. Vzhledem k malému, ne však dostatečnému nárůstu 

aktivity vůči inhibované přirozené formě u většiny připravených mutantních forem tohoto 

enzymu je možné, že se ze struktury uvolnil pouze jeden kation, přičemž druhý byl 

stabilisován jinými aminokyselinami a jeho přítomnost stačila k inhibici aktivity PI4K IIα. 
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Zjištění důvodu změn v aktivitě neinhibovaných mutantních forem a pouze 

nepatrného nárůstu inhibovaných mutantních forem PI4K IIα bude předmětem dalších 

strukturních experimentů, a také měření enzymových aktivit v přítomnosti vápenatých 

kationtů o fysiologických hodnotách koncentrace. 

 

6. Závěr 

 

 Metodou cílené mutagenese a bakteriální exprese byly připraveny mutantní formy 

PI4K IIα (N313Q, D346A, D346E, E193A), které byly následně purifikovány pomocí 

afinitní a aniontové iontově-výměnné chromatografie  

 

 Byla změřena jejich aktivita v přítomnosti i nepřítomnosti vápenatých kationtů a 

porovnána s aktivitou neinhibovaného divokého typu tohoto enzymu. 

 

 Mutace N313Q, D346A, D346E a E193A snižují kinasovou aktivitu PI4K IIα. 

 

 Mutace N313Q, D346A a E193A  částečně snižují inhibiční vliv vápenatých kationtů 

na aktivitu PI4K IIα. 
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů. 

Tab. 4 : Evidence vypůjčovatelů 

Jméno a příjmení 

S adresou 

Číslo OP Datum vypůjčení Poznámka 

    

    

    

    

    

    

    

 


