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ABSTRACT 

 

Ddi1-like proteins (DNA damage-inducible) have been so far best characterized in yeast 

(Ddi1 protein from Saccharomyces cerevisiae), drosophila and quite recently also in human 

(Ddi2 protein). Based on their domain architecture they belong to the family of proteasomal 

shuttle proteins that transport ubiquitinated proteins for proteasomal degradation. They 

contain ubiquitin-associated domain (UBA) responsible for the interaction with proteasome 

subunits and ubiquitin-like domains (UBL) required for the interaction with ubiquitinated 

proteins.  However, they also seem to have other functions. The yeast homolog Ddi1 is 

involved in cell cycle control, plays a role in the degradation of HO endonuclease and 

probably also functions as a negative regulator of exocytosis. The cellular functions of 

recently identified human homolog Ddi2 are not yet understood. 

In order to contribute to the understanding of the physiologic functions of human Ddi2 

protein, we decided to identify potential binding partners of this protein.  

Therefore, we prepared DNA constructs for the expression of Ddi2 in mammalian 

HEK293 cells fused to two affinity tags, either FLAG or HA or Myc tag, that enable their 

facile visualisation and purification. Affinity chromatography coupled to mass spectrometry 

(AP-MS) aided in identifying several potential protein partners of Ddi2. Protein Rad23B has 

been selected as the most promising candidate. “Radiation sensitive” protein 23B is an 

important factor in the damage DNA recognition and also a proteasomal shuttle factor 

similar to yeast Ddi1.  

In order to confirm the interaction suggested by results from AP-MS, we prepared 

recombinant human protein Rad23B in fusion with the FLAG-tag and in a series of 

experiments confirmed its specific binding to human Ddi2. The structural and functional 

aspects of this interaction will be further analysed. (In Czech) 
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ABSTRAKT 

 

Proteiny podobné Ddi1 ( z angl. „DNA damage-inducible proteins“) byly zatím nejlépe 

charakterisovány v kvasince (protein Ddi1 ze Saccharomyces cerevisiae), v octomilce 

(protein Rngo z D. melanogaster) a nedávno i v člověku (protein Ddi2). Podle své doménové 

architektury jsou přiřazovány k proteasomálním adaptorovým proteinům, jejichž funkcí je 

dopravovat ubikvitinylované substráty k degradaci do proteasomu. Obsahují totiž domény 

podobné ubikvitinu (UBL) zodpovědné za vazbu na proteasom a domény asociované 

s ubikvitinem (UBA), zodpovědné za vazbu na ubikvitinované proteiny. Vedle toho však 

zřejmě mají v organismu i další funkce. Kvasinkový homolog Ddi1 je zapojen do řízení 

buněčného cyklu, hraje roli při degradaci HO endonukleasy a pravděpodobně také jako 

negativní regulátor exocytosy. Buněčné funkce nedávno identifikovaného lidského 

homologu Ddi2 zatím nejsou známy.  

Abychom přispěli k pochopení fysiologických funkcí lidského proteinu Ddi2, 

rozhodli jsme se identifikovat možné interakční partnery tohoto proteinu.  

Připravili jsme proto DNA konstrukty pro expresi proteinu Ddi2 v savčích buňkách 

HEK293 ve fúzi s afinitními značkami FLAG, HA a Myc, umožňujícími jejich snadnou 

visualizaci a purifikaci. Afinitní chromatografií spřaženou s hmotnostní spektrometrií (AP-

MS) jsme identifikovali několik potenciálních proteinových partnerů Ddi2. Z nich byl jako 

nejzajímavější kandidát vybrán lidský protein Rad23B. Tento protein (z angl.. „radiation 

sensitive“) je důležitým faktorem při rozpoznávání poškozených úseků DNA a rovněž 

adaptorem pro přenos ubikvitinylovaných proteinů do proteasomu, podobně jako 

kvasinkový protein Ddi1.  

Pro ověření interakce identifikované hmotnostní spektrometrií jsme připravili 

rekombinantní protein Rad23B ve fúzi s afinitní značkou FLAG a v sérii experimentů jsme 

ověřili, že se specificky váže na rekombinantní protein Ddi2. Strukturní a funkční aspekty 

této interakce budou dále ověřovány. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA   akrylamid 

ACN   acetonitril 

AMK   aminokyselina 

AP-MS afinitní chromatografie spřažená s hmotnostní spektrometrií (z angl. 

„affinity purification coupled to mass spectrometry“) 

APS   peroxodisíran amonný (z angl. „ammonium persulfate“) 

BSA   hovězí sérový albumin 

CPD   cyklobutan-pyrimidinové dimery 

Da   Dalton 

Ddi protein indukovatelný poškozením DNA (z angl. „DNA-damage 

inducible protein“) 

DUB   deubikvitinasa (z angl. „deubiquitinase“) 

ERAD degradace spojená s endoplasmatickým retikulem (z angl. 

„endoplasmic reticulum associated degradation“) 

ESCRT komplex endosomálních proteinů potřebných k transportu (z angl. 

„endosomal sorting complexes required for transport“) 

ESI   ionizace elektrosprejem (z angl. „electrospray ionization“) 

FBS   fetální hovězí sérum (z angl. „fetal bovine serum“) 

FTICR iontová cyklotronová resonance s Fourierovou transformací (z angl. 

„Fourier transform ion cyclotron resonance“) 

hHR23 lidský homolog kvasinkového proteinu Rad23 (z angl. „radiation 

sensitive“) 

LIT   lineární iontová past (z angl. „linear ion trap“) 
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MALDI matricí asistovaná laserová desorpce (z angl. „Matrix-assisted laser 

desorption/ionization“) 

MHC I   hlavní histokompatibilní komplex I 

MS   hmotnostní spektrometrie (z angl. „mass spectrometry) 

NER opravná dráha pro excisní defekty DNA (z angl. „Nucleotide Excision 

Repair“) 

NF-κB   nukleární faktor κB 

PTM   posttranslační modifikace 

Q   kvadrupólový hmotnostní analyzátor 

Rad23   z angl. „radiation sensitive“ protein 23 

RT   laboratorní teplota 

RVP   doména podobná retrovirové protease 

SDS-PAGE  polyakrylamidová gelová elektroforesa s dodecylsíranem sodným 

TOF   průletový hmotnostní analyzátor (z angl. „time-of-flight“) 

UBD   doména, která váže ubikvitin (z angl. „ubiquitin binding domain“) 

UBL   doména podoná ubikvitinu (z angl. „ubiquitin-like domain“) 

Ubls   proteiny podobné ubikvitinu (z angl. „ubiquitin-like proteins“) 

UPS   ubikvitin-proteasomový systém 

WB přenos proteinů na membránu s následnou imunochemickou detekcí 

(z angl. „Western blot“) 

XP   dědičný syndrom Xeroderma pigmentosum 
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1 ÚVOD 

1.1 UBIKVITINACE A JEJÍ VÝZNAM PRO BUŇKU 

Proteosyntéza, děj, kterým buňka vytváří nové proteiny, zdaleka nekončí translací mRNA v 

polypeptidový řetězec. Tento řetězec nadále podléhá úpravám, známým jako posttranslační 

modifikace. Když byl roku 1975 ve výzkumné skupině vedené Gideonem Goldsteinem 

izolován polypeptid o molekulové hmotnosti 8,5 kDa13, nikdo zřejmě netušil, že byl právě 

učiněn důležitý krok k objevu jedné z nejvšestrannějších a nejzajímavějších posttranslačních 

modifikací (PTM), ubikvitinace. Hlavní funkce této PTM objasnili na počátku osmdesátých 

let 20. století Izraelci Aaron Ciechanover, Avram Hershko a Američan Irwin Rose, za což 

jim byla v roce 2004 udělena Nobelova cena za chemii, konkrétně za “objev ubikvitinem 

zprostředkované degradace proteinů”. Současné poznání ubikvitinace není omezeno pouze 

na její roli v degradaci proteinů. Kromě stability může ubikvitinace v závislosti na svém typu 

ovlivňovat také lokalisaci a aktivitu cílových proteinů14. Objev ubikvitinu byl následován 

odhalením celé rodiny dalších ubikvitinu podobných proteinů (Ubls), mezi které patří 

SUMO, ISG15, Nedd8, Atg8 a další15. Tyto proteiny, podobně jako ubikvitin, fungují jako 

důležité regulátory mnoha buněčných procesů, například transkripce, oprav DNA, 

signalisace, autofagie a kontroly buněčného cyklu16. Ukazuje se, že dysregulace 

v modifikaci substrátů ubikvitinem a Ubls hraje významnou roli ve vzniku a progresi mnoha 

lidských chorob, mezi které patří například rakovina, metabolické syndromy, autoimunitní 

onemocnění, zánětlivá onemocnění, infekce, svalová dystrofie a neurodegenerativní 

poruchy jako Alzheimerova či Huntigtonova choroba16, 17. Výše uvedená fakta představují 

ubikvitinaci a modifikaci pomocí Ubls nejen jako nesmírně zajímavé pole základního 

výzkumu, ale zároveň implikují nesporný význam tohoto odvětví ve vývoji nových 

klinických terapií17. 

1.1.1 UBIKVITIN 

Ubikvitin je globulární protein o délce 76 aminokyselin, přítomný ve všech eukaryotických 

organismech, vyniká svou termostabilitou a je vysoce evolučně konzervovaný18. Pro 

ubikvitin u člověka existuje několik genů, jsou to geny RPS27A a UBA52, které kódují fúzní 

monoubikvitin s ribosomálními proteiny, dále pak geny UBB a UBC, kódující lineární  
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polyubikvitinový řetězec o délce 3, respektive 9 molekul ubikvitinu. Štěpením uvedených 

prekurzorů specifickými proteasami, známými jako deubikvitinasy (DUBs), vzniká 

monoubikvitin19, 20. Molekula ubikvitinu obsahuje sedm lysinů, které jsou společně s N-

koncem využívány buňkou k tvorbě polyubikvitinových řetězců (viz obr. 1)10. Už samotná 

molekula ubikvitinu však může sloužit jako signální značka (viz kap. 1.1.2). Řetězce mohou 

zaujímat délku od dvou po více než deset monomerních jednotek ubikvitinu. Jsou známy 

řetězce homogenní nebo se smíšenou topologií. V homogenním řetězci se uplatňuje spojení 

vždy přes jediný druh lysinu či N-konec, v řetězci se smíšenou topologií je pak v průběhu 

elongace využito najednou různých residuí lysinu. V buňce se vyskytují i rozvětvené řetězce, 

kdy je v rámci alespoň jedné molekuly ubikvitinu zapojen více než jeden zbytek lysinu. 

Polyubikvitinové řetězce se v buňce vyskytují jak ve formě konjugátu se substrátem, tak ve 

formě volného řetězce (viz obr. 2 na straně 11)4. Polyubikvitinový řetězec zaujímá různé 

Obrázek 1 Struktura ubikvitinu  s vyznačenými aminokyselinovými zbytky, které se 
účastní tvorby řetězců (PBD kód 1UBQ)6. U každého typu napojení je uvedena známá 
funkce, v závorkách jsou uvedena relativní zastoupení jednotlivých typů řetězců v 
kvasince S. cerevisiae s výjimkou lineárního řetězce (zatím neurčeno)7. C-koncová 
aminokyselina glycin se účastní vzniku isopeptidové vazby mezi ubikvitinem a jeho 
substrátem či s další molekulou ubikvitinu. Vytvořeno pomocí programu PyMOLTM 
(verze 1.30)9 podle publikace (D. Komander, 2009)10. 
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konformace v závislosti na 

typu propojení molekul. 

Mono- i polyubikvitinace 

jsou tedy nástrojem, který 

vede k obrovské variabilitě 

potenciálních signálů21. Ve 

srovnání s jinými druhy 

signalisace, jako je 

například fosforylace, 

vyniká tedy ubikvitinace 

množstvím různých a velkých 

interakčních povrchů. Z 

hlediska interakcí je pro 

ubikvitin zásadní povrchové 

hydrofobní místo, které 

zahrnuje aminokyseliny 

Leu8, Ile44, His68 a Val70 (viz obr. 3A na straně 12). Například spojením ubikvitinů přes 

Lys48 vzniká globulární molekula, ve které se výrazněji uplatňuje intramolekulární 

hydrofobní interakce (viz obr. 3B na straně 12). Řetězce vzniklé propojením přes Met1 či 

přes Lys63 naopak zaujímají vysoce flexibilní tzv. otevřenou konformaci, kdy jednotlivé 

molekuly ubikvitinu nepodléhají vzájemným rotačním omezením a hydrofobní místa jsou 

exponována. (viz obrázek 3C, D na straně 12)11, 22. Buňka je však i přes výraznou strukturní 

podobnost těchto dvou řetězců schopna jejich specifického odlišení11. 

Obrázek 2: Schematické znázornění  monoubikvitinace, 
vícenásobné monoubikvitinace a polyubikvitinových 
řetězců. Jako příklad homogenního řetězce je uveden 
řetězec propojený přes Lys48. Ve spodní části jsou 
uvedeny příklady řetězců se smíšenou topologií, 
rozvětveného řetězce a řetězce volného, který není 
navázán na substrát. Vytvořeno na základě publikace 
(D. Komander a M. Rape, 2012)4. 
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1.1.2 UBIKVITINACE A JEJÍ FUNKCE 

K ubikvitinaci v eukaryotické buňce dochází kaskádou enzymových reakcí, katalysovaných 

enzymy E1, E2 a E3, které konjugují ubikvitin vždy přes jeho C-konec na jednotlivé lysinové 

zbytky substrátu. E1 je ubikvitin-aktivující enzym, který katalysuje adenylaci C-koncového 

glycinu ubikvitinu, čímž dochází k tvorbě thioesterové vazby mezi aktivovaným glycinem a 

cysteinovým zbytkem katalytického místa E1 (viz obr. 4 na straně 13). Následuje 

transthioesterifikační reakce mezi E1 a ubikvitin-konjugujícím enzymem E2. Sled kaskády 

uzavírá vznik komplexu E2 a E3 ubikvitin ligasy nesoucí příslušný substrát, který je 

následně ubikvitinován za vzniku isopeptidové vazby mezi C-koncem ubikvitinu a 

substrátovým lysinem. Prozatím jsou u člověka známy dva ubikvitin-aktivující enzymy (E1), 

desítky ubikvitin-konjugujících enzymů (E2) a stovky ubikvitin ligas (E3), jejichž počet 

neustále roste. Existují i E4 enzymy, které ve spojení s E1, E2 a E3 enzymy katalysují 

multiubikvitinaci, která je potřebná pro proteasomální degradaci substrátu23. Ubikvitinované 

substráty jsou jednak rozpoznávány velkým množstvím proteinů obsahujících domény 

vázající ubikvitin, tzv. UBDs (z angl. „ubiquitin-binding domains“), ale také DUBs, které 

Obrázek 3: Povrchová interpretace struktur ubikvitinu a některých řetězců. (A) 
Struktura molekuly ubikvitinu (modrá) s vyznačeným hydrofobním místem, které 
zahrnuje aminokyseliny Leu8, Ile44, His68, Val70 (fialová) (PDB kód 1UBQ)6. (B) 
Diubikvitin spojený přes Lys48, distální molekula ubikvitinu (modrá) je svým C-
konconvým Gly76 (zelená) napojena na Lys48 (červená) proximální molekuly ubikvitinu 
(azurová). V tomto typu řetězce se výrazně uplatňuje hydrofobní interakce obou 
hydrofobních míst, vyznačených fialovou barvou pro distální, resp. oranžovou barvou 
pro proximální ubikvitin (PDB kód 3M3J)8. (C) Diubikvitin spojený přes Lys63 zaujímá 
otevřenou konformaci bez interakce hydrofobních míst, vyznačených fialovou a 
oranžovou barvou. Distální molekula ubikvitinu (modrá) je C-terminálním Gly76 (zelená) 
napojena na Lys63 (červená) proximálního ubikvitinu (azurová) (PDB kód 2JF5)11. (D) 
Lineární diubikvitin, kdy je C-terminální Gly76 distální molekuly napojen na Met1 
proximální molekuly. Svou konformací se podobá diubikvitinu propojenému přes Lys63. 
Barevný kód je shodný s předchozími případy B a C (PDB kód 2W9N)11. Vytvořeno 
pomocí programu UCSF Chimera (verze 1.11)12. 
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mají schopnost hydrolyzovat isopeptidovou vazbu mezi ubikvitiny či mezi ubikvitinem a 

substrátem. Ubikvitinace je tedy reversibilní posttranslační modifikací.  

 

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.1.1, ubikvitin má schopnost tvořit variabilní řetězce, a tím 

plnit různé funkce. Už samotná monoubikvitinace však hraje roli v regulaci oprav DNA, 

funkce histonů a genové exprese24. Podobně jako multi-monoubikvitinace, tedy modifikace 

několika lysinů jednoho substrátu, je monoubikvitinace také důležitá pro regulaci 

endocytosy povrchových receptorů a jejich následné lysosomální degradaci prostřednictvím 

mediátoru ESCRT (z angl. „endosomal sorting complex required for transport“) či jejich 

recyklaci zpět na povrch buňky25. Zásadní význam monoubikvitinace mj. spočívá v tom, že 

je základním kamenem pro vznik polyubikvitinových řetězců. Mono- a polyubikvitinace je 

také zpravidla řízena rozdílnými E2 enzymy10. 

Za hlavní typ polyubikvitinace je považována tvorba homogenních řetězců 

s propojením přes Lys48. O tomto druhu řetězců, účastnících se ubikvitin-proteasomální 

degradace, bude podrobněji pojednáno v kapitole 1.1.3. Z dalších polyubikvitinací je největší 

význam přikládán řetězcům s propojením přes Lys63. Funkce těchto řetězců nesouvisí 

Obrázek 4: Schematické znázornění průběhu ubikvitinace. Na obrázku je znázorněn 
mechanismus ubikvitinace za účasti E3 ligas typu RING, kde v rámci komplexu ubikvitin-
E2-E3-substrát dochází k přenosu molekuly ubikvitinu z E2 enzymu přímo na substrát. 
Méně zastoupenou skupinou jsou tzv. HECT E3 ligasy, u kterých je aktivovaný ubikvitin 
nejdříve navázán na katalytický cystein E3 ligasy a až poté na substrát. Upraveno podle 
elektronického zdroje3. 
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s degradací, jejich role spočívá v zapojení do drah zodpovědných za odezvu buňky na 

poškození DNA, dále v regulaci endocytosy povrchových receptorů a v neposlední řadě se 

tyto řetězce podílejí na signalisaci v rámci procesů vedoucích k aktivaci transkripčního 

faktoru NF-κB (z angl. „nuclear factor kappaB“)26, 27. Dalším druhem řetězce, který 

participuje v signální kaskádě, předcházející aktivaci NF-κB, je lineární polyubikvitin. 

Ukazuje se, že buňka zbavená tohoto typu řetězce přechází v důsledku poškození dráhy NF-

κB z režimu buněčného přežití do řízené buněčné smrti a zánětlivé odezvy26. Je zajímavé, 

že ačkoli ubikvitin je původně translatován jako lineární řetězec (viz kap. 1.1.1), buňka 

disponuje aparátem, schopným tyto řetězce enzymově syntetizovat z monomerů ubikvitinu. 

Tento aparát představuje E3 ubikvitin ligasa LUBAC (z angl. „linear ubiquitin chain 

assembly complex“). Polyubikvitin s propojením přes Lys6 je pravděpodobně dalším 

zástupcem řetězců, jejichž funkce nesouvisí s degradací. Jeho hladina v cytoplasmě je 

závislá na fázi buněčného cyklu, významných úrovní dosahuje v průběhu mitosy. 

Fyziologická funkce Lys6 polyubikvitinu dosud nebyla plně objasněna, ale pravděpodobně 

souvisí s odezvou buňky na poškození DNA. Vedle řetězců propojených přes Lys48 je 

potenciálně velmi významným degradačním signálem označení substrátu polyubikvitinem 

spojeným přes Lys11, které hraje důležitou roli v regulaci buněčného cyklu a je spojováno 

s degradací substrátu ubikvitin-proteasomální dráhou či degradační dráhou asociovanou 

s endoplasmatickým retikulem (ERAD)28. Zbývající tři místa vhodná ke konjugaci – Lys27, 

Lys29 a Lys33 – se nacházejí v helikální části ubikvitinu. Zatím nebyla plně objasněna 

fysiologická role ani jednoho z takto vzniklých řetězců, nicméně Michel se svými 

spolupracovníky nedávno publikoval metodu enzymové syntézy Lys29 a Lys33 

polyubikvitinových řetězců in vitro, což je významný posun na cestě k poznání jejich 

funkce29. Ukazuje se, že všechny tři tyto řetězce v buňce pravděpodobně zastávají mnoho 

rolí, mimo jiné zahrnujících degradaci a modifikaci kinas. Zajímavou se jeví hypotetická 

funkce polyubikvitinu propojeného přes Lys27 jako iniciátoru procesů vedoucích k mitofagii 

u defektních mitochondrií28. 

1.1.3 UBIKVITIN-PROTEASOMOVÝ SYSTÉM 

Schopnost ubikvitinu sloužit jako označení substrátů k degradaci je vůbec první objevenou 

funkcí tohoto malého proteinu18. Jak již bylo v kapitole 1.1.2 naznačeno, substrátový protein 

je na svých lysinech kovalentně modifikován řetězcem ubikvitinů s vzájemným propojením 

přes Lys48 a minimální délkou čtyř monomerních jednotek ubikvitinu. Takto označený 
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protein může být vlivem činnosti DUBs své značky zbaven, a tím uvolněn zpět do cytosolu, 

nebo podléhá následné degradaci 26S proteasomem (viz obr. 5 na straně 16). Tento 2,5 MDa 

velký proteinový komplex funguje vícekrokovým mechanismem manipulace se substrátem, 

ve kterém je hydrolýza substrátu až posledním krokem. 26S proteasom se skládá ze dvou 

hlavních částí, kterými jsou centrální část (CP nebo 20S podjednotka) a regulační část (RP 

nebo 19S podjednotka). Soudkovitá CP se skládá z 28 podjednotek a je zodpovědná za 

proteolytickou aktivitu komplexu. Proteolýza však nemůže probíhat bez účasti regulační 

části, která je zodpovědná za vazbu, deubikvitinaci a následné rozbalení substrátu, který je 

translokován do CP. V kvasince se RP skládá z 19 podjednotek. Tři z těchto podjednotek, 

Rpn10, Rpn13 a Rpn1 slouží jako receptory pro ubikvitinované proteiny, které jsou své 

značky následně zbaveny činností DUBs Rpn11, Usp14 či Uch3730. Dále je známo, že 

proteasomová podjednotka Sem1 také váže ubikvitinové řetězce, ale tentýž interakční 

povrch se uplatňuje při vazbě proteasomu, a tudíž tyto interakce pravděpodobně nemohou 

existovat současně31, 32. Zatímco ubikvitin je v procesu rozpoznání substrátu proteasomem 

uvolněn zpět do cytoplasmy, a tím recyklován, původní substrát je činností ATPas 

(podjednotky Rpt1-6) rozbalen a přemístěn do CP, kde podléhá hydrolýze. Finálním 

produktem proteasomální degradace je heterogenní směs peptidů, z nichž ty o délce 8 až 10 

aminokyselin mohou být u savců presentovány na povrchu buňky prostřednictvím hlavního 

histokompatibilitního komplexu I (MHC I). Tyto peptidy bývají rozpoznávány 

cytotoxickými T-lymfocyty a pakliže jsou presentované epitopy virového, nádorového či 

jinak cizorodého původu, je presentující buňka nucena k zániku31, 33-35. 

Proteasom váže nejen substráty označené polyubikvitinovým řetězcem spojeným 

přes Lys48, jak již bylo výše popsáno, ale je také schopen interakce s tzv. UBL doménami 

(z angl. „ubiquitin-like domain“). Podobně jako UBL domény, existují i tzv. UBA domény 

(z angl. „ubiquitin-associated domain“), jenž se vyznačují schopností interagovat 

s ubikvitinem. UBA i UBL domény bývají často sdruženy v rámci jednoho proteinu. 

Takovéto molekuly pak tvoří rodinu tzv. UBL-UBA adaptorových proteinů, jejichž 

společnou vlastností je schopnost navázat polyubikvitinovaný substrát a prostřednictvím 

interakce UBL domény s proteasomem zprostředkovat degradaci navázaného substrátu nebo 

ji naopak odvrátit. Z funkčního hlediska tyto proteiny vzájemně odlišuje především 

substrátová specifita a ze strukturního hlediska pak přítomnost dalších domén či vícenásobná 
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přítomnost některé z nich. Přímé rozpoznání ubikvitinovaného substrátu proteasomem tedy 

není jediný mechanismus, kterým může dojít k vazbě a následné degradaci substrátu. 

 

  

Obrázek 5: Proteasom (A) Dvourozměrný obrázek 26S proteasomu založený na 
snímcích pořízených elektronovým mikroskopem. (B) Schematické znázornění všech 
podjednotek 26S proteasomu. Převzato z publikace (Ichihara, 2010)1. 
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1.2 ADAPTOROVÉ PROTEINY 

Nedílnou součástí ubikvitin-proteasomálního systému je krok selektivního doručení 

ubikvitinylovaného proteinu do proteasomu. Při tomto kroku je důležitým faktorem 

transientní interakce ubikvitinové značky s jejím akceptorem. Mezi takovéto akceptory 

v kvasince Saccharomyces cerevisiae patří proteasomové podjednotky Rpn10, Rpn13, Rpn1 

a také UBL-UBA adaptorové proteiny, mezi které patří Dsk2, Rad23 a Ddi134, 36, 37. Všechny 

výše uvedené proteiny mají své lidské ortology (viz obr. 6). 

 

1.2.1 PROTEIN RAD23 

Kvasinkový protein Rad23 (z angl. „radiation sensitive“) byl objeven původně jako 

důležitý faktor při rozpoznávání poškozených úseků DNA38, později se však ukázalo, že také 

hraje důležitou roli v přenosu ubikvitinylovaných proteinů do proteasomu podobně jako 

kvasinkové proteiny Dsk2 a Ddi139. Jeho lidský ortolog je známý jako hHR23. V lidských 

buňkách se protein hHR23 vyskytuje ve dvou variantách – hHR23A a hHR23B. Sekvence 

genu pro hHR23B, dále v této práci označovaného jako Rad23B, byla publikována v roce 

199440. Obě tyto varianty funkčně propojují dráhy oprav DNA a dráhy proteolýzy. Rad23 je 

součástí dráhy NER (z angl. „Nucleotide Excision Repair“), tedy oprav úseků DNA 

s excisivními poruchami helixu DNA. NER je konzervovaný všestranný nástroj pro 

odstraňování defektů v helixu DNA, jakými jsou například CPD (cyklobutan-pyrimidinové 

Obrázek 6: Na obrázku je znázorněno doménové uspořádání několika adaptorových 
proteinů. Písmeno „h“ znázorňuje, že jde o lidský ortolog, písmena „sc“ značí, že jde o 
ortolog kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Pro všechny uvedené proteiny je společným 
rysem N-koncová doména podobná ubikvitinu (UBL) a také C-koncová doména 
interagující s ubikvitinem (UBA). Lidský protein Ddi2 obsahuje motiv interagující s 
ubikvitinem (UIM)2. Proteiny Rad23, Dsk2 a PLIC (lidský Dsk2) obsahují různý počet 
domén podobných STI1. Ddi1 proteiny se od ostatních liší přítomností domény HDD (z 
angl. „Helical Domain of Ddi protein“), která se vyznačuje podobností se STI1 a domény 
RVP (z angl. „Retroviral Protease domain“). 



18 

 

dimery) a tzv. 6,4-fotoprodukty, které jsou stejně jako CPD způsobeny UV zářením. Rad23 

v této dráze tvoří komplex s proteinem Rad4 (lidský ortolog se jmenuje XPC)39. Kvasinky 

s vyřazeným genem pro Rad23 vykazují zvýšenou citlivost na UV záření a defekty v genech 

pro hHR23A/B vedou k dědičnému syndromu Xeroderma pigmentosum (XP)39. Lidé s tímto 

syndromem trpí extrémní citlivostí na krátkovlnnou složku slunečního záření. Mutace 

v genech pro hHR23A/B vedou nejen k XP, ale také k závažným neurodegenerativním 

onemocněním jako je Cockayne syndrom (CS) nebo trichothiodystrofie (TTD)39. Kvasinky 

S. cerevisiae s defektem v UBA2 doméně proteinu Rad23 vykazují zvýšenou citlivost k UV 

záření, což znamená že UBA2 je důležitá pro funkci Rad23 v NER41. NER sestává ze 4 fází, 

jsou jimi rozpoznání léze, rozvinutí helixu DNA, vyštěpení poškozené části DNA a opravná 

synthesa nového vlákna DNA. Komplex Rad23-Rad4 (resp. hHR23-XPC) hraje stěžejní roli 

v první fázi, tedy při rozpoznání léze v DNA. Toto tvrzení platí v případě globální genové 

excisivní opravy (GG-NER, z angl. „Global Genome Nucleotide Excision Repair“), dále 

existuje ještě transkripčně vázaná excisivní oprava (TC-NER), kde je léze rozpoznávána 

RNA polymerasou II39.  

Role Rad23 v UPS spočívá v navázání ubikvitinylovaných substrátů prostřednictvím 

svých domén UBA a doručení těchto substrátů do proteasomu za současného uvolnění 

ubikvitinu i Rad23. Rad23 je proteinem, který postrádá jakoukoli enzymovou aktivitu, ale 

je důležitým zprostředkovatelem interakcí. K tomu mu slouží doména UBL, dvě mírně 

odlišné domény UBA a doména, která váže protein Rad4 (STI1), resp. XPC v případě 

hHR23 (viz obr. 6 na straně 17). Doména UBA2 je také důležitým stabilizačním prvkem a 

chrání Rad23 před proteasomální degradací. Doména UBL, kromě interakce 

s proteasomovou podjednotkou Rpn1, interaguje s proteinem Ufd2. Ufd2 je E4 enzym, který 

je nezbytný pro synthesu polyubikvitinových řetězců na substrátech proteinu Rad2342. 

1.2.2 PROTEIN DDI1 A JEHO HOMOLOGY 

Proteiny indukovatelné poškozením DNA (Ddi z anglického „DNA damage-

inducible proteins“) jsou na základě své doménové architektury řazeny do rodiny 

proteasomálních UBL-UBA adaptorových, ačkoli tato konkrétní role nebyla dosud plně 

prokázána43-46. Oproti ostatním UBL-UBA proteinům obsahují všechny Ddi1 proteiny další 

doménu na základě sekvence anotovanou jako doménu podobnou retrovirové protease 

neboli retropepsinu. Tato doména, označovaná jako RVP, připomíná svou strukturou 

proteasu retroviru HIV-1 (viz obr. 7 na straně 19) a je vysoce konzervovaná napříč 
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eukaryotickou říší včetně člověka. RVP doména je zodpovědná za dimerisaci Ddi proteinů 

a vždy obsahuje katalytickou triádu Asp-Thr/Ser-Gly, která je charakteristická pro 

aspartátové proteasy45, 47, ačkoli fyziologický substrát této možné proteasy ani její 

fysiologická funkce nejsou dosud známy. 

1.2.2.1 DDI PROTEIN V KVASINCE 

Protein Ddi1 z kvasinky Saccharomyces cerevisiae je ze všech Ddi proteinů zdaleka 

nejprozkoumanějším ortologem. Jeho exprese je indukována poškozením DNA 48. Ddi1 je 

zapojen v řízení buněčného cyklu prostřednictvím mitotického kontrolního proteinu Pds148, 

49. Kvasinková Ddi1 může také hrát roli při degradaci HO endonukleasy, enzymu 

odpovědného za výměnu alel v lokusu párovacího typu MAT43. Ddi také pravděpodobně 

hraje roli jako negativní regulátor exocytosy prostřednictvím interakcí s proteiny v-SNARE 

a t-SNARE45, 50, 51. 

1.2.2.2 DDI PROTEINY V DALŠÍCH ORGANISMECH 

O Ddi v dalších organismech není mnoho známo. Ortolog z C. elegans (Vsm-1) může 

hrát zásadní roli v synaptogenezi51. V organismu D. melanogaster je vyřazení genu Rngo 

(ortolog Ddi1) letální52. Na základě proteomických studií se také ukazuje, že Rngo protein 

je jedním z nejvíce abundantních ubikvitinylovaných proteinů v průběhu tvorby neuronů při 

embryogenezi D. melanogaster53. 

  

Obrázek 7: Srovnání struktur RVP domény kvasinkového proteinu Ddi1 a proteasy viru 
HIV-1. Barevně jsou rozlišeny jednotlivé monomerní jednotky těchto homodimerů. 
Upraveno podle publikace (Sirkis R., 2006)5. 
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1.2.2.3 DDI PROTEINY V ČLOVĚKU 

 Z odstavců 1.2.2.1 a 1.2.2.2 vyplývá, že Ddi1 proteiny hrají důležitou roli při kontrole 

buněčného cyklu a exocytose v případě kvasinky a mohou zastávat zásadní úlohy 

v embryogenezi vyšších eukaryot. 

V případě obratlovců Ddi protein postrádá svou C-koncovou UBA doménu. U savců 

dochází k duplikaci DDI genu a ke vzniku dvou příbuzných proteinů, Ddi1 a Ddi2. Oba tyto 

proteiny mají UBL a RVP doménu, ačkoli savčí gen DDI1 je pravděpodobně výsledkem 

retrotranspozice genu DDI2, pro sekvenci viz (Puente X. S. et al., 2003)54, který je onou 

„originální“ verzí, proto se v této práci upírá pozornost na lidský protein Ddi2, jehož 

biologická role zůstává neobjasněna2. Jedním z přístupů, kterým lze studovat funkci tohoto 

proteinu, je identifikace jeho endogenních proteinových partnerů proteomickými metodami, 

které jsou popsány v kapitole 1.3. 

1.3 PROTEOMIKA 

Proteomika je pole vědeckého výzkumu, které si klade za cíl identifikovat a kvantifikovat 

veškeré buněčné proteiny a stanovit jejich posttranslační modifikace a interakční partnery. 

Tato vědecká disciplína je do velké míry závislá na rozvoji instrumentálních metod. Mezi 

tyto metody patří především separační techniky a hmotnostní spektrometrie. V minulosti se 

k identifikaci proteinů obsažených v analyzovaném vzorku využívala například 

dvojdimenzionální gelová elektroforéza. Tato metoda umožňuje proteiny separovat 

v prostředí gradientu pH na základě rozdílných pI (tzv. isoelektrická fokusace) v jednom 

směru a poté je v kolmém směru prováděna další separace na základě rozdílných velikostí 

analyzovaných proteinů (SDS-PAGE). Nevýhodou této metody je však nízká 

reprodukovatelnost. V dnešní době je v proteomice dominantní metodou hmotnostní 

spektrometrie. Právě využití hmotnostní spektrometrie v proteinové biochemii bude hlavním 

tématem této kapitoly, ačkoli pro šířku celého oboru není možné jeho kompletní shrnutí 

v rámci bakalářské práce. Pozornost je soustředěna tedy jen na stručné uvedení do metodiky 

použití MS v proteomice a na postupy používané při studiu proteinových interakcí. 

1.3.1 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE JAKO METODA PROTEOMIKY 

Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z angl. „mass spectrometry“) je analytická metoda, 

která je založená na přesném měření poměru m/z, tedy poměru hmotnosti a nábojového čísla 

dané částice. Díky svým možnostem se tato metoda stala velmi populární pro kvalitativní i 
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kvantitativní analýzu biomolekul libovolné povahy. V průběhu analýzy jsou ze vzorku 

generovány nabité částice, pro něž je poté změřen poměr m/z. Obecně se hmotnostní 

spektrometr skládá z iontového zdroje, hmotnostního analyzátoru a detektoru. Jednotlivé 

segmenty jsou pak propojeny prvky iontové optiky. V proteomice se uplatňují především 

dva způsoby ionizace vzorku, kterými jsou MALDI (z angl. „Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization“) a ESI (z angl. „ElectroSpray Ionization“). Zatímco MALDI je 

využíváno v analýze celých proteinů, tzv. „top-down“ přístup, ionizace ESI se využívá 

u peptidů, které jsou produktem proteolytického štěpení výchozích proteinů, tzv. „bottom-

up“ přístup. Po fázi ionizace jsou od iontů odděleny zbytkové elektroneutrální částice. Ionty 

dále pokračují do hmotnostního analyzátoru. Nejčastějšími typy hmotnostních analyzátorů 

jsou průletové (TOF), kvadrupólové (Q), lineární iontové pasti (LIT), orbitální iontové pasti 

(Orbitrap) a iontové cyklotronové rezonance s Fourierovou transformací (FTICR). Využívají 

se i kombinace různých hmotnostních analyzátorů v rámci jednoho přístroje. Takové 

hmotnostní spektrometry pak nazýváme jako hybridní. Analyzátory typu Orbitrap a FTICR 

plní zároveň roli detektoru iontů, ostatní hmotnostní analyzátory musí být doplněny 

separátním iontovým detektorem. Takovými detektory můžou být například elektronový 

násobič, fotonásobič, Faradayova klec nebo TDC detektor (z angl. „time-to-digital 

converter“). Pomineme-li některé neuvedené ionizační techniky, probíhá celý proces měření 

v prostředí vakua, aby se zamezilo srážkám iontů s molekulami plynu, a tím nechtěné 

fragmentaci iontů. 

1.3.1.1 IONIZAČNÍ TECHNIKY 

Existuje řada ionizačních technik, které se dají rozdělit na „tvrdé“ a „měkké“. V 

proteomice se využívá metod „měkkých“, mezi které patří MALDI a ESI. Tyto metody 

poskytují optimální množství fragmentů. „Tvrdé“ metody nejsou pro účely proteomiky 

vhodné, protože vedou k vysoké úrovni fragmentace ionizovaných částic. Z „tvrdých“ metod 

můžeme uvést například elektronovou ionizaci (EI). 

MALDI 

Ionizační technika MALDI je založena na sublimaci vzorku, která je vyvolaná 

laserovým pulsem55. Vzorek je nejdříve smíchán s matricí, kterou mohou být například různé 

deriváty kyseliny skořicové. Obecně řečeno, matrice musí silně absorbovat při vlnové délce 

použitého laseru. Následně je vzorek na destičce odpařen a dochází k tvorbě směsných 

krystalů analytu a matrice. Při laserovém pulzu dochází k absorpci jeho energie matricí a 
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následném přenosu této energie na okyselený analyt. Zahřátí vzorku, způsobené laserem, 

přitom vede k jeho desorpci a přechodu do plynné fáze. Ionty generované MALDI jsou 

převážně jedenkrát nabité, což činí tuto ionizační metodu vhodnou ke studiu velkých 

molekul, jako jsou celé proteiny55. Nevýhodou této metody je nižší reprodukovatelnost a 

vysoká závislost výsledku měření na způsobu přípravy vzorku. 

ESI 

Ionizace elektrosprejem (ESI), narozdíl od MALDI, produkuje ionty z roztoku55. 

Ionizace je vyvolána elektrickým potenciálem 2-6 kV, dochází k tvorbě nabitého aerosolu a 

následnému odstranění rozpouštědla z analytu například pomocí průchodu vzorku 

vyhřívanou kapilárou. Tato technika vede k tvorbě několikanásobně nabitých iontů. 

Důležitou modifikací této metody pro proteomiku je nano-ESI, u které se průtok vzorku 

pohybuje v řádu nanolitrů za minutu. Další velkou výhodou je možnost separace vzorku 

pomocí kapalinového chromatografu, jehož kolona ústí přímo do iontového zdroje 

hmotnostního spektrometru. 

1.3.1.2 HMOTNOSTNÍ ANALYZÁTORY 

Hmotnostní analyzátor je zařízení, ve kterém dochází k rozdělení putujících iontů na 

základě poměru m/z. Uplatňují se zde různé principy separace v závislosti na typu 

analyzátoru. V proteomice nacházejí využití všechny níže popsané typy hmotnostních 

analyzátorů, tedy TOF, Q, LIT, Orbitrap i FTICR55. Analyzátory se vzájemně liší rozlišením, 

přesností, citlivostí, dynamickým rozsahem a skenovací rychlostí. Hmotnostní analyzátory 

operují ve vysokém vakuu55. 

PRŮLETOVÝ ANALYZÁTOR (TOF) 

V analyzátoru TOF je proud iontů v trubici urychlen elektrickým potenciálem 

o známé hodnotě. Poměr m/z iontu je změřen na základě doby průletu daného iontu trubicí. 

Tyto analyzátory bývají vybaveny iontovým zrcadlem, které prodlužuje dráhu letu iontů a 

zvyšuje tak rozlišení analyzátoru. Iontové zrcadlo také dorovnává případné rozdíly v 

počátečních rychlostech iontů. Analyzátor TOF vybavený iontovým zrcadlem (reflektron) 

umožňuje dva módy měření. V lineárním módu neprochází tok iontů přes reflektron a 

rozlišení analyzátoru je tak nižší. Avšak dynamický rozsah je větší, a tak je tento mód 

vhodný pro měření velkých iontů, například celých proteinů. V reflektronovém módu je 

dosaženo vyššího rozlišení, a tak je tento mód vhodný především k měření menších molekul, 

například peptidů55. 
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KVADRUPÓLOVÝ ANALYZÁTOR (Q) 

Kvadrupól se skládá ze čtyř rovnoběžných kovových tyčí, na které je přivedeno 

elektrické napětí. Každé dvě protilehlé tyče mají stejný potenciál se stejnosměrnou a 

střídavou složkou. V jeden okamžik jsou hodnoty elektrických potenciálů nastaveny tak, aby 

analyzátorem prošly ionty o konkrétní hodnotě m/z, ostatní ionty kolidují na tyčích55. 

LINEÁRNÍ IONTOVÁ PAST  A ORBITRAP 

Orbitrap je zároveň elektrostatickým hmotnostním analyzátorem a detektorem 

s vysokým rozlišením. Jeho výhoda spočívá v tom, že nevyužívá magnetické pole k 

zachycení iontů. Ve spojení s lineární iontovou pastí, která patří mezi univerzální hmotnostní 

analyzátory, tvoří výkonný hybridní systém, jenž umožňuje mnohonásobnou fragmentaci 

díky vysoké citlivosti a rychlosti. Díky lineární iontové pasti je nám umožněno zachytit 

ochlazení, disociaci a hmotnostní analýzu iontů. Bývá však také používána k akumulaci 

iontů, či jako impulsový iontový zdroj55. 

IONTOVÁ CYKLOTRONOVÁ REZONANCE S FOURIEROVOU TRANSFORMACÍ (FTICR) 

Princip spočívá v pohybu iontů v cyklotronové cele v homogenním magnetickém 

poli a využívá Fourierovy transformace. Ionty jsou generovány za atmosferického tlaku a po 

gradientu vakua putují do cyklotronové cely. Cyklotronovou celu lze popsat jako 

elektromagnetickou iontovou past umístěnou uvnitř supravodivého magnetu, jež bývá 

chlazen kapalným héliem a dusíkem. Magnetická síla pro nabité částice je dána Lorenzovým 

zákonem. Působí na částice s hmotností m a nábojem z pohybující se rychlostí v uvnitř 

homogenního magnetického pole. Předností této metody je, že není třeba systém stále 

kalibrovat a dále je důležité zdůraznit unikátní rozlišení55. 

1.4 SHRNUTÍ 

Lidský protein Ddi2 můžeme z hlediska doménového uspořádání zařadit do rodiny UBL-

UBA adaptorových proteinů. Tento fakt implikuje jeho potenciální roli v ubikvitin-

proteasomovém systému. Zvláštností proteinů podobných Ddi1 je konservovaná doména 

podobná retrovirovirové protease (RVP doména), kterou se odlišují od ostatních 

adaptorových proteinů. Cílem této práce je stanovení interakčních partnerů lidského proteinu 

Ddi2. Znalost těchto interagujících proteinů by měla výrazně napomoci objasnění biologické 

role proteinu Ddi2, která dosud zůstává neobjasněna. Pro stanovení interaktomu proteinu 

Ddi2 je využito metod kvantitativní hmotnostní spektrometrie s následnou verifikací 

interaktantů metodou afinitní chromatografie. 
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2 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 Příprava DNA konstruktů kódujících lidský protein Ddi2 s afinitní značkou 

 Příprava stabilních buněčných linií exprimujících rekombinantní protein Ddi2 

 Určení potenciálních interakčních partnerů lidského proteinu Ddi2 hmotnostně-

spektrometrickými metodami 

 Ověření interakce vybraného proteinového partnera s Ddi2 dalšími metodami 
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3 MATERIÁL A METODY 

3.1 MATERIÁLY A PŘÍSTROJE 

3.1.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

Serva (SRN) – agarosa, bromfenolová modř, směs deoxyribonukleotidů (dNTPs) 

Biotika (SR) – ampicilin 

Biotium (USA) – GelRed 

Lach-Ner (ČR) – kyselina chlorovodíková, octan sodný 

New England Biolabs (USA) – KpnI, XbaI, 10X NEB pufr 2.1, Phusion® DNA 

polymerasa, 5X HF pufr, 100X BSA, antarktická fosfatasa, reakční pufr pro antarktickou 

fosfatasu, T4 DNA ligasu, pufr pro T4 DNA ligasu, T4 polynukleotid kinasa, DpnI 

Roche Diagnostics GmbH (Švýcarsko) – koktejl inhibitorů proteas Complete mini, 

antibiotikum G418 

Sigma-Aldrich (Švýcarsko) – disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA), 

dodecylsíran sodný (SDS), LB agar, LB médium, 2-merkaptoethanol, HEPES, N,N‘-

methylenbisakrylamid, chlorid vápenatý, chlorid sodný, polyethylenimin, L-glutamin, 

magnetický suspenzní nosič konjugovaný s myší monoklonální protilátkou ANTI-FLAG® 

M2, myší monoklonální protilátka ANTI-FLAG® M2 konjugovaná s křenovou peroxidasou, 

Na2HPO4, KH2PO4, KCl 

Penta (ČR) – glycerol, methanol, hydroxid sodný, sacharosa 

USB (USA) – akrylamid, L-glycin, Tris, Tween 20 

Merck Millipore (USA) - LuminataTM Forte Western HRP Substrát 

Gibco® (USA) – média DMEM a Opti-MEM, fetální hovězí sérum (FBS) 

ThermoFisher Scientific (USA) – bovinní sérový albumin (BSA) 

Bio-Rad (USA) – Bio-Rad Protein Assay 

Cell Signaling Technologies, CST (USA) – králičí monoklonální protilátka anti-HA 

C29F4, králičí monoklonální protilátka anti-Myc 71D10 
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3.1.2 POUŽITÉ PŘÍSTROJE 

Orbitální třepačka Innova® 44/44 R, New Brunswick Scientific (SRN) 

Aparatura pro horizontální agarosovou elektroforézu, ThermoFisher Scientific (USA) 

Aparatura pro Western Blot, Bio-Rad (USA) 

Termocyklér GeneAmp PCR Systém 2400, Perkin-Elmer (USA) 

Transiluminátor Quantum ST4, Vilber Lourmat (Francie) 

Stolní centrifuga 5415 R, Eppendrof (SRN) 

Spektrofotometr NanoDrop 1000, ThermoFisher Scientific (USA) 

Aparatura pro vertikální SDS-PAGE, Amersham Biosciences  

Suchý míchací thermoblok Thermocell Mixing Block MB102, BIOER Technology (Čína) 

Inkubátor IPP 400, Memmert GmbH (SRN) 

Hmotnostní spektrometr TripleTOFTM 5600, AB Sciex (USA) 

HPLC Dionex ULTIMATE 3000, ThermoFisher Scientific (USA) 

3.1.3 OSTATNÍ MATERIÁLY 

Agilent Technologies (USA) – QuickChange II Site-Directed Mutagenesis Kit 

QIAquick PCR Purification Kit, Qiagen (USA) 

DNA marker molekulových hmotností GelPilot 1 kb Ladder, Qiagen (USA) 

Plasmidy pTET-OFF Advanced, pTRE-Tight a lineární selekční marker p-Pur (Clontech) 

Plasmid pTREAviDdi2, připraven v laboratoři doc. Konvalinky 

Lipofectamine 2000, ThermoFisher Scientific (USA) 

Lidská buněčná linie HEK293 odvozená z embryonálních buněk ledvin, ATCC (USA) 

Escherichia coli DH5α, Novagen (USA) 
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DNA oligonukleotidy (viz tab. 1) nasyntetizované na objednávku firmou Sigma-Aldrich 

(Švýcarsko) 

TABULKA 1 SEZNAM POUŽITÝCH OLIGONUKLEOTIDŮ (SIGMA-ALDRICH) 

 NÁZEV OLIGONUKLEOTIDU NUKLEOTIDOVÁ SEKVECE (5'-3') 

1 FFLAGKpnI accatggactacaaggacgacgacgacaaggtac 

2 RFLAGKpnI cttgtcgtcgtcgtccttgtagtccatggtgtac 

3 FHAKpnI accatgtacccctacgacgtgcccgactacgccggggtac 

4 RHAKpnI cccggcgtagtcgggcacgtcgtaggggtacatggtgtac 

5 MutDDI2_XbaI_F gaccttgagaaattttccagagtcctggtggagcag 

6 MutDDI2_XbaI_R ctgctccaccaggactctggaaaatttctcaaggtc 

7 DDI2_KpnI_F cttccaggtaccaaagatgctgctcacc 

8 DDI2_XbaI_R gatgcggccgtctagactatcatggcttctg 

9 Fwd_HB_KpnI_Ddi2 ttggtaccatgctgctcaccgtg 

10 HB_R_DDI2_c-Myc1 gctgatcagcttctgctcggatcctggcttc 

11 HB_R_DDI2_c-Myc2 catctagattacaggtcctcctcgctgatcagc 

 

3.2 METODY 

3.2.1 HYBRIDIZACE OLIGONUKLEOTIDŮ 

V přítomnosti hybridizačního pufru (finální koncentrace 9,2 mM Tris-Cl) bylo 

smícháno ekvimolární množství komplementárních oligonukleotidů (dvojice FFLAFKpnI-

RFLAGKpnI a FHAKpnI a RHAKpnI, viz tab. 1) o finální koncentraci 4μM pro každý. 

Reakční směs byla zahřáta na teplotu 90 °C na dobu 3 minut, a následně byl aplikován 

lineární gradient teploty pomocí termocykléru s délkou 2 hodiny a výslednou teplotou 20 °C. 

3.2.2 FOSFORYLACE 5‘-KONCŮ DNA 

Reakční směs obsahovala 6μM dsDNA (viz kap. 3.2.1), 10 U enzymu T4 

polynukleotid kinasy (NEB) v prostředí pufru pro enzym T4 DNA ligasu (NEB) o finálním 

složení 50 mM Tris-Cl, 10 mM MgCl2, 1 mM ATP, 10 mM DTT, pH 7,5 a inkubována při 

teplotě 37 °C po dobu 30 minut. T4 polynukleotid kinasa byla poté tepelně inaktivována při 

65 °C po dobu 20 minut. 

3.2.3 ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENDONUKLEASAMI 

1 až 4 μg plasmidu pTRE-Tight bylo v prostředí pufru 2.1 (NEB), o výsledném 

složení 50 mM NaCl, 10 mM Tris-Cl, 10 mM MgCl2, 100 μg/ml BSA, pH 7.9, smíchány 

s restrikčními endonukleasami KpnI a XbaI (obojí NEB). Výsledná koncentrace každého 

z enzymů činila 0,4 U/μl. Reakce byla inkubována při teplotě 37 °C po dobu 2 hodin. DNA 
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byla poté purifikována, jak je popsáno v 6.2.7. Tento postup byl proveden pro účely vložení 

genu kódujícího proteiny Ddi2 nebo Rad23B. Pro účely vložení genu pro afinitní značku 

FLAG nebo HA (hybridizované oligonukleotidy viz kap. 3.2.1) byl plasmid štěpen pouze 

enzymem KpnI. 

3.2.4 DEFOSFORYLACE 5‘-KONCŮ DNA 

Ke směsi obsahující 1 až 5 μg naštěpeného plasmidu pTRE-Tight byl přidán 10X 

reakční pufr pro enzym antarktická fosfatasa (NEB) v poměru 1:10 a dále bylo přidáno 5 U 

enzymu antarktická fosfatasa. Reakce byla inkubována při teplotě 37 °C po dobu 60 minut, 

fosfatasa byla poté tepelně inaktivována při teplotě 70 °C po dobu 5 minut. 

3.2.5 HORIZONTÁLNÍ AGAROSOVÁ ELEKTROFORÉZA 

V baňce byl připraven 1% (w/v) agarosový gel (Serva) v 0,04M Tris-acetátovém 

pufru pH 8.0 obsahujícím 1 mM EDTA (pufr TAE), do kterého byla přidána fluorescenční 

barva GelRed 10 000X koncentrát (Biotium) o výsledné koncentraci 1X. Vzorky byly v 

poměru 5:1 smíchány s roztokem 40% (w/v) sacharózy s 0,1% bromfenolovou modří 

(vzorkový pufr). Pro určení velikosti analyzované DNA byl použit DNA standard GelPilot 

1 kb Ladder. Elektroforéza byla provedena za konstantního napětí 9 V/cm v prostředí pufru 

TAE po dobu 1 hodiny. Snímky gelů byly pořízeny přístrojem Quantum ST4 při vlnové 

délce 312 nm. 

3.2.6 MÍSTNĚ CÍLENÁ MUTAGENESE – ZRUŠENÍ XBAI MÍSTA V GENU DDI2 

Reakce byla provedena podle protokolu Quick Change Site-Directed Mutagenesis (Agilent 

Technologies) a na základě publikace (Adereth et al., 2005)56. Jako templát byl použit vektor 

pTREAviDdi2 již dříve připravený v laboratoři doc. Konvalinky. Použitými primery byly 

MutDDI2_XbaI_F a MutDDI2_XbaI_R. Reakce byla provedena v termocykléru GeneAmp 

PCR System 2400. Výsledný reakční produkt byl štěpen enzymem DpnI (NEB) při teplotě 

37 °C po dobu 1 hodiny a následně jím byly transformovány bakterie E. coli DH5α. 

3.2.7 POLYMERASOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) 

Reakční směs obsahovala pufr HF pro polymerasu Phusion (NEB) o výsledné 

koncentraci 1X (z 5X koncentrátu), 0,2 mM každý z deoxyribonukleotidtrifosfátů (ATP, 

CTP, GTP, TTP) (Serva), 0,5μM kódující primer, 0,5μM anti-kódující primer (oba Sigma-

Aldrich), asi 10 ng templátové DNA a 0,02 U/μl enzymu Phusion polymerasy (NEB), reakce 
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byla doplněna HPLC vodou na požadovaný objem. Pro podmínky reakce viz tab. 2, reakce 

byla provedena v termocykléru GeneAmp PCR System 2400. 

TABULKA 2 PODMÍNKY REAKCE PCR 

 Teplota Čas Komentář 

 98 °C 30 s úvodní denaturace 

35 cyklů 

98 °C 5 s denaturace 

55 °C 15 s nasedání primerů 

72 °C 20 s/kb polymerace 

 72 °C 5 min finální polymerace 

 10 °C do zpracování  

 

Bylo provedeno několik PCR reakcí: 

1) Amplifikace genu kódujícího lidský protein Ddi2 se zrušeným místem XbaI pro jeho 

zaklonování do vektorů pTRE-Tight kódujících N-koncovou FLAG nebo HA přes 

restrikční místa KpnI a XbaI. Při této reakci byl jako templát použit mutovaný vektor 

pTREAviDdi2 (viz kap. 3.2.6) a primery DDI2_KpnI_F (kódující) a DDI2_KpnI_R 

(anti-kódující), viz tab. 1. 

2) Amplifikace genu kódujícího lidský protein Rad23B do vektoru pTRE-Tight 

kódujícího N-koncovou afinitní značku FLAG. Tuto reakci provedl Mgr. Michal 

Svoboda (ÚOCHB). 

3) Dvoukroková amplifikace genu kódujícího protein Ddi2 pro zaklonování do vektoru 

pTRE-Tight s C-koncovou afinitní značkou Myc. V první reakci byl jako templát 

použit mutovaný vektor pTREAviDdi2 (viz kap. 3.2.6) a primery 

Fwd_HB_KpnI_Ddi2 (kódující) a HB_R_DDI2_c-Myc1 (anti-kódující), viz tab. 1. 

V druhé reakci byl jako templát použit produkt předchozí reakce, stejný kódující 

primer a jako anti-kódující primer byl použit HB_R_DDI2_c-Myc2, který obsahuje 

sekvenci DNA kódující afinitní značku Myc, viz tab. 1. 
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3.2.8 PURIFIKACE DNA 

Pro purifikaci DNA, např. po štěpení restrikčními endonukleasami, nebo po PCR, 

byl použit QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Ke směsi obsahující DNA o určitém 

objemu bylo přidáno 5 objemů pufru PB (Qiagen), vzorek byl promíchán a převeden do 

filtrační kolonky vázající DNA. Filtrace bylo dosaženo centrifugací (16000×g, 1 min, 

laboratorní teplota (RT)), následovanou odebráním filtrátu. Navázaná DNA byla promyta 

aplikováním 750 μl pufru PE (Qiagen) na kolonku, centrifugací (16 000×g, 1 min, RT) a 

odebráním filtrátu. Centrifugace byla jednou zopakována pro odstranění zbytku PE pufru. 

Kolonka byla přesunuta do čisté 1,5 ml mikrozkumavky a eluce DNA provedena přidáním 

30 μl HPLC vody a následnou centrifugací (16 000×g, 1 min, RT). V případě potřeby byla 

koncentrace DNA ve vzorku změřena pomocí spektrofotometru NanoDrop 1000 (Thermo 

Scientific). 

3.2.9 LIGACE DNA 

Reakce probíhala v prostředí pufru pro enzym T4 DNA ligasu (NEB). Reakce dále 

obsahovala rozštěpený a defosforylovaný plasmid (asi 0,020 pmol) a kazetu ligované DNA 

(asi 0,060 pmol). Do reakce byl přidán enzym T4 DNA ligasa o finální koncentraci 20 U/μl. 

Reakce byla doplněna HPLC vodou na požadovaný objem a inkubována přes noc při teplotě 

16 °C a následně použita k transformaci bakterií. 

3.2.10 TRANSFORMACE BAKTERIÍ 

Chemicky kompetentní bakterie DH5α (Novagen, USA) byly transformovány 

plasmidovou DNA. Transformace byla provedena dle následujícího protokolu: 1 μl ligační 

směsi (viz kap. 3.2.9) byl přidán k 50 μl kompetentních buněk, bakterie byly ponechány 30 

minut na ledu, následoval tepelný šok 42 °C po dobu 90 sekund a další inkubace 2 minuty 

na ledu. K transformační směsi bylo poté přidáno 300 μl LB média (Sigma-Aldrich) a 

následovala inkubace v termotřepačce při 37 °C a 400 rpm po dobu 40 minut. Výsledná 

bakteriální kultura byla rozetřena na Petriho misku s LB agarem obsahujícím antibiotikum 

ampicilin (Biotika) o výsledné koncetraci 100 μg/ml a inkubována přes noc (~16 h) při 

teplotě 37 °C. 

3.2.11 MINIPREPARACE PLASMIDOVÉ DNA 

Pro minipreparaci plasmidové DNA byl použit High Pure Plasmid Isolation Kit 

(Roche Life Science) a celá procedura byla provedena následujícím způsobem: 10 ml 

sterilního LB média obsahujících ampicilin (Biotika) o koncentraci 100 μg/ml bylo 
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inokulováno jednou čerstvě narostlou bakteriální kolonií (viz kap. 3.2.10).Inokulát byl 

kultivován v orbitální třepačce přes noc při 37 °C a 220 rpm. Narostlé kultury byly 

centrifugovány (5000×g, 10 min, 4 °C) a buněčná peleta suspendována v 250 μl suspenzního 

pufru obsahujícího RNasu A o koncentraci 0,1 mg/ml a převedena do čisté 1,5 ml 

mikrozkumavky, k suspenzi bylo přidáno 250 μl lyzačního pufru, vzorek byl promíchán a 

inkubován 5 minut za laboratorní teploty. Po inkubaci bylo ke vzorku přidáno 350 μ l ledově 

vychlazeného vazebného pufru, vzorek byl promíchán a inkubován 5 minut na ledu. 

Inkubace byla následována centrifugací (16 000×g, 10 min, RT) a supernatant obsahující 

plasmidovou DNA (~800 μl) byl převeden do filtrační kolonky vázající DNA. Filtrace byla 

provedena centrifugací (16 000×g, 1 min, RT). Po odebrání filtrátu byla navázaná DNA 

promyta postupně 500 μl promývacího pufru 1 a 700 μl promývacího pufru 2, kdy každé 

promytí bylo následováno centrifugací (16 000 g, 1 min, RT) a odebráním supernatantu. Po 

kompletním druhém promývacím kroku následovala navíc centrifugace (16 000×g, 1 min, 

RT) pro odstranění zbytků promývacích pufrů a kolonky byly přesunuty do čistých 1,5ml 

mikrozkumavek. Eluce DNA bylo dosaženo přidáním 100 μl HPLC vody a centrifugací (16 

000×g, 1 min, RT). Koncentrace DNA byla změřena pomocí spektrofotometru NanoDrop 

1000 (Thermo Scientific) a správnost ověřena sekvenováním (GATC Biotech). 

3.2.12 STABILNÍ EXPRESE PROTEINU V EUKARYOTICKÉM SYSTÉMU HEK293 

Buňky HEK293 byly transfekovány plasmidem pTET-OFF Advanced a kultivovány 

v prostředí antibiotika G418 (Roche) o koncentraci 400 μg/ml, z nich byl vybrán klon 

s nejvyšší mírou inducibility, který byl následně transfekován plasmidem pTRE-Tight 

kódujícím požadovaný protein společně s lineárním selekčním markerem p-Pur. Transfekce 

byla provedena za použití transfekčního činidla Lipofectamine 2000 (Invitrogen) v prostředí 

média Opti-MEM (Gibco) podle manuálu dodaného výrobcem. Získané buněčné linie byly 

kultivovány v prostředí antibiotika puromycin o koncentraci 5 μg/ml. Jednotlivé klony byly 

v prostředí antibiotika doxycyklin testovány na úroveň exprese daného proteinu metodou 

přenosu a následné imunochemické detekce. Klony s požadovanou úrovní exprese (asi 

1/1000 z celkového proteinu v buněčném lyzátu je požadovaný protein) byly zachovány a 

dále využity k přípravě daného proteinu pro další experimenty. Exprese probíhala v miskách 

pro tkáňové kultury s průměrem 100 mm. Kultivace buněčné linie HEK293A2 probíhala v 

prostředí média DMEM (Biosera), obsahujícím 10% FBS (Gibco) a 20 ml 3% 

aminokyseliny glutamin (ThermoFisher Scientific) na 1 litr média. Veškeré transfekce a 
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nárůsty buněk HEK293 provedla Jana Starková z Ústavu organické chemie a biochemie AV 

ČR (ÚOCHB). 

3.2.13 POLYAKRYLAMIDOVÁ SDS ELEKTROFORESA (SDS-PAGE) 

Elektrodový pufr – 25 mM Tris-Cl, 250 mM glycin, 0,1% SDS, pH 6,8 

6X vzorkový pufr (redukující) – 350 mM Tris-Cl, pH 6,8, 30% (v/v) glycerol, 350 mM 

SDS, 4% (v/v) 2-merkaptoethanol (2 mM roztok), 180 µM bromfenolová modř 

6X vzorkový pufr (neredukující) – 350 mM Tris-Cl, pH 6,8, 30% (v/v) glycerol, 350 mM 

SDS, 180µM bromfenolová modř 

Zaostřovací gel (6% AA) – 250 mM Tris-Cl, 6% AA, 0,1% (w/v) SDS, 0,2% (v/v) TEMED, 

0,1% (w/v) APS, pH 6,8 

Separační gel (12% AA) – 375 mM Tris-Cl, 12% AA, 0,1% (w/v) SDS, 0,2% (v/v) 

TEMED, 0,1% (w/v) APS, pH 8,8 

Metody SDS-PAGE bylo využito k analyse lyzátů připravených z buněk HEK293. 

Vzorkový pufr (6X) byl přidán ke vzorku lyzátu tak, aby výsledné ředění vzorkového pufru 

bylo 1X. Při aplikaci vzorkového pufru na vzorek obsahující suspenzní nosič 

s konjugovanou protilátkou byl použit neredukující vzorkový pufr, aby se zamezilo porušení 

disulfidickým můstků protilátky. Ve všech ostatních případech byl použit standardní 

redukující vzorkový pufr. Vzorek byl následně zahříván na teplotu 98 °C po dobu 10 minut 

v suchém termobloku Thermocell Mixing Block MB102. Elektroforesa byla prováděna ve 

vertikální, vodou chlazené, aparatuře (Amersham Biosciences) při napětí 150 V po dobu 50 

minut. Výsledné gely byly poté zpracovány metodou přenosu proteinů na nitrocelulosovou 

membránu (WB, z angl. „western-blot“). 

3.2.14 METODA IMUNODETEKCE PROTEINŮ PO PŘENOSU NA MEMBRÁNU (WESTERN 

BLOT) 

Přenosový pufr – 25 mM Tris, 192 mM L-glycin, 10% (v/v) methanol 

Pufr PBST – 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4, 0,5% Tween 

20, pH 7,4 

Blokovací pufr – PBST, 1% kasein 
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Gel z SDS-PAGE byl spolu s nitrocelulosovou membránou a čtyřmi listy 

chromatografického ekvilibrován v přenosovém pufru. Sendvič ve složení 2 listy papíru-

membrána-gel-2 listy papíru byl umístěn do přenosové aparatury pro mokrý přenos (Bio-

Rad) tak, aby membrána byla blíže kladnému pólu a gel blíže zápornému pólu. Přenos 

probíhal při napětí 100 V, konstantním proudu 350 mA po dobu 1 hodiny. Membrána byla 

poté jedenkrát opláchnuta pufrem PBST, poté byla blokována v 5 ml blokovacího pufru po 

dobu jedné hodiny za RT. Po zablokování membrány byla přidána požadovaná primární 

protilátka. Použité primární protilátky byly králičí monoklonální anti-HA C29F4, anti-Myc 

71D10 (obě CST), dále pak ANTI-FLAG® M2, konjugovaná s křenovou peroxidasou 

(Sigma-Aldrich). Membrána byla dále inkubována podle pokynů výrobce dané protilátky. 

Po inkubaci s primární protilátkou byla membrána promyta pufrem PBST (třikrát 5 minut) 

a poté buď vyvolána (v případě, že použitá primární protilátka byla konjugována s křenovou 

peroxidasou (HRP)) a nebo převedena do čerstvého blokovacího pufru a inkubována se 

sekundární protilátkou za RT po dobu 1 hodiny a poté vyvolána. K vyvolání membrány byl 

použit chemiluminiscenční substrát LuminataTM Forte (Millipore) v množství 800 μl na 1 

membránu. Inkubace se substrátem trvala 5 minut, poté byla membrána vysušena filtračním 

papírem a vyfocena pomocí CCD kamery LAS 3000 (FUJIFILM). 

3.2.15 STANOVENÍ KONCENTRACE PROTEINU PODLE BRADFORDOVÉ 

Množství proteinu ve vzorku bylo stanoveno podle Bradfordové měřením absorbance při 

vlnové délce 595 nm. Proteiny tvoří barevný komplex s barvivem Coomassie Brilliant Blue 

G-250 (Bio-Rad Protein Assay) 57. Jako kalibrační standard byl použit hovězí sérový 

albumin (Thermo Fischer Scientific, USA) v rozmezí 0,025 až 0,5 mg/ml. Stanovení bylo 

provedeno podle protokolu dodaného výrobcem. 

3.2.16 AFINITNÍ PURIFIKACE PROTEINU A PŘÍPRAVA PEPTIDŮ 

Zmražená buněčná peleta (viz kap. 3.2.12) byla zvážena na analytických vahách a 

následně k ní byl přidán ledově vychlazený lyzační pufr (50 mM HEPES-NaOH, pH 8.0, 

100 mM KCl, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1% Igepal CA-630, 10% glycerol, 1 mM PMSF, 

inhibitory proteas Complete mini (Roche) – 1 tableta na 10 ml pufru) v poměru 1:4 (w/v). 

Peleta byla resuspendována opakovaným pipetováním a výsledná suspenze buněk byla 

zmražena na suchém ledu, kde byly vzorky ponechány 5 - 10 minut. Zmražené vzorky byly 

vloženy do vodní lázně zahřáté na 37 °C a byly zde ponechány 3 minuty. Výsledné vzorky 

byly vloženy na led a sonikovány 30 sekund (v cyklech 10 sekund zapnuto, 10 sekund 
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vypnuto) za použití 1/8" sondy a při amplitudě 0,20. Ke vzorkům po sonikaci byl přidán 1 

μl nukleasy Benzonase (25 U/μl) a vzorky byly inkubovány při 4 °C po dobu 1 hodiny. Poté 

byly vzorky centrifugovány (21100 x g, 4 °C, 20 minut) a supernatant převeden do čistých 

mikrozkumavek. V průběhu centrifugace byly připraveny magnetické kuličky M2 Anti-

FLAG (Sigma-Aldrich). Dle počtu vzorků bylo odebráno takové množství výchozí 50% 

suspenze tak, aby na každý zpracovávaný vzorek připadalo právě 20 μl. Magnetické kuličky 

byly vsádkovou metodou promyty 3 × 1 ml ledově vychlazeného lyzačního pufru a před 

dokončením třetího promyvu byly vytvořeny alikvoty odpovídající 20 μl výchozí suspenze 

ve 2ml mikrozkumavkách a promývací roztok byl odebrán. K takto promytým magnetickým 

kuličkám byly přidány supernatany získané při centrifugaci buněčných lyzátů a směsi byly 

inkubovány 2 hodiny za teploty 4 °C na laboratorním otáčeči při 15 otáčkách za minutu. 

Kuličky byly centrifugovány (1000 rpm, 1 min, 4 °C) a poté na ledu pomocí magnetu 

shromážděny na stěně mikrozkumavky a supernatant byl pomalým pipetováním odebrán. 

Magnetické kuličky byly promyty 1 ml ledově vychlazeného lyzačního pufru a poté 

resuspendovány v 1 ml promývacího pufru (20 mM Tris-Cl, pH 8.0, 2 mM CaCl2), získaná 

suspenze byla převedena do čistých 1.7ml mikrozkumavek. Ze vzorků byla odebrána 

veškerá kapalná část a kuličky byly resuspendovány v 7.5 μ l pufru 3 (20 mM Tris-Cl, pH 

8.0) obsahujícího 500 ng proteasy trypsin (Thermo Scientific). Suspenze byla inkubována 

přes noc za teploty 37 °C na laboratorním otáčeči při 15 otáčkách za minutu. Po této inkubaci 

byla ze vzorků odebrána a uschována veškerá kapalná složka a kuličky byly resuspendovány 

v 5 μl pufru 3 obsahujícího dalších 500 ng proteasy trypsin a suspenze inkubována v suchém 

termobloku při 37 °C po dobu 3 hodiny. Výsledné vzorky pro hmotnostně-spektrometrickou 

analýzu byly získány smícháním obou produktů tryptického štěpení. Jedná se o modifikaci 

protokolu 142 z databáze CRAPome58. 

3.2.17 MS MĚŘENÍ 

Výsledné produkty štěpení trypsinem (viz. kap. 3.2.16) byly analyzovány metodou 

LC-MS v DDA (data-dependentním) módu pro vytvoření knihovny peptidů, které jsou ve 

vzorku obsaženy a poté v módu DIA (data-independentním) pro relativní kvantifikaci 

daných peptidů mezi jednotlivými vzorky metodou SWATH59. Jako mobilní fáze byl použit 

pufr A (0,1% kys. mravenčí). Pro eluci peptidů z chromatografické kolony byl použit 

gradient 0-100% pufru B (ACN, 0,1% (v/v) kys. mravenčí), který trval 70 minut. Použitými 
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přístroji byly HPLC Dionex ULTIMATE 3000 a hmotnostní spektrometr AB Sciex 

TripleTOFTM 5600. Veškerá MS měření provedl Mgr. Martin Hubálek, Ph.D. z ÚOCHB. 

3.2.18 VYHODNOCENÍ MS DAT 

In silico rekonstituce proteinů na základě primárních dat byla provedena pomocí programu 

ProteinPilot 5.0 (Sciex), kvantifikace metodou SWATH byla provedena pomocí programu 

PeakView 2.2 (Sciex) a statistické vyhodnocení získaných dat bylo provedeno pomocí 

programu MarkerView 1.3 (Sciex). Tato vyhodnocení provedli Mgr. Martin Hubálek, Ph.D. 

a Mgr. Michal Svoboda z ÚOCHB. 

3.2.19 TRANSIENTNÍ TRANSFEKCE BUNĚK HEK293 

Potřebujeme-li jednorázově připravit protein v buňkách HEK293, je jednodušší a časově 

efektivnější použít transientní transfekci než připravovat stabilní linie. Buňky HEK293 byly 

kultivovány v médiu DMEM na 100 mm miskách pro tkáňové kultury. Po dosažení 

požadované hustoty byly buňky transfekovány pomocí činidla PEI (polyethylenimin) 

plasmidovou DNA (22 μg DNA na jednu 100 mm misku. Pro účely afinitní chromatografie 

bylo připraveno: 

 12 misek buněk transfekovaných konstruktem pTRE-Tight-N-FLAG-RAD23B 

 8 misek buněk transfekovaných konstruktem pTRE-Tight-N-HA-DDI2 

 2 misky buněk transfekovaných konstruktem pTRE-Tight-C-Myc-DDI2 

 6 misek buněk kotransfekovaných konstrukty pTRE-Tight-N-HA-DDI2 a pTRE-

Tight-N-FLAG-RAD23B 

 2 misky buněk kotransfekovaných konstrukty pTRE-Tight-C-Myc-DDI2 a pTRE-

Tight-N-FLAG-RAD23B 

 4 misky buněk stabilně exprimujících N-HA-Ddi2 (klon 1), které byly transientně 

transfekovány konstruktem pTRE-Tight-N-FLAG-RAD23B 

Buňky byly kultivovány 4 až 6 dní v inkubátoru pro tkáňové kultury při teplotě 37 °C a 

v atmosféře obsahující 5 % CO2. Následně byly buňky smyty z misek pufrem PBS a vždy 

po dvou miskách sklizeny do mikrozkumavek a zmraženy. Transientní transfekce buněk 

HEK293 provedla Jana Starková (ÚOCHB). 
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3.2.20 AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE – TEST INTERAKCE PROTEINŮ RAD23B A DDI2 

Zmražené pelety buněk HEK293 (viz kap. 3.2.19), které obsahovaly požadované proteiny, 

byly zváženy na analytických vahách a následně na ledu resuspendovány ve vychlazeném 

lyzačním pufru (50 mM Tris-Cl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 2 mM EDTA, 1 

mM PMSF, Complete mini (Roche) – 1 tableta na 10 ml pufru) v množství 400 μl pufru na 

100 mg buněčné pelety. Resuspendované pelety byly poté inkubovány 30 minut na ledu a 

poté sonikovány v ledové sonikační lázni 3X 10 sekund. Výsledné lyzáty byly 

centrifugovány (20 000 X g, 4 °C, 10 minut) a supernatanty byly převedeny do čistých 

mikrozkumavek60. Supernatanty byly uchovány na ledu do dalšího použití. V buněčných 

lyzátech byla stanovena koncentrace proteinu podle Bradfordové (viz kap. 3.2.15). Na 

požadovaný suspenzní nosič pak byly aplikovány buněčné lyzáty, tak aby se ke každému 

alikvotu suspenzního nosiče přidalo stejné množství celkového proteinu ve stejném objemu. 

3.2.20.1 USPOŘÁDÁNÍ 1 – IMOBILIZOVANÝ N-FLAG-RAD23B + N-HA-DDI2 

Na magnetický suspenzní nosič konjugovaný s protilátkou M2-anti-FLAG (Sigma-Aldrich) 

byl aplikován buněčný lyzát obsahující celkově 3 mg proteinu. V tomto uspořádání byl 

imobilizován protein N-FLAG-Rad23B a bylo zkoumáno, zda se na imobilizovaný protein 

naváže N-HA-Ddi2. 

 Experiment 1: Lyzát připravený z 2 misek (3 mg celkového proteinu) buněk 

exprimujících N-FLAG-Rad23B byl přidán k 5 μl magnetického suspenzního nosiče, 

který byl ekvilibrovaný lyzačním pufrem. Vzorek byl 2 hodiny inkubován za RT na 

laboratorním otáčeči. Poté byl za pomoci magnetu odstraněn supernatant a nosič byl 

promyt 1X 150 μl pufru TBS a 1X 100 μl téhož pufru. Poté byl k suspenznímu nosiči 

s navázaným proteinem N-FLAG-Rad23B přidán lyzát  ze 2 misek (3 mg celkového 

proteinu) obsahující N-HA-Ddi2 a vzorek byl inkubován další 2 hodiny za RT na 

laboratorním otáčeči. Poté byl znovu promyt stejným způsobem, supernatant byl 

odebrán a proteiny byly z nosiče eluovány neredukujícím vzorkovým pufrem pro 

SDS-PAGE. 

 Experiment 2: K 5 μl suspenzního nosiče byl přidán lyzát buněk stabilně 

exprimujících N-HA-Ddi2, které byly kotransfekovány konstruktem pTRE-Tight-N-

FLAG-RAD23B. Vzorek byl inkubován dvě hodiny za RT, poté byl promyt nejprve 

150 μl a poté 100 μl pufru TBS a byla provedena eluce stejným způsobem jako 

v experimentu 1. 
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 Experiment 3: Tento pokus byl proveden totožně jako experiment 2 s tím rozdílem, 

že zde byl použit lyzát ze dvou misek buněk, které byly transientně kotransfekovány 

plasmidy pTRE-Tight-N-HA-Ddi2 a pTRE-Tight-N-FLAG-RAD23B. 

 Kontrola: Pro kontrolu byl proces afinitní chromatografie proveden i s čistým 

pufrem bez přítomnosti buněčného lyzátu. Dále s lyzáty obsahujícími pouze N-

FLAG-Rad23B či pouze N-HA-Ddi2. 

3.2.20.2 USPOŘÁDÁNÍ 2 – IMOBILIZOVANÝ N-HA-DDI2 + N-FLAG-RAD23B 

Nosič konjugovaný s proteinem G byl inkubován s myší monoklonální protilátkou proti 

afinitní značce HA (připravena v laboratoři prof. Hořejšího) 1 hodinu za RT, následně byl 

nosič převeden do alikvotů po 5 μl a promyt pufrem TBS nejdříve 150 μl a poté 100 μl. 

Takto připravený nosič byl použit k imobilizaci proteinu N-HA-Ddi2. K nosiči byly přidány 

vždy 3 mg celkového proteinu ve formě buněčného lyzátu. Dále byly experimenty 

prováděny shodně s uspořádáním 1. 

3.2.20.3 USPOŘÁDÁNÍ 3 – IMOBILIZOVANÝ N-FLAG-RAD23B + C-MYC-DDI2 

Aby se otestoval vliv polohy afinitní značky na vazbu Rad23B-Ddi2, byl proveden totožný 

experiment jako v uspořádání 1, ale za použití C-koncově značeného Ddi2. V tomto případě 

bylo ke stejnému množství nosiče přidáváno 4,3 mg celkového proteinu ve formě buněčného 

lyzátu. Použitým konstruktem pro expresi proteinu Ddi2 byl pTRE-Tight-C-Myc-Ddi2, 

který kóduje Ddi2 s C-koncovou afinitní značkou Myc. 

4 VÝSLEDKY 

4.1 NÁVRH EXPERIMENTU 

Prvním experimentálním krokem byla příprava plasmidů, které kódují lidský protein Ddi2, 

metodami molekulárního klonování. Těmito připravenými plasmidy pak byly transfekovány 

lidské buňky HEK293, které byly po kultivaci podrobeny lýze. Metodou afinitní 

chromatografie byl exprimovaný protein Ddi2 imobilizován na magnetickém suspenzním 

nosiči konjugovaném s protilátkou ANTI-FLAG M2 (Sigma-Aldrich) prostřednictvím 

afinitní kotvy FLAG. Jedním z předpokladů tohoto experimentu je, že imobilizovaný protein 

Ddi2 je současně zapojen v interakci s proteiny, se kterými v buňce přirozeně interaguje. 

V této fázi experimentu byl suspenzní nosič šetrně promyt tak, aby na něm v ideálním 

případě zůstal jen protein Ddi2 se svými interakčními partnery. Jako negativní kontrola byl 

použit lyzát z buněk HEK293, které byly transfekovány plasmidem obsahujícím ve čtecím 
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rámci stop kodon mezi sekvencí FLAG-tagu a sekvencí Ddi2. Takto připravené vzorky byly 

poté rozštěpeny trypsinem. Výsledná peptidová směs byla podrobena hmotnostně-

spektrometrické analýze, při které byla nejdříve v data-dependentním módu sestavena 

knihovna peptidů, resp. proteinů. Nalezené peptidy byly poté metodou SWATH59 

kvantifikovány porovnáním jejich intenzit v buňkách, které exprimují protein Ddi2 a 

v negativních buňkách. Získaná data již poskytla prvotní seznam potenciálních interakčních 

partnerů proteinu Ddi2. Na základě tohoto seznamu byly vybrány proteiny, jejichž interakce 

s proteinem Ddi2 má být ověřena. Toto ověření spočívá v naklonování potenciálně 

interagujícího proteinu do expresního vektoru, jeho expresi a následné zkoušce interakce 

metodou afinitní chromatografie (viz obr. 8). 

4.2 PŘÍPRAVA KONSTRUKTŮ DNA METODAMI MOLEKULÁRNÍHO 

KLONOVÁNÍ 

Správnost všech výsledných DNA byla ověřena kontrolním restrikčním štěpením (viz obr. 

9 na straně 39) a následným sekvenováním (GATC Biotech, SRN). 

Obrázek 8: Průběh experimentu, jehož cílem je určit interaktom určitého proteinu. 
Protein (Ddi2) je naklonován do expresního plasmidu, kterým jsou poté transfekovány 
vhodné buňky. Po expresi proteinu je z buněk připraven lyzát a protein je pomocí 
protilátky imobilizován na suspenzním nosiči. Směs je poté promyta pufrem, aby byly 
odstraněny nenavázané a nespecificky navázané protein. Promytý nosič s navázanými 
proteiny je poté smíchán s proteasou trypsin a výsledná směs peptidů je podrobena 
hmotnostně-spektrometrické analýze. Na základě dat z hmotnostního spektrometru 
jsou identifikovány interagující proteiny. Interakce je poté testována dalšími metodami 
a dále charakterizována. 
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4.2.1  KONSTRUKTY PRO EXPRESI N-KONCOVĚ ZNAČENÝCH PROTEINŮ 

Příprava plasmidu pTRE-Tight (Clontech) kódujícího N-koncově značený protein sestávala 

ze tří částí. První částí bylo vložení DNA sekvence kódující N-koncovou značku do 

plasmidu, druhou částí příprava DNA kódující samotný protein a třetí pak ligace obou DNA. 

Připraveny byly plasmidy se dvěma různými značkami pro N-koncovou fúzi. První značkou 

byl tzv. FLAG-tag (sekvence AMK: DYKDDDDK), druhou tzv. HA-tag (sekvence AMK: 

YPYDVPDYA). Od firmy Sigma-Aldrich byly zakoupeny čtyři oligonukleotidy, které 

kódují sekvence obou značek. Pro FLAG-tag jsou to oligonukleotidy FFLAGKpnI a 

RFLAGKpnI, pro HA-tag pak oligonukleotidy FHAKpnI a RHAKpnI (viz kap. 3.1.3). Tyto  

oligonukleotidy byly hybridizovány, jak je uvedeno v kap. 3.2.1. Poté byla provedena jejich 

fosforylace na 5‘-koncích a ligace do vektoru pTRE-Tight, který byl předtím rozštěpen 

restrikčním enzymem KpnI a defosforylován. Takto připravenými plasmidy (pTRE-Tight-

N-FLAG a pTRE-Tight-N-HA) byly transformovány bakterie E. coli DH5α za účelem jejich 

minipreparace. 

 

Obrázek 9: Restrikční analýza plasmidů využitých v této práci pomocí agarosové 
elektroforesy. V první dráze je nanesen marker molekulových hmotností GelPilot 1 kb 
(Qiagen). Pro každý klon jsou vyhrazeny dvě dráhy. V levé vždy vidíme nenaštěpený 
cirkulární plasmid. V pravé pak produkty restrikčního štěpení plasmidu uvedeného nad 
dvojicí drah. Jednalo se o dvojité štěpení enzymy KpnI a XbaI. U drah obsahujících 
produkty štěpení vidíme vždy dva proužky. Horním proužkem je ve všech případech 
linearizovaný plasmid pTRE-Tight (velikost 2,6 kb). Dolními proužky jsou v případě N-
FLAG-DDI2, N-HA-DDI2 a C-Myc-DDI2 lineární sekvence DNA kódující protein Ddi2 
(velikost 1197 bp) a v případě N-FLAG-RAD23B je jím gen pro protein Rad23B (velikost 
1227 bp). 
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4.2.1.1 PLASMIDY KÓDUJÍCÍ LIDSKÝ PROTEIN DDI2 S N-

KONCOVOU ZNAČKOU 

V laboratoři doc. Konvalinky byl již dříve připraven plasmid 

pTREAviDDI2, který kóduje lidský protein Ddi2. Gen DDI2 

přirozeně obsahuje sekvenci, kterou štěpí restrikční enzym 

XbaI. Toto místo bylo odstraněno místně cílenou mutagenezí 

za použití primerů MutDDI2_XbaI_F a MutDDI2_XbaI_R. 

Z mutovaného plasmidu pTREAviDDI2 se zrušeným 

místem XbaI byla metodou PCR získána DNA kódující Ddi2 

a pomocí primerů DDI2_KpnI_F a DDI2_XbaI_R byla na 

její konce zavedena restrikční místa KpnI a XbaI. 

Prostřednictvím těchto míst byla do enzymy XbaI a KpnI 

naštěpených  plasmidů pTRE-Tight-N-FLAG a pTRE-Tight-

N-HA  ligací zavedena sekvence DNA kódující protein Ddi2. 

Byly tak vytvořeny plasmidy pTRE-Tight-N-FLAG-DDI2 a 

pTRE-Tight-N-HA-DDI2 (viz obr. 10). Tyto plasmidy byly 

namnoženy v bakteriích E. coli DH5α a následně byla 

provedena jejich minipreparace. 

4.2.1.2 PLASMID PTRE-TIGHT-N-FLAG-RAD23B 

Protein Rad23B se ukázal jako potenciální interakční partner 

proteinu Ddi2 (viz kap. 4.4) a byl proto překlonován do 

plasmidu pTRE-Tight-N-FLAG. Sekvence DNA kódující 

lidský protein Rad23B byla získána metodou PCR z lidské 

cDNA a na její konce byla zavedena restrikční místa KpnI a 

XbaI. Z takto připravené DNA byl poté vytvořen plasmid 

Obrázek 10: Schémata plasmidů připravených v rámci 
této práce. Vektor A je používán k expresi N-FLAG-DDI2 
pro použití v MS experimentech, buňky transfekované 
vektorem B jsou použity jako negativní kontrola při MS 
analýze. Tento vektor obsahuje ve své sekvenci stop 
kodon za genem pro FLAG peptid. Vektory C, D, E byly 
využity k produkci proteinů vhodných k ověření 
interakce Ddi2-Rad23B metodou afinitní 
chromatografie. 
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pTRE-Tight-N-FLAG-RAD23B (viz obr. 10 na straně 40). Toto klonování provedl Mgr. 

Michal Svoboda v laboratoři Doc. Konvalinky. 

4.2.1.3 PŘÍPRAVA PLASMIDU PTRE-TIGHT-C-MYC-DDI2 

Při tomto experimentu byl připraven plasmid pTRE-Tight-C-Myc-DDI2, který kóduje 

protein Ddi2 s C-koncovou značkou, za kterou byl zvolen tzv. Myc-tag (sekvence AMK: 

EQKLISEEDL). Nejdříve byla metodou PCR získána DNA kódující protein Ddi2 z již 

připravených plasmidů kódujících N-koncově značený Ddi2. Pro tuto reakci byly použity 

primery Fwd_HB_KpnI_Ddi2 a HB_R_DDI2_c-Myc1. Druhou PCR reakcí byla na konec 

genu DDI2 přidána sekvence DNA, která kóduje Myc-tag. Pro druhou reakci byl použit 

stejný dopředný primer jako v případě první reakce a jako revezní primer byl použit 

HB_R_DDI2_c-Myc2. Na konce získané DNA byla zavedena restrikční místa KpnI a XbaI. 

Výsledná DNA byla zaklonována do plasmidu pTRE-Tight a ligační směsí pak byly 

transformovány bakterie E. coli DH5α. Pro schematické znázornění plasmidu viz obr. 10 na 

straně 40. 

4.3 TRANSFEKCE BUNĚK HEK293 A TESTOVÁNÍ EXPRESE DDI2 V 

STABILNÍCH LINIÍCH 

Buňky HEK293 byly transfekovány plasmidy pTRE-Tight-N-FLAG-DDI2 a pTRE-Tight-

N-HA-DDI2, jak je uvedeno v kapitole 3.2.12. Z těchto buněk byly odvozeny jednotlivé 

Obrázek 11: Testování exprese proteinu v eukaryotickém systému HEK293 pomocí 
metody Western blot. Vzorky byly rozděleny pomocí SDS PAGE a přeneseny na 
membránu, jak je uvedeno v experimentální sekci, a visualizovány protilátkou M2-anti-
FLAG (Sigma-Aldrich) (A), resp. anti-HA C29F4 (CST) (B). (A) Úroveň exprese jednotlivých 
testovaných klonů 1-8, v každé dráze je naneseno 20 μg celkového proteinu. Velikost 
exprimovaného konstruktu N-FLAG-DDI2 je 46 kDa. Pro další experimenty byly vybrány 
klony 5, 6, 8. (B) Úroveň exprese testovaných klonů 1-7, v každé dráze je naneseno 20 
μg celkového proteinu. Velikost exprimovaného konstruktu N-HA-DDI2 je 46 kDa. Pro 
další experimenty byl vybrán klon 1. 
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klony, které byly metodou WB testovány na úroveň exprese proteinu N-FLAG-Ddi2, resp. 

N-HA-Ddi2 (viz obr. 11 na straně 41). Na panelu A jsou výsledky pro jednotlivé klony 

exprimující N-FLAG-Ddi2, na panelu B pak klony exprimující N-HA-Ddi2. Pro 

hmotnostně-spektrometrické experimenty byly vybrány klony exprimující N-FLAG-Ddi2 – 

5, 6 a 8, kterých bylo využito jako biologického triplikátu. Dále byl ponechán klon 1 

exprimující N-HA-Ddi2 pro další experimenty. Veškeré transfekce a kultivace buněk 

HEK293 provedla Jana Starková v laboratoři doc. Konvalinky.  

4.4 AFINITNÍ PURIFIKACE A HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (AP-MS) 

Buňky HEK293 byly sklizeny a zlyzovány, jak je popsáno v kapitolách 3.2.12 a 3.2.16. 

Každý vzorek byl připraven z čtyř 100 mm misek pro tkáňové kultury. V připravených 

lyzátech byla změřena koncentrace proteinů (viz kap. 3.2.15). Afinitní purifikace byla 

provedena tak, aby každý vzorek obsahoval stejné množství totálního proteinu v totožném 

objemu. Po promytí a štěpení trypsinem byly vzorky podrobeny hmotnostně spektrometrické 

analýze. In silico rekonstituce proteinů na základě zjištěných produktů trypsinisace byla 

provedena pomocí programu ProteinPilot 5.0, Sciex. Kvantitativní vyhodnocení výsledků 

metodou SWATH bylo provedeno pomocí programu PeakView 2.2, Sciex a statistické 

vyhodnocení pomocí programu MarkerView 1.3, Sciex. Měřeny byly nejdříve „negativní“ 

vzorky, připravené z buněk transfekovaných plasmidem pTRE-Tight-N-FLAG-STOP-

DDI2, který obsahuje stop kodon mezi DNA sekvencí afinitní značky a proteinu. Poté byly 

měřeny vzorky obsahující protein N-FLAG-Ddi2. Experimenty byly provedeny jako 

biologické a technické triplikáty. Hodnoty intenzit jednotlivých proteinů získané metodou 

SWATH byly normalizovány celkovou plochou chromatografických vrcholů (z angl. peak) 

v celkovém iontovém chromatogramu (TIC, z angl. „total ion chomatogram“). Kritéria 

výběru potenciálních interakčních partnerů proteinu Ddi2 byla: 

 Relativní nabohacení daného proteinu v pozitivním vzorku vzhledem k negativní 

kontrole (tzv. fold change) 

 P-hodnota menší než 0,05 (nejmenší hladina, na které se zamítá) 

 Hodnota t-testu 

 Pořadí proteinu při jeho identifikaci v data-dependentním módu měření (při tvorbě 

peptidové, resp. proteinové knihovny) 
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Při vyhodnocení experimentu byly porovnávány negativní vzorky s vzorky obsahujícími N-

FLAG-Ddi2. Na obrázku 12 můžeme vidět distribuci všech identifikovaných proteinů 

v závislosti p-hodnoty na relativním nabohacení proteinu vzhledem k negativní kontrole. 

Barevné spektrum pak zohledňuje hodnoty t-testu (fialová – nejvyšší hodnota, červená – 

nejnižší hodnota). V tabulce 3 je uveden finální seznam potenciálních interakčních partnerů 

proteinu Ddi2, který se zakládá na datech z hmotnostní spektrometrie. Interakcemi Ddi2 

s těmito proteiny je však třeba se dále zabývat a pracovat na jejich charakterisaci. Z toho 

důvodu bylo přistoupeno k další metodě ověření těchto interakcí. 

Obrázek 12: Graf znázorňuje distribuci všech 861 identifikovaných proteinů. Body 
představují jednotlivé identifikované proteiny a jsou vyneseny v závislosti záporně 
vzatého dekadického logaritmu na dvojkovém logaritmu relativního nabohacení. Elipsa 
vymezuje oblast proteinů, které by měly být uvažovány jako potenciální vazební 
partneři proteinu Ddi2. Hodnoty t-testu jsou znázorněny barevným spektrem, červená 
barva značí nejnižší hodnoty a modrá nejvyšší hodnoty t-testu. Graf byl vytvořen pomocí 
programu OriginPro, verze 8. 
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TABULKA 3 ÚZKÝ SEZNAM POTENCIÁLNÍCH INTERAKČNÍCH PARTNERŮ PROTEINU DDI2 

Pořadí 

identifikace 

v DDA 

Přístupový 

kód 
Protein t-test p-hodnota 

Nabohacení 

(SWATH) 

1   N-FLAG-Ddi2 47,198 5,35E-15 58,03 

346 Q08945 FACT complex subunit SSRP1 21,544 5,85E-11 7,58 

199 P54727 UV excision repair protein 

RAD23 homolog B 

8,981 1,13E-06 6,39 

166 Q92499 ATP-dependent RNA helicase 

DDX1 

4,287 1,06E-03 3,99 

492 P62979 Ubiquitin-40S ribosomal 

protein S27a 

13,539 1,25E-08 2,91 

424 O00159 Unconventional myosin-Ic 5,268 2,00E-04 2,90 

96 Q93008 Probable ubiquitin carboxyl-

terminal hydrolase FAF-X 

2,316 3,91E-02 2,75 

213 O15397 Importin-8 2,651 2,12E-02 2,23 

162 P60228 Eukaryotic translation initiation 

factor 3 subunit E 

6,660 2,33E-05 2,22 

412 Q7Z6Z7 E3 ubiquitin-protein ligase 

HUWE1 

3,529 4,15E-03 2,17 

307 P08133 Annexin A6 2,936 1,25E-02 1,95 

40 P11142 Heat shock cognate 71 kDa 

protein 

7,634 6,05E-06 1,89 

11 P08107 Heat shock 70 kDa protein 

1A/1B 

4,893 3,70E-04 1,88 

50 P34932 Heat shock 70 kDa protein 4 6,769 1,99E-05 1,70 

 

4.5 Ověření dat z hmotnostně-spektrometrických experimentů 

Na základě dat z hmotnostní spektrometrie byl vybrán protein Rad23B jako potenciální 

interakční partner. Jako metoda ověření interakce Ddi2-Rad23B byla zvolena afinitní 

chromatografie. Pro tento experiment bylo připraveno několik typů buněk (viz kap. 3.2.19). 

V první sadě experimentů (viz obr. 13 panel A na straně 45) byl na magnetickém suspenzním 

nosiči, konjugovaném s protilátkou M2-anti-Flag (Sigma-Aldrich), imobilizován protein N-

FLAG-Rad23B z lyzátu buněk HEK293 a interakce s proteinem Ddi2 byla testována třemi 

způsoby (viz kap. 3.2.20). Ve všech případech byl v eluční frakci z afinitní chromatografie 

detekován protein N-HA-Ddi2. V tomto uspořádání byly také provedeny tři kontrolní 

experimenty, při kterých bylo ověřováno, že se protein N-FLAG-Rad23B opravdu váže na 

nosič, dále zda nedochází k nespecifické interakci proteinu N-HA-Ddi2 s nosičem a zda se 

z nosiče neuvolňuje konjugovaná protilátka. Výsledkem kontrolních experimentů je závěr, 

že protein N-FLAG-Rad23B neinterferuje s detekcí N-HA-Ddi2, interference nebyla 

zaznamenána ani u potenciálně se uvolňující protilátky z nosiče. Dále bylo potvrzeno, že 
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nedochází k nespecifické vazbě proteinu N-HA-Ddi2 na magnetický nosič s protilátkou M2-

anti-Flag. Stejná membrána byla také vyfotografována po vazbě protilátky M2-anti-Flag-

HRP (Sigma-Aldrich) (viz obr. 13, A2), aby se ověřila přítomnost proteinu N-FLAG-

Obrázek 13: Testování interakce proteinů Ddi2 a Rad23B metodou afinitní 
chromatografie a visualisace pomocí metody Western blot. Vzorky byly analyzovány 
metodou SDS-PAGE a přeneseny na membránu, jak je popsáno v experimentální sekci 
(viz kap. 3.2.14). (A1) Detekce N-HA-Ddi2 navázaného na imobilizovaný N-FLAG-
Rad23B, visualisace pomocí králičí monoklonální protilátky anti-HA C29F4 (CST). 
Experiment 1: Dráha 1 – lyzát HEK293 N-FLAG-Rad23 (30 μg celkového proteinu), 2 – 
lyzát HEK293 N-HA-Ddi2 (30 μg), 3 – eluční frakce (50 % nánosu v AP). Experiment 2: 
Dráha 4 – lyzát HEK293 N-HA-Ddi2 (stabilní linie) + transientní exprese N-FLAG-Rad23B 
(30 μg), 5 – eluční frakce (50 % nánosu v AP). Experiment 3: Dráha 6 – lyzát HEK293, 
transientní koexprese N-HA-Ddi2/N-FLAG-Rad23B (30 μg), 7 – eluční frakce (50 % 
nánosu v AP). Kontroly: Dráha 8 – lyzát HEK293 N-FLAG-Rad23 (30 μg), 9 – eluce N-
FLAG-Rad23 (50 % nánosu v AP); 10 – lyzát HEK293 N-HA-Ddi2 (30 μg), 11 – eluce N-HA-
Ddi2 (50 % nánosu v AP); 12 – lyzační pufr, 13 – eluce z nosiče ekvilibrovaného 
v lyzačním pufru. (A2) Jedná se o membránu (A) s detekcí proteinu N-FLAG-Rad23B, 
visualisace pomocí myší monoklonální protilátky M2-anti-Flag-HRP (Sigma-Aldrich). 
(B3) Detekce N-FLAG-Rad23B navázaného na imobilizoaný N-HA-Ddi2, visualisace 
pomocí myší monoklonální protilátky M2-anti-Flag-HRP (Sigma-Aldrich).  Experiment 1: 
Dráha 1 – lyzát HEK293 N-FLAG-Rad23B (30 μg), 2 – lyzát HEK293 N-HA-Ddi2 (30 μg), 3 
– eluční frakce (50 % nánosu v AP). Experiment 2: Dráha 4 – lyzát HEK293 N-HA-Ddi2 
(stabilní linie) + transientní exprese N-FLAG-Rad23B (30 μg), 5 – eluční frakce (50 % 
nánosu v AP). Experiment 3: 6 – lyzát HEK293, transientní koexprese N-HA-Ddi2/N-
FLAG-Rad23B (30 μg), 7 – eluční frakce (50 % nánosu v AP). (B4) Jedná se o membránu 
(C) s detekcí proteinu N-HA-Ddi2, visualisace pomocí králičí monoklonální protilátky 
anti-HA C29F4 (CST).  
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Rad23B. Výsledkem je, že protein N-

FLAG-Rad23B se spolehlivě váže na nosič 

a jeho eluce z nosiče probíhá efektivně. Při 

tomto uspořádání je tedy závěrem, že 

v prostředí buněčného lyzátu spolu proteiny 

Ddi2 a Rad23B interagují. V druhé sadě 

experimentů (viz obr. 13, panel B na straně 

45) bylo zvoleno opačné uspořádání afinitní 

chromatografie, imobilizovaným proteinem 

byl N-HA-Ddi2 a detekováno bylo navázání 

proteinu N-FLAG-Rad23B. V experimentu 

1 jsou postupně naneseny lyzát buněk 

HEK293 obsahujících N-FLAG-Rad23B, 

který vidíme na mírně nad hranicí 50 kDa 

(molekulová hmotnost konstruktu je 

45kDa). V další dráze je nanesen lyzát 

obsahující N-HA-Ddi2. Tento protein 

přirozeně protilátkou proti „Flag-tagu“ 

nedetekujeme. V dráze 3 je pak nanesena 

eluční frakce z afinitní chromatografi, kde 

detekujeme slabou pozitivitu na protein N-

FLAG-Rad23B. V dráze 4 je nanesen lyzát 

z buněk HEK293 stabilně exprimujících N-

HA-Ddi2, které byly transientně transfekovány konstruktem pTRE-Tight-N-FLAG-

Rad23B. V tomto lyzátu dle očekávání detekujeme protein N-FLAG-Rad23B, v dráze 5 je 

pak nanesena eluční frakce, která je také positivní na protein N-FLAG-Rad23B. Experiment 

2 je v pozitivním smyslu řádově průkaznější než experiment 1.  Třetí experiment byl 

proveden obdobně jako druhý. V dráze 6 vidíme lyzát z buněk HEK293, které byly 

transientně kotransfekovány konstrukty pro expresi jak N-FLAG-Rad23B, tak N-HA-Ddi2. 

Tento vzorek je dle očekávání positivní na protein N-FLAG-Rad23B. V dráze 7, kde je 

nanesena eluční frakce z afinitní chromatografie, slabě detekujeme protein N-FLAG-

Rad23B. Dále byly provedeny dva kontrolní experimenty, ve kterých bylo prokázáno, že 

protein N-HA-Ddi2 neinterferuje s detekcí proteinu N-FLAG-Rad23 (dráhy 8 a 9) a že 

Obrázek 14: Detekce C-Myc-Ddi2 
navázaného na imobilizovaný N-FLAG-
Rad23B metodou Western blot, 
visualisace pomocí králičí monoklonální 
protilátky anti-Myc 71D10 (CST). 
Experimentální detaily jsou popsány 
v kap. 3.2.14. Experiment 1: Dráha 1 – 
lyzát HEK293, transientní koexprese C-
Myc-Ddi2/N-FLAG-Rad23B (40 μg), 2 – 
eluční frakce (100 % nánosu v AP). 
Experiment 2: Dráha 3 – lyzát HEK293 C-
Myc-Ddi2 (40 μg), 4 – lyzát HEK293 N-
FLAG-Rad23B (40 μg), 5 – eluční frakce 
(100 % nánosu v AP). Kontroly: Dráha 6 – 
lyzát HEK293 N-FLAG-Rad23B (40 μg), 7 – 
eluční frakce N-FLAG-Rad23B (100 % 
nánosu v AP); 8 – lyzát HEK293 C-Myc-
Ddi2 (40 μg), 9 – eluční frakce C-Myc-Ddi2 
(100 % nánosu v AP); 10 – eluční frakce 
z nosiče ekvilibrovaného pouze lyzačním 
pufrem. Písmeno „X“ značí prázdnou 
dráhu. 
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nedochází k nespecifické interakci proteinu N-FLAG-Rad23B se suspenzním nosičem. 

Membrána B4 je totožná s membránou B3, jen byla vyvolána v přítomnosti protilátky proti 

afinitní značce HA (monoklonální králičí protilátka C29F4, Cell Signaling Technologies). 

Na této membráně jednoznačně detekujeme protein N-HA-Ddi2 v elučních frakcích (dráhy 

3, 5, 7) a v kontrolní eluční frakci v dráze 9. Relativní množství N-HA-Ddi2 v totálním 

lyzátu však bylo zřejmě nižší, což zapříčinilo slabší positivitu lyzátů na tento protein (dráhy 

2, 4, 6, 8). S přihlédnutím ke kontrolám, lze tento experiment považovat za další důkaz faktu, 

že proteiny Rad23B a Ddi2 spolu interagují. Dále z těchto experimentů lze vyvodit závěr, že 

nezáleží, který z těchto dvou interaktantů je imobilizovaný na nosiči, pokud je imobilizován 

pomocí afinitní značky na svém N-konci. Třetí sada experimentů (viz obr. 14 na straně 46) 

se od předchozích dvou poněkud liší. V tomto uspořádání byl použit protein Ddi2, který byl 

označen na svém C-konci, nikoli N-konci. Za afinitní značku byl zvolen „Myc-tag“. 

Prověřována byla interakce tohoto proteinu s imobilizovaným N-FLAG-Rad23B. 

Membrána 5 (viz obr. 14 na straně 46) byla vyvolána v přítomnosti protilátky proti afinitní 

značce Myc (králičí monoklonální protilátka 71D10, Cell Signaling). V první dráze můžeme 

vidět nános lyzátu z buněk HEK293 koexprimujících proteiny C-Myc-Ddi2 a N-FLAG-

Rad23B. V dráze 2 pak eluční frakci z afinitní chromatografie, ve které detekujeme slabou 

positivitu na protein C-Myc-Ddi2. V experimentu 2 vidíme postupně  nanesený lyzát buněk 

HEK293, které exprimují protein C-Myc-Ddi2 (dráha 3), dle očekávání detekujeme 

positivitu na protein C-Myc-Ddi2. V dráze 4 je pak nanesen lyzát buněk HEK293, které 

exprimují protein N-FLAG-Rad23B, vidíme zde, že vlivem proteinu N-FLAG-Rad23B 

nedochází k interferenci s detekcí proteinu C-Myc-Ddi2. V dráze 5 je nanesena eluční frakce 

z afinitní chromatografie, tento vzorek je také positivní na protein C-Myc-Ddi2, což by 

mohlo vést k závěru, že i v tomto uspořádání spolu proteiny Ddi2 a Rad23B interagují, avšak 

na základě provedených kontrolních experimentů není toto tvrzení průkazné. V drahách 6 a 

7 vidíme postupně nános lyzátu HEK293 exprimujících N-FLAG-Rad23 a eluční frakci 

z afinitní chromatografie. V těchto drahách nedetekujeme žádný signál, což odpovídá 

očekávání. Druhý kontrolní experiment však poukazuje na nespecifickou vazbu proteinu C-

Myc-Ddi2 na suspenzní nosič M2-anti-FLAG (Sigma-Aldrich). V dráze 8 je nanesen lyzát 

z buněk HEK293 exprimujících protein C-Myc-Ddi2, kde jej dle očekávání detekujeme, 

avšak detekujeme jej i v eluční frakci (dráha 9), kde by teoreticky být neměl. Z tohoto 

důvodu tento experiment neprůkazný, jak již bylo uvedeno výše. Shrneme-li tuto kapitolu, 

pak můžeme tvrdit, že interakce proteinů Rad23 a Ddi2 byla prokázána metodou afinitní 
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chromatografie a zároveň byla zjištěna závislost této interakce na poloze afinitní značky 

proteinu Ddi2. Pro Ddi2 označený na svém C-konci se interakci potvrdit nepodařilo, avšak 

pro N-koncově značený Ddi2 byla interakce tohoto proteinu s Rad23 spolehlivě prokázána. 

5 DISKUZE 

Tato bakalářská práce se zabývá pokusem o objasnění fysiologické funkce lidského 

homologu proteinu Ddi2. Jak název napovídá, rodina proteinů „DNA damage–inducible“ je 

spojena s mechanismy opravy genomu po poškození DNA. Jejich doménová struktura, 

obsahující domény schopné specificky interagovat s ubikvitnem i s proteasomálními 

podjednotkami (doména UBL a motiv interagující s ubikvitinem, UIM, viz obr. 6 na straně 

17), je předurčuje i k funkci adaptorových proteinů, které by mohly zprostředkovávat 

interakci mezi ubikvitinylovanými proteiny a proteasomem. Vedle těchto domén obsahuje 

kvasinkový i lidský homolog proteinu Ddi1 ještě helikasovou doménu HDD s neznámou 

funkcí, a konečně doménu strukturně homologní s retrovirovými proteasami (RVP doména).  

Přítomnost této domény ve struktuře proteinů Ddi1  je velmi inspirativní pro spekulaci pro 

další fysiologické funkce těchto proteinů. Struktura této domény (viz obr. 7 na straně 19) 

skutečně nápadně připomíná strukturu aspartátové proteasy z viru HIV, a proto se velmi 

nabízela spekulace, že proteiny Ddi1 jsou multidoménové proteasy, které mají vlastní 

proteolytickou funkci buď v rámci proteasomální degradace, nebo při procesu opravy 

poškozené DNA. Bylo by velmi atraktivní spekulovat, že Ddi1 může hrát role 

deubikvitinasy, specialisované isopeptidasy, která odštěpuje zbytky ubikvitinu z proteinů, 

má důležitou regulační funkci v proteasomální degradaci a je zajímavým cílem 

terapeutického zásahu. Takových deubikvitinas byla už identifikována celá řada, ale žádná 

z nich nevyužívá reakčního mechanismu aspartátových proteas. Další zajímavou možností 

by byla potenciální funkce Ddi1 při degradaci některé součásti komplexu účastnícího se 

opravy poškozené DNA v buňce. Přes veškeré úsilí nebyl žádný substrát zatím nalezen. To 

může znamenat buď to, že proteasová doména ve skutečnosti nemá proteolytickou aktivitu 

a její funkce je ryze strukturní (jedná se o dimerisační doménu, která stabilisuje dva řetězce 

proteinu Ddi ve funkčním dimeru), případně to, že ke své funkci potřebuje RVP doména 

dosud neidentifikovaný buněčný faktor, který v našich experimentech nebyl přítomen. 

Potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy bude předmětem dalších experimentů. 
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Je tedy zřejmé, že k rozluštění fysiologické funkce proteinu lidského Ddi2 by bylo velmi 

důležité identifikovat proteiny, ke kterým se váže in vivo a které s ním tak mohou vytvářet 

strukturní nebo funkční celek. Metod k identifikaci proteinových partnerů zná moderní 

biochemie celou řadu. Mezi nejčastěji používané patří funkční kombinace afinitní 

chromatografie a proteomické analýzy s použitím hmotnostní spektrometrie. Schéma našeho 

postupu je zobrazeno na obr. 8 na straně 38.  Připravili jsme plasmidy pro rekombinantní 

expresi dvou různě značených variant lidského proteinu Ddi2: jednak proteinu značeného 

fragmentem (aminokyseliny 98-106) z povrchového chřipkového proteinu, hemaglutinasy 

(HA-tag).  Jde o silně imunogenní peptid, proti kterému existují komerčně dostupné citlivé 

a velmi specifické protilátky, a proto se tento krátký peptid často používá ve fúzi se 

zkoumaným proteinem pro jeho lepší detekci, visualisaci nebo purifikaci. Dále jsme použili 

tzv. „flag-tag“, peptidu o sekvenci DYKDDDDK, který je už od 80. let používán pro 

purifikaci a visualisaci proteinů, protože je vůči němu připravena řada citlivých a 

specifických protilátek, je dobře rozpustný a lze jej od cílového proteinu odštěpit 

enterokinasou. Fúzní proteiny Ddi2 značené na N-konci těmito peptidovými značkami jsme 

exprimovali v savčích buňkách, a afinitní chromatografií s použitím nosičů obsahující 

protilátky proti příslušným značkám jsme proteiny Ddi2 isolovali i s případnými 

endogenními proteinovými partnery, které se na ně v savčích buňkách mohou navázat. Jako 

kontrolu jsme použili konstrukt stejné značky - FLAG-peptidu, který ovšem už neobsahoval 

studovaný protein Ddi2, abychom tak odlišili proteiny nebo peptidy, které by nespecificky 

interagovaly právě s touto značkou.  Výsledné směsi, které mohly obsahovat potenciální 

interagující proteiny, byly charakterisovány proteomicky jako tryptické štěpy. Výsedky 

proteomické analysy jsou shrnuty v tabulce 3. Jak se dalo čekat, citlivá proteomická analysa 

identifikovala hned několik proteinů, které byly kopurifikovány spolu s rekombinantním 

Ddi2 s peptidovou značkou na N-konci. Jako velmi zajímavého kandidáta jsme zvolili 

protein Rad23B, jehož lidský homolog je znám jako hHR23B. Je zajímavé zmínit, že tento 

protein funkčně propojuje obě dráhy, ve kterých může protein Ddi2 hrát důležitou roli, a to 

jak  dráhu opravy DNA, tak i  dráhu proteosomální degradace.  

Vzhledem k tomu, že afinitní chromatografie s sebou nutně nese nebezpečí identifikace 

falešně pozitivních proteinů, je třeba na naměřená data pohlížet kriticky. Se studovaným 

proteinem mohou kopurifikovat další, funkčně nesouvisející proteiny, proteomická metoda 

detekce je velmi citlivá a může tedy identifikovat i proteiny, které se vážou na studovaný 
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protein ve stopovém množství, a konečně, protein Ddi2 byl exprimován v savčích buňkách 

ve vysokém, nefysiologickém množství („overexprese“), což mohlo vést k arteficiálním 

interakcím, ke kterým při běžné hladině exprese nedochází.  

Z těchto důvodů bylo  třeba potenciální interakci proteinu Rad23 s Ddi2 ověřit. Připravili 

jsme tedy experiment, kdy jsme exprimovali v savčích buňkách protein Rad23 s peptidovou 

značkou FLAG, imobilizovali jej na nosiči a analyzovali jeho interakci s rekombinantním 

proteinem Ddi2, který byl označen peptidovou značkou HA. Tento experiment byl proveden 

i v opačném uspořádání, ve kterém byla analyzována interakce proteinu Rad23B 

s imobilizovaným proteinem Ddi2. V obou těchto experimentech byly oba proteiny 

označeny afinitní značkou na svém N-konci. V tomto uspořádání byla interakce Rad23B-

Ddi2 prokázána, tento výsledek je také v souladu s hmotnostně-spektrometrickými daty. Pro 

posouzení vlivu polohy afinitní značky na interakci byl proveden ještě další experiment, ve 

kterém byla analyzována interakce proteinu Ddi2, označeného peptidovou značkou Myc na 

svém C-konci, s imobilizovaným proteinem N-FLAG-Rad23B. Myc je afinitní peptidovou 

značkou s aminokyselinovou sekvencí EQKLISEEDL, která je odvozena z jaderného 

fosfoproteinu c-Myc. Tento experiment však poskytl neprůkazný výsledek pravděpodobně 

vinou nespecifické vazby proteinu Ddi2 na použitou afinitní matrici. V laboratoři Jana 

Konvalinky byly dále provedeny i hmotnostně-spektrometrické experimenty s C-koncově 

označeným proteinem Ddi2, které také, na rozdíl od dat publikovaných v této práci, 

neprokazují interakci Rad23B-Ddi2, pokud je protein Ddi2 označen na jeho C-konci. Tento 

fakt by mohl vést k úsudku, že v této interakci je zapojen motiv UIM na C-konci proteinu 

Ddi2, který je při C-koncovém značení blokován. Tuto hypotézu je však třeba prověřit 

dalšími experimenty. 

Interakce proteinu Rad23 s Ddi2 byla tedy in vitro prokázána. V dalších pokusech bude třeba 

tuto interakci charakterizovat biofyzikálními metodami (isotermální kalorimetrie, metoda 

povrchové resonance), případně strukturně (vyřešení struktury příslušného proteinového 

komplexu rentgenovou difrakcí nebo NMR). Strukturní a biofyzikální charakterizaci bude 

dále důležité doplnit ověřením interakce in vivo, tj. například potvrzením kolokalizace obou 

proteinů konfokální mikroskopií za použití fluorescenčně značených variant obou 

potenciálních partnerů. To je však už úkol pro další studia. 
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6 ZÁVĚR 

 Byly připraveny DNA konstrukty kódující protein Ddi2 pro expresi v savčích 

buňkách HEK293 s N-koncovými a C-koncovými afinitními značkami. 

 V expresním systému HEK293 byl připraven rekombinantní protein Ddi2 s afinitní 

kotvou FLAG na jeho N-konci. 

 S proteinem N-FLAG-Ddi2 byla provedena proteomická analýza metodou afinitní 

chromatografie spřažené s hmotnostní spektrometrií. Tato analýza poskytla několik 

potenciálních interakčních partnerů proteinu Ddi2. 

  Jako vhodný kandidát na vazebného partnera proteinu Ddi2 byl vybrán protein 

Rad23B. 

 Interakce Ddi2-Rad23B byla potvrzena metodou afinitní chromatografie v několika 

různých uspořádáních pro protein Ddi2 s afinitní značkou na jeho N-konci. 

 Experimentální data naznačují, že pokud je afinitní značka na C-konci proteinu Ddi2, 

blokuje tak interakci s proteinem Rad23B. Charakterisací této interakce se budeme 

v naší laboratoři dále zabývat. 
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