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Abstrakt 

Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti 

v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým 

prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské 

množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú do nej ďalej prenášané. Najväčšiu triedu 

predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor 

typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu dôležitých procesov ako je 

učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej 

spoločnosti, pričom snaha o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty viedla k 

objaveniu proteínu Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like 

(endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Tento proteín sa podieľa na regulácii energetickej 

rovnováhy a jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný 

partner CB1R, pričom sa zistilo, že je zapojený do procesu internalizácie receptora 

prostredníctvom klatrínovej endocytózy (CME). Kľúčovými proteínmi pre jej iniciáciu 

a rannú fázu sú FCHO1/2, s ktorými vykazuje SGIP1 vysokú sekvenčnú homológiu. Avšak 

vplyv SGIP1 na internalizáciu aktivovaného receptora je narozdiel od FCHO1/2 inhibičný, 

pričom mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je detailne objasnený. Táto práca sa 

zameriava na objasnenie funkcie jednotlivých domén SGIP1 v súvislosti s interferenciou 

internalizácie agonistom aktivovaného CB1R. Využitý bol prístup, v ktorom bola vytvorená 

séria delečných a chimérnych mutantov SGIP1 a FCHO2, pričom následne bol skúmaný ich 

vplyv na internalizáciu agonistom aktivovaného CB1R pomocou fluorescenčnej 

mikroskopie. Získané výsledky ukazujú, že doména proteínu SGIP1 interagujúca s AP2 

komplexom je zodpovedná za inhibičný efekt v súvislosti s klatrín-sprostredkovanou 

endocytózou CB1R.  

 

 

 

Kľúčové slová: endokanabinoidná signalizácia, receptory spojené s G-proteínmi, 

Kanabinoidný receptor  



  

Abstract 

To preserve homeostasis and proper function in every living organism, it is important 

for cells to communicate with each other and their environment. Cells are constantly 

processing a huge amount of extracellular stimuli through proteins called receptors. 

Receptors can transduce the signal from extracellular to intracellular compartments. G-

protein coupled receptors are the biggest group, in which also belongs Cannabinoid receptor 

type 1 (CB1R). Endocannabinoid system regulates many biological processes such as 

learning, food intake, and movement. Obesity is a serious issue nowadays and in cases of 

claryfing its molecular-genetic basis, there was found Src homology 3-domain growth factor 

receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). SGIP1 has a role in the 

regulation of energetic balance and its overexpression is leading to a development of obesity. 

SGIP1 was detected as an interaction partner of CB1R and it had been found that it is 

involved in internalization via clathrin-mediated endocytosis (CME). Key proteins for 

initiation and early phase of CME are FCHO1/2, with which SGIP1 shares high sequential 

homology. However, effect of SGIP1 on internalization of activated CB1R is inhibitory 

unlike FCHO1/2,wheras detailed mechanism of its function remains unclear. The aim of this 

study was to clarify the role of distinct domains of SGIP1 in the context of interference with 

internalization of agonist-activated CB1R. To reach this goal, there were developed deletion 

and chimera mutant constructs of SGIP1 and FCHO2 in our laboratory. Subsequently we 

analyzed their impact on internalization of agonist activated CB1R via fluorescence 

microscopy. Our results shows, that domain of SGIP1 which interacts with AP2 complex is 

responsible for inhibition effect of CME of activated CB1R. 
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1 Teoretická časť 

1.1 Úvod 

Nevyhnutným predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti 

v každom živom organizme, je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým 

prostredím. Každá bunka je schopná neustále spracovávať obrovské množstvo 

extracelulárnych podnetov, ako sú napríklad hormóny, odoranty, neurotransmitery atď. 

Mechanizmy, akými bunky príjmajú vonkajšie stimuly a odpovedajú na ne boli predmetom 

intenzívneho skúmania viac ako storočie. Vďaka mnohým štúdiám sa preukázalo, že väčšina 

týchto podnetov ovpyvňuje špecifický proteín na povrchu alebo vnútri bunky – takzvaný 

receptor. Väzbou signálnej molekuly na receptor dochádza k zmene jeho konformácie, 

vďaka čomu sa môže signál prenášať ďalej a aktivovať rôzne signálne dráhy. 

Transmembránové receptory môžme podľa povahy šírenia signálu rozdeliť do troch rôznych 

tried. Prvú triedu predstavujú receptory spojené s iónovým kanálom, pričom aktivácia 

receptora vedie k otvoreniu alebo zatvoreniu póru kanála, a teda k zmene membránového 

potenciálu bunky. Do druhej skupiny patria receptory spojené s enzýmom, ktoré sa buď 

vyznačujú vlastnou katalytickou aktivitou alebo sa priamo podieľajú na aktivácii 

špecifických enzýmov. Tretiu a zároveň najrozsiahlejšiu skupinu tvoria receptory spojené 

s G-proteínom (GPCRs). Väzba ligandu na receptor tohto typu vedie k aktivácii 

heterotrimérneho G-proteínu, ktorý prenáša signál na efektor (napr. enzým, iónový kanál...). 

Receptory patriace do rodiny GPCRs sa vyskytujú výlučne u eukaryotov. V ľudskom 

genóme sa nachádza až 800 rôznych génov kódujúcich GPCRs, vďaka čomu predstavujú 

najpočetnejšiu skupinu membránových proteínov. Transdukcia signálu pomocou GPCRs je 

kľúčová pre takmer všetky fyziologické procesy počínajúc zrakom, čuchom, chuťou až po 

funkcie neurologické, endokrinné, reprodukčné a kardiovaskulárne. Vďaka vyššie 

uvedeným vlastnostiam sú GPCRs hlavným terčom pre zacielenie liečby mnohých ochorení. 

V súčasnej klinickej praxi je asi 30 % z celkového počtu liečiv na trhu cielených práve na 

GPCRs. Aj napriek tomu, táto skupina receptorov ponúka stále obrovské možnosti pre vývoj 

nových terapeutík. Avšak aby bolo možné liečbu skvalitniť a minimalizovať vedlajšie 
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účinky, je dôležité detailné pochopenie signálnych mechanizmov GPCRs a organizácie 

proteínov, s ktorými tieto receptory interagujú. 

1.2 Receptory spojené s G-proteínom (GPCRs) 

Porovnávaním sekvencií jednotlivých GPCRs sa zistila prítomnosť značných 

odlišností medzi nimi. Napriek tomu však všetky zdieľajú minimálne jeden spoločný znak - 

centrálnu doménu tvorenú siedmimi transmembránovými alfa helixami. Táto doména je 

esenciálna pre transdukciu signálu cez cytoplazmatickú membránu (Latorraca, 

Venkatakrishnan, & Dror, 2017). Jednotlivé helixy sú navzájom prepojené tromi 

intracelulárnymi a tromi extracelulárnymi kľučkami, pričom C-koniec receptoru je 

orientovaný do vnútra bunky a N-koniec von (Bockaert & Pin, 1999). N-terminus 

a extracelulárne kľučky sú zodpovedné za väzbu ligandu, kdežto intracelulárne domény 

a kľučky sú kritické pre interakciu s G-proteínmi. Dĺžka N a C terminu sa u jednotlivých 

typov receptorov odlišuje, čo podmieňuje ich špecifické vlastnosti (Hanlon & Andrew, 

2015).  

1.2.1 Klasifikácia 

Na základe sekvenčnej podobnosti rozlišujeme u cicavcov 5 základných skupín 

receptorov spojených s G-proteínmi (Hanlon & Andrew, 2015). 

1. Rodopsínová rodina (trieda A) je najpočetnejšiou skupinou, pričom sa do nej 

radí viac ako 700 rôznych receptorov. Členovia tejto rodiny sa vyznačujú 

vysokou diverzitou interagujúcich ligandov, počnúc od iónov a malých molekúl, 

cez peptidy, hormóny, neurotransmitery až po odoranty a fotóny svetla. Medzi 

typických zástupcov patrí napríklad rodopsínový receptor, adreno-receptor alebo 

kanabinoidný receptor.  

2. Sekretínová rodina (trieda B) predstavuje pomerne malú skupinu – obsahuje 

iba 15 členov. Receptory tejto rodiny sú aktivované peptidovými hormónmi. 

Patrí sem napríklad receptor pre parathyroidný hormón, kalcitonín, sekretín atď. 

3. Glutamátová rodina (trieda C) viaže rôznorodé typy ligandov ako napríklad 

aminokyseliny a ich deriváty, cukry, feromóny a Ca2+ ióny. Táto rodina 
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pozostáva z 23 členov – príkladom sú GABA-B receptory, glutamátové 

metabotropné receptory alebo receptor citlivý na vápnik. 

4. Adhézna rodina je menej typickou skupinou, do ktorej patrí asi 26 rôznych 

receptorov. Avšak u väčšiny zatiaľ neboli objavené žiadne interagujúce ligandy. 

Členovia tejto rodiny majú úlohu v imunitnom systéme a neuronálnom vývoji. 

5. Frizzled rodina pozostáva z 10 frizzled receptorov a 1 smoothened receptoru, 

ktoré sú kriticky dôležité pri embryogenéze a v dospelosti pri regulácii 

tkanivovej homeostázy. Ich signalizácia je aktivovaná malými glykoproteínmi. 

1.2.2 Aktivačný cyklus G-proteínov 

GPCRs interagujú so širokým spektrom extracelulárnych ligandov, pričom jeden 

receptor môže viazať rôzne ligandy a taktiež ten istý ligand môže pôsobiť na viacero 

receptorov (Civelli, Saito, Wang, Nothacker, & Reinscheid, 2006). Podmienkou aktivácie 

signalizácie je väzba exogénneho ligandu na receptor, ktorá zapríčiňuje jeho štruktúrne 

zmeny nevyhnutné pre asociáciu s heterotrimérnymi G-proteínmi. G-proteíny sú tvorené 

tromi podjednotkami α, β a γ, pričom α podjednotka má schopnosť viazať a hydrolyzovať 

GTP. Hlavnou úlohou G-proteínov je transdukcia extracelulárneho signálu na intracelulárne 

efektory. Väzbou neaktívneho G-proteínu na aktivovaný receptor dochádza k výmene GDP 

za GTP na α podjednotke za pomoci GEF (guanine nucleotide exchange factor). Po 

naviazaní GTP dochádza ku zmene konformácie G-proteínu, následkom čoho disociuje na 

aktivovanú α podjednotku a β, γ podjednotku. Aktívna konformácia umožňuje α 

podjednotke, prípadne βγ podjednotke interakciu s intracelulárnymi efektormi. Po veľmi 

krátkej dobe však Gα hydrolyzuje GTP a následne reasociuje s βγ komplexom, čím dochádza 

k inaktivácii G-proteínovej signalizáce (Bockaert & Pin, 1999). Dôležitým mechanizmom 

atenuácie receptora je desenzitizácia – proces pri ktorom dochádza k útlmu signalizácie 

aktivovaného receptora. Tento stav nastáva z dôvodu fosforylácie intracelulárnych častí 

receptora prostredníctvom GPCRs kináz (GRKs), prípadne proteín kinázy A alebo C. 

Fosforylácia GPCR má za následok väzbu β-arrestínu, ktorý bráni interakcii G-proteínu 

s receptorom a v konečnom dôsledku inhibuje jeho signalizáciu (Pitcher, Lohse, Codina, 

Caron, & Lefkowitz, 1992). Receptor s naviazaným β-arrestínom je následne 

internalizovaný do bunky pomocou klathrín-sprostredkovanej endocytózy. Ďalej môže byť 
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receptor buď ubiquitinylovaný a degradovaný v lyzozómoch alebo defosforylovaný 

a recyklovaný späť na membránu (Oakley, Laporte, Holt, Caron, & Barak, 2000). 

Mechanizmus desenzitizácie bráni nadmernej alebo chronickej stimulácii receptoru 

ligandom (Ferguson, Zhang, Barak, & Caron, 1998). 

1.2.3 Dráhy G-proteínovej signalizácie 

Prostredníctvom G-proteínov je regulovaných mnoho dôležitých bunkových 

komponentov, ako sú napríklad metabolické enzýmy, iónové kanály, transkripčná mašinéria 

a iné (Neves, Ram, & Iyengar, 2002). Schopnosť aktivácie rôznych intracelulárnych 

signálnych kaskád má ako Gα tak aj Gβγ podjednotka. Je známych približne 21 Gα, 6 Gβ 

a 12 Gγ rôznych podjednotiek, ktoré spolu môžu vytvárať nespočetné množstvo kombinácii 

(Oldham & Hamm, 2008).  

Na základe toho aký typ signálnej dráhy Gα podjednotka aktivuje, rozoznávame 4 

rôzne rodiny Gαs, Gαi, Gαq a Gα12/13. Rodina Gαs stimuluje membránový enzým 

adenylátcyklázu, ktorá katalyzuje konverziu andenozín monofosfátu (AMP) na cyklický 

AMP (cAMP). cAMP má úlohu druhého posla, pričom sa viaže na proteín kinázu A (PKA),  

ktorú následne aktivuje. Alfa podjednotky patriace do rodiny Gαi majú opačný účinok ako 

Gαs, a teda ich účinok na adenylátcyklázu je inhibičný. Do tretej skupiny patria podjednotky 

typu Gqα, ktorých intracelulárnym efektorom je fosfolipáza C (PLC). Aktiváciou PLC 

dochádza ku štiepeniu fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu na inositol-1,4,5-trifosfát (IP3) a 1,2-

diacylglycerol (DAG). IP3 je schopný aktivovať vápenaté kanály endoplazmatického 

retikula, čím dochádza k ich otvoreniu a následnému výlevu Ca2+ iónov do cytoplazmy. 

Vápenaté ióny sa spolu s DAG podieľajú na aktivácii proteín kinázy C (PKC) (Neves et al., 

2002). Posledná rodina Gα12/13 sa vyznačuje tým, že reguluje aktivitu malej GTPázy RhoA 

pomocou indukcie Rho guanín nukleotid výmenných faktorov (Rho GEF) (Kurose, 2003). 

RhoA ovplyvňuje množstvo procesov v bunke, ako je napríklad: regulácia aktínového 

cytoskeletu, polarita bunky, dynamika mikrotubulov, transkripcia, bunková migrácia a iné 

(Siehler, 2009). Základné dráhy G-proteínovej signalizácie sú zobrazené na Obr. 1. 

Odhliadnuc od toho, že Gβγ komplex bráni spontánnej aktivácii Gα a zabezpečuje 

reasociáciu s receptorom pri príprave na nový cyklus má taktiež úlohu v signalizácii. Po 

disociácii od Gα môže nezávisle pôsobiť na množstvo efektorov ako sú: Kir3 kanály, 
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napätím riadené Ca2+ kanály, MAP kinázy, rôzne izoformy adenylátcyklázy, 

fosfaditylinozitol-3-kinázy (PI3K) a fosfolipázu C. Ďalší interakční partneri komplexu Gβγ 

sú predmetom skúmania (Khan et al., 2013). 

 

Obr. 1 Základné dráhy G-proteínovej signalizácie. Rôzne α podjednotky spúšťajú rôzne signálne dráhy. Gq aktivuje 

fosfolipázu C (PLC) a v konečnom dôsledku proteín kinázu C. Gs stimuluje činnost adenylátcyklázy a naopak Gi ju 

inhibuje. Obrázok bol prevzaný a upravený podľa originálu (Jacoby, Bouhelal, Gerspacher, & Seuwen, 2006). 

Okrem G-proteínovej dráhy môže u GPCRs dochádzať tiež k aktivácii alternatívnej 

signálnej kaskády na G-proteínoch nezávislej. Táto dráha je podmienená väzbou β-arrestínu 

na fosforylovaný receptor a jeho následnou endocytózou (Bologna, Teoh, Bayoumi, Tang, 

& Kim, 2017). Bolo preukázané, že internalizovaný komplex receptor-β-arrestín môže 

formovať lešenie pre MAPKs – konkrétne ERK 1/2, p38, c-Jun N terminálnu kinázu a malé 

Rho GTPázy čím dochádza k vytvoreniu signalozómu a dlhotrvajúcej signalizácii v cytozole 

(Song, Coffa, Fu, & Gurevich, 2009). Iným štúdiam sa podarilo preukázať, že arrestínová 

dráha ovplyvňuje aj funkciu nereceptorových tyrozín kináz, Akt, PI3K, NF-kB 

a fosfodiesterázy 4 (DeWire, Ahn, Lefkowitz, & Shenoy, 2007). 

1.2.4 Klatrín-sprostredkovaná endocytóza 

Receptory môžu byť spolu so svojimi ligandami internalizované z cytoplazmatickej 

membrány do intracelulárnych kompartmentov. Endocytóza má nenahraditeľnú úlohu vo 
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fyziológii pretože reguluje dôležité procesy na bunkovej membráne, ako sú napríklad prívod 

živín do bunky, obnova membránových proteínov, regulácia transmembránovej signalizácie 

a iné. Najčastejšie k tomu dochádza prostredníctvom klatrínovej endocytózy, ktorá je 

zároveň aj najlepšie preskúmaným mechanizmom. Pri tomto procese dochádza k invaginácii 

cytoplazmatickej membrány a vzniku klatrínom obalených váčkov, ktoré obsahujú náklad. 

Váčky sú následne transportované cytoplazmy, kde sa klatrínový obal rozpadá a náklad je 

uvoľnený. Tvorba vezikúl má 5 základných štádii: iniciácia, selekcia nákladu, tvorba 

klatrínového obalu, odškrtenie, rozpad obalu. Keďže klatrín nie je schopný interagovať s 

nákladom sám o sebe, celý proces začína väzbou adaptorových proteínov a komplexov, čo 

ilustruje Obr.2. Pre iniciáciu endocytózy sú kľúčové 3 proteíny – FCHO1/2, Eps15 

(epidermal growth factor pathway substrate 15) a intersektín, pričom ich deplécia 

znemožňuje vznik klatrínových váčkov. FCHO1/2 má na svojom N-termine F-BAR 

doménu, ktorá viaže membránový lipid fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát, ale  taktiež 

spôsobuje tubuláciu cytoplazmatickej membrány. Pomocou C-koncovej µ-homologickej 

domény (µHD) interaguje s intersektínom1 a Eps15. Na takto označenú oblasť určenú 

k endocytóze sa následne viažu ďalšie adaptorové proteíny – AP-2, Dab2 a epsín, ktoré 

prepájajú náklad so samotným klatrínom a dochádza k ohýbaniu membrány. Aby mohol 

AP-2 indukovať polymerizáciu klatrínu a viazať sa na náklad je nevyhnutná jeho aktivácia. 

Ukázalo sa, že FCHO1/2 priamo interagujú s AP-2, pričom sa podieľajú na jeho prechode 

do aktívnej konformácie a stabilizácii (Hollopeter et al., 2014). Okrem toho je pre aktiváciu 

a správnu lokalizáciu kľúčová aj interakcia s fosfaditylinozitol-4,5-bisfosfátom (Kadlecova 

et al., 2017). Po aktivácii AP-2 sú klatrínové triskélia lokalizované k cytoplazmatickej 

membráne a dochádza k formovaniu váčku. Ukázalo sa, že epsín a Eps15 napomáhajú k 

ohýbaniu membrány. K odškrteniu klatrínovej vezikuly dochádza prostredníctvom enzýmu 

dynamín za hydrolýzy GTP. Po oddelení váčku je obal disociovaný na klatrínové triskélia 

pomocou ATPázy heat shock cognate 70 a jej kofaktoru auxilínu (McMahon & Boucrot, 

2011). 



15 

  

 

Obr. 2 Proteíny zúčastňujúce sa na klatrín-sprostredkovanej endocytóze. Obrázok znázorňuje model interakcií 

medzi adaptorovými proteínmi a samotným klatrínom v priebehu endocytózy. Obrázok bol prevzatý a upravený podľa 

originálu (Traub & Wendland, 2010). 

1.2.5 Funkčná selektivita – „Biased agonism“ 

Intenzívnym výskumom v oblasti GPCRs sa zistilo, že vykazujú fenomén takzvanej 

funkčnej selektivity (z angl. biased agonism). Tento termín v praxi znamená, že rôzne 

ligandy môžu prostredníctvom rovnakého receptora spúšťať rôzne signálne kaskády. 

Hlavnou podstatou konceptu funkčnej selektivity je, že receptor dokáže nadobúdať rôzne 

konformačné stavy v závislosti od povahy ligandu, a tým spúšťať G-proteínové alebo β-

arrestín dependentné dráhy. Fenomén funkčnej selektivity otvára bránu novým možnostiam 

pre dizajn dráhovo-špecifických terapeutík, čím by sa mohola prevalencia nežiadúcich 

účinkov znížiť na minimum (Kim, Oh, & Kim, 2016; Shukla, Singh, & Ghosh, 2014). 

1.3 Endokanabinoidný systém 

Endokanabinoidný systém  je vyvinutý u všetkých stavovcov, pričom má kľúčovú 

úlohu v metabolických procesoch ako je lipolýza, energetická balancia a metabolizmus 
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glukózy, ale ovplyvňuje tiež pamäť, učenie, náladu, vnímanie bolesti a motorické funkcie. 

Tento signálny systém pozostáva z kanabinoidného receptoru (CB) 1 a 2, ich endogénnych 

ligandov, transportérov a systému enzýmov pre syntézu a degradáciu endokanabinoidov 

(Kruk-Slomka, Dzik, Budzynska, & Biala, 2016). ECS má z farmakologického hľadiska 

obrovský terapeutický potenciál, a preto je do rozkľúčovania jeho signalizácie vkladané stále 

veľké úsilie.  

1.3.1 Kanabinoidy 

Kanabinoidy sú terpénofenoly prítomné v rastline konope (Cannabis sativa), pričom ľudia 

ich psychotropných a terapeutických účinkov využívajú už niekoľko tisícročí (Svizenska, 

Dubovy, & Sulcova, 2008). Konope siata obsahuje viac ako 80 rôznych kanabinoidov, avšak 

signifikantne najvyššiu psychoaktívnu účinnosť vykazuje (−)-trans-Δ9-tetrahydrokanabinol 

(Δ9-THC) (Pertwee, 2006). Z hľadiska histórie výskumu kanabinoidov priniesli roky 1964 a 

1988 najprevratnejšie objavy. V roku 1964 sa podarilo vyizolovať čisté THC a objasniť jeho 

chemickú štruktúru (Gaoni & Mechoulam, 1964), pričom v roku 1988 boli na potkaňom 

mozgu prvý krát demonštrované väzobné miesta pre kanabinoidy (Devane, Dysarz, Johnson, 

Melvin, & Howlett, 1988). O dva roky neskôr publikovali Matsuda a kol. DNA sekvenciu 

GPCR aktivovaného kanabinoidmi, ktorý bol pomenovaný ako kanabinoidný receptor typu 

1 (CB1) (Matsuda, Lolait, Brownstein, Young, & Bonner, 1990). Výsledky uvedených štúdií 

viedli k indentifikácii prirodzených endogénnych ligandov CB receptorov, súhrnne 

označovaných ako endokanabinoidy. Prvým objaveným endokanabinoidom bol anandamid 

(N-arachidonoyletanolamín, AEA) (Devane et al., 1992) a o tri roky neskôr bol 

identifikovaný 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) (Sugiura et al., 1995). Postupne boli 

objavené aj ďalšie endokanabinoidy ako noladin éter (2-arachidonoylglyceryléter), 

virodhamín (O-arachidonoyletanolamín) a N-arachidonoyldopamín. Hlavné endogénne 

kanabinoidy sú odvodené od kyseliny arachidonovej, ktorá je dôležitou zložkou 

membránových lipidov (Pertwee, 2006).  

Postupne bola vyvinutá aj rada syntetických ligandov kanabinoidného receptora, 

pričom ale môžme kanabinoidy všeobecne rozdeliť do štyroch základných tried. Prvá zahŕňa 

klasické kanabinoidy – fytokanabinoidy (THC) a ich syntetické deriváty (HU 210). Do 

druhej skupiny patria netypické kanabinoidy - neobsahujú dihydropyranový cyklus (napr. 

CP 55,940). Tretiu skupinu tvoria eikosanoidy, ktoré sú štruktúrne odlišné od všetkých 

doposiaľ spomenutých kanabinoidov a patria sem prirodzené endokanabinoidy (AEA a 2-
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AG). Štvrtou triedou sú aminoalkylindoly a príkladom je WIN55,212-2 (Fowler, 2007). Na 

základe kanabinoidov bolo vyvinutých aj niekoľko liečiv, pričom prvým bol dronabinol – 

syntetické THC. Toto liečivo je využívané pri podpore chuti do jedla a liečbe nevoľnosti 

(Mackie, 2007). Ďalším liekom uvedeným na trh bol Rimonabant (SR141716) – selektívny 

antagonista CB1R. Tento liek sa využíval pri liečbe obezity, avšak musel byť stiahnutý 

z obehu, kvôli výskytu z nežiadúcich účinkov (depresia, samovražedné sklony pacientov 

atď.) (Rinaldi-Carmona et al., 1994). 

1.3.2 Kanabinoidné receptory 

Kanabinoidné receptory 1 a 2, ktoré patria do rodopsínovej rodiny GPCRs sú 

prítomné na membráne rozmanitého typu buniek. Ich distribúcia sa zdá byť medzi 

stavovcami pomerne konzervovaná. CB1R sú primárne jednými z najhohnejšie zastúpených 

GPCRs v CNS. Najvyššiu mieru expresie vykazujú v takých oblastiach mozgu ktoré sa 

podieľajú na regulácii motoriky (bazálne gangliá a mozoček), pamäte a učenia (kortex 

a hypokampus), emócií (amygdala) (Velasco, Sanchez, & Guzman, 2012). Vyskytujú sa 

taktiež v talame a mozgovom kmeni, avšak v signifikantne nižších koncentráciach. CB1 

receptory sú primárne lokalizované pre-synapticky, v terminálnych zakončeniach axónov. 

Sú prítomné ako v excitačných synapsách (glutamergných) tak aj v inhibičných 

(GABAergných) (Kruk-Slomka et al., 2016). Okrem neurónov sa CB1 receptory vyskutujú 

aj v mikogliách, astrocytoch a oligodendrocytoch. Ukázalo sa, že CB1 je exprimovaný aj 

v tkanivách mimo CNS ako je napríklad vaskulárny endotel, gastrointestinálny trakt, srdce, 

pľúca, nadobličky, tukové tkanivo, reprodukčný systém a hypofýza (Pertwee, 2005; 

Svizenska et al., 2008).  

CB2 receptory sú primárne lokalizované v tkanivách a bunkách imunitného systému 

ako je slezina, mandle, ale tiež v NK (natural killer) bunkách, B lymfocytoch, makrofágoch, 

monocytoch, neutrofiloch a T-bunkách (Bialuk & Winnicka, 2011; Koppel & Davies, 2008). 

Ich funkcia je protizápalová, pričom dokážu inhibovať T-lymfocyty – presnejšie ich 

proliferáciu a cytotoxicitu. Taktiež inhibujú tvorbu protilátok u B-buniek, produkciu 

prozápalových cytokínov a aktivujú cytokíny s protizápalovou funkciou (Ashton & Glass, 

2007). Prítomnosť CB2 bola detekovaná taktiež v CNS – astrocytoch, v nízkych množstvách 

v neurónoch mozgového kmeňa a mozočka, avšak primárne v mikrogliových bunkách 

(Fernandez-Ruiz et al., 2007). Mikroglie majú v mozgu funkciu makrofágov, pričom sa 
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ukázalo že stimulácia CB2R indukuje ich migráciu do miesta zápalu a procesovanie 

antigénu. Zápal hrá hlavnú úlohu v patológii neurodegeneratívnych chorôb ako je alzheimer 

alebo skleróza multiplex a práve z tohto dôvodu by mohol byť CB2R vhodný kandidát pre 

zacielenie terapie týchto ochorení (Cabral, Raborn, Griffin, Dennis, & Marciano-Cabral, 

2008). 

Oba kanabinoidné receptory sa podieľajú na neuroprotekcii, pričom hlavným 

mechanizmom je zabránenie excitotoxicity inhibíciou glutamátu, redukcia influxu Ca2+ 

iónov, indukcia hypotermie a zníženie vazokonstrikcie v mozgu, aktivácia PI3K kaskády, 

expresia transkripčných faktorov a neurotropínov (van der Stelt & Di Marzo, 2005). Okrem 

toho tiež chránia hematoencefalitickú bariéru pred poškodením (Vendel & de Lange, 2014). 

1.3.3 CB1 receptory (CB1R) 

1.3.3.1 Štruktúra 

Pre pochopenie mechanizmov signalizácie a následné využitie týchto poznatkov 

v klinickej praxi je nevyhnutné objasnenie štruktúry a špecifických interakcii receptoru. 

Keďže CB1R patrí medzi GPCRs, zdieľa s nimi ich charakteristický štruktúrny znak – 

centrálnu doménu tvorenú siedmimi transmembránovými helixami, pričom N-terminus 

receptora je situovaný extracelulárne a C-terminus do cytoplazmy. Intenzívnym výskumom 

bola zistená prítomnosť ôsmej helikálnej štruktúry (H8), ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti 

siedmeho transmembránového helixu (na pozícii D403 až P413). H8 stabilizuje receptor 

v inaktívnom stave ale má tiež vplyv na jeho správny folding. Pomocou NMR štúdií C 

koncovej časti receptora bol okrem H8 identifikovaný v oblasti A440-M461 deviaty alfa 

helix (Ahn et al., 2009). Ampfipatický H9 dokáže asociovať s membránou, pričom sa 

predpokladá, že prostredníctvom polárnych reziduií môže interagovať so signálnymi 

molekulami a regulačnými proteínmi (Ahn, Nishiyama, Mierke, & Kendall, 2010). Gén pre 

CB1R sa u človeka mapuje na šiesty chromozóm v pozícii q15 a je kódovaný 472 

aminokyselinami (GeneCards, GC ID: GC06M088139). Pomocou metód cielenej 

mutagenézy a počítačového modelovania sa podarilo objasniť funkcie jednotlivých reziduí, 

ktoré sú v signalizácii CB1R kľúčové. Pre správnu väzbu agonistov/antagonistov bolo 

identifikovaných niekoľko rôznych aminokyselinových zbytkov, pričom výsledky sú 

zosumarizované v Tab. 1 (Shim, 2010).  
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Ligand AMK zvyšok a pozícia 

anandamid F189 (H3), K192 (H3), L207 (H3), T210 (H3), D213 (H3), 

Y275 (H5), Y294 (H5), A342 (H6) 

CP55940 

H181 (E1), R182 (E1), D184 (E1), V188 (H3), F189 (H3), K192 

(H3), L207 (H3), T210 (H3), D213 (H3), F268 (E2), P269 (E2), 

H270 (E2), I271 (E2), Y275 (H5), Y294 (H5), A342 (H6), C355 

(H6), S383 (H7) 

WIN55212-2 

D163 (H2), K192 (H3), G195 (H3), F200 (H3), L207 (H3), 

T210 (H3), D213 (H3), Y275 (H5), W279 (H5), V282 (H5), 

Y294 (H5), A342 (H6) 

SR141SR141716A 
K192 (H3), F200 (H3), L207 (H3), T210 (H3), C257 (E2), C264 

(E2), W279 (H5), W356 (H6), C368 (H7) 

Tab. 1 Jednotlivé reziduá dôležité pre uvedené ligandy. 

Extracelulárna kľučka 2 (ECL2), ktorá spája H4 a H5 je okrem väzby ligandu 

dôležitá taktiež pre stabilizáciu receptora a jeho aktiváciu. Konkrétne disulfidová väzba 

medzi cysteínmi na pozícii 257 a 264 je kľúčová pre stabilitu CB1R (Fay, Dunham, & 

Farrens, 2005). Aktivácia GPCR je viacstupňový proces, ktorý je zahájený väzbou ligandu 

na neaktívny receptor. Ahuja a Smith navrhli model aktivácie GPCRs prostredníctvom 

niekoľko zasebou idúcich spínačov, pričom konkrétne u CB1R tento proces prebieha 

nasledovne:  

1. párovanie E2 s H5 a H7 

2. rotácia W356 a rozrušenie jeho interakcie s N389 

3. interakcia Y294 na H7 s Y397 na H8 

4. interakcia L207 na H3 s N393 na H7 

5. rozrušenie tzv. iónového zámku medzi R214 na H3 a D338 na H6 

6. aktivácia receptora 

Z vyššie uvedených výsledkov jasne vyplýva, že pre väzbu rôznych typov ligandov 

na receptor sú esenciálne rôzne reziduá. Tento fakt podporuje koncept, že štruktúrne odlišné 
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ligandy spôsobujú ligand-špecifickú konformačnú zmenu receptora a v konečnom dôsledku 

spúšťajú u CB1R rôzne typy signalizácie (Ahuja & Smith, 2009; Shim, 2010). 

Identifikácia oblastí receptora, ktoré sa podieľajú na interakcii s G-proteínmi bola 

taktiež predmetom intenzívneho skúmania. Zistilo sa, že posunom transmembránových 

segmentov 5 a 6 vzniká takzvaná väzobná kapsa, do ktorej sa viaže C koniec α podjednotky 

G-proteínu. ICl2 je dôležitá pre selektivitu interakcie receptora s G-proteínom a ICL3 sa 

podieľa na kontrole tejto selektivity (Audet & Bouvier, 2012). Pre aktiváciu G-proteínu je 

okrem toho dôležitý aj extrémny C-koniec receptoru, ktorý hrá úlohu aj v ďalších signálnych 

dráhach CB1R (Stadel, Ahn, & Kendall, 2011). Oblasť 418 až 439 je kľúčová pre 

desenzitizáciu receptora sprostredkovanú GRK3 a β-arrestínom2. Reziduá S425 a S429 sú 

esenciálne pre fosforyláciu prostredníctvom GRK, pričom ich mutáciou za alaníny bola 

pozorovaná výrazne nižšia desenzitizácia receptoru (Jin et al., 1999). Taktiež sa ukázalo, že 

tieto mutácie žnižujú väzbu β-arrestínu2 a mieru internalizácie, ale naopak zvyšujú 

agonistom-indukovanú odpoveď receptora (Delgado-Peraza et al., 2016). Pre internalizáciu 

receptora je nevyhnutná distálna časť C terminu, ktorá je lokalizovaná medzi reziduami 

V459 a V464 (Hsieh, Brown, Derleth, & Mackie, 1999). Prostredníctvom posledných 14 

AMK interaguje CB1R s G-proteínmi asociovaným sortovacím proteínom (GASP1), ktorý 

je zapojený do regulácie degradácie receptoru v lyzozómoch (Martini et al., 2007; Moser, 

Kargl, Whistler, Waldhoer, & Tschische, 2010). Extrémny C-terminus okrem toho 

interaguje ešte s proteínom CRIP1 (proteín interagujúci s kanabinoidným receptorom 1a), 

ktorého funkcia zatiaľ nie je objasnená. Pre túto interakciu je esenciálnych posledných 9 

reziduí, presnejšie S464 až L472 (Niehaus et al., 2007). 
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Obr. 3 Štruktúra C-terminu ľudského CB1R. Na obrázku sú vyznačené reziduá podieľajúce sa na desenzitizácii a 

interakcii s β-arrestínom2 ružovou farbou. Šedou je vyznačená časť dôležitá pre internalizáciu receptora a väzbu GASP1. 

Modrou je vyznačené miesto interakcie s CRIP1a. Červená označuje potenciálne miesta fosforylácie. Fialová zobrazuje 

H8, zelená H9. Obrázok bol prevzatý a upravený z (Stadel et al., 2011). 

1.3.3.2 Syntéza endokanabinoidov 

Endokanabinoidy sú lipofilné signálne molekuly syntetizované de novo 

z membránových prekurzorov v prípade potreby (Freund, Katona, & Piomelli, 2003). AEA 

v bunke vzniká štiepením membránového fosfolipidu N-arachidonylfosfatidyletanolu 

(NAPE) prostredníctvom fosfolipázy D (PLD). K tvorbe AEA dochádza aj prostreníctvom 

iných dráh, a to konkrétne: štiepením PLC nasledovaným fosfatázou; hydrolýzou 

prostredníctvom fosfolipázy B, alfa/beta domény-obsahujúcej hydrolázy 4 

a glycerolfosfodiester fosfodiesterázy 4; hydrolýzou jednej acylovej skupiny a následným 

účinkom lyso-PLD (Lu & Mackie, 2016). V prípade biosyntézy 2-AG dochádza k štiepeniu 

membránového lipidu obsahujúceho kyselinu arachidonovú fosfolipázou C (PLC) na 

diacylglycerol. Tento produkt je  následne štiepený DAG lipázou na 2-AG (Ueda, Tsuboi, 

Uyama, & Ohnishi, 2011). Alternatívnou dráhou je štiepenie prekurzora fosfolipázou 
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A nasledovanou hydrolýzou fosfoesterovej väzby pomocou lyso-PLC. Endokanabinoidy sú 

po syntéze uvoľnené z bunky a môžu sa viazať na príslušné receptory. Po atenuácii 

signalizácie sú spätne vychytávané a transportované do intracelulárnych kompartmentov kde 

sú degradované, resp. metabolizované (Fowler, 2006). AEA je degradovaný pomocou 

membránového enzýmu hydroláza amidu mastných kyselín (FAAH) na kyselinu 

arachidonovú a etanolamín (Cravatt et al., 1996). 2-AG je primárne metabolizovaný 

enzýmom monoacylglycerol lipáza (MGL) ale taktiež pomocou FAAH (Goparaju, Ueda, 

Taniguchi, & Yamamoto, 1999). MGL aj FAAH sú intracelulárne enzýmy, pričom sa 

ukázalo že ich selektívnou inhibíciou došlo k zvýšeniu hladiny kanabinoidov v bunke 

(Kathuria et al., 2003). Do metabolickej degradácie endokanabinoidov sú zapojené aj iné 

enzýmy, ako napríklad cyklooxygenáza-2 (COX-2), lipoxygenáza (LOX) a cytochróm P450 

(Kozak et al., 2002; Snider, Kornilov, Kent, & Hollenberg, 2007; Ueda et al., 1995; Yu, Ives, 

& Ramesha, 1997). 

1.3.3.3 Endokanabinoidná signalizácia 

Ako už bolo uvedené, CB1R je lokalizovaný primárne v axónových zakončeniach, 

pričom reguluje synaptický prenos prostredníctvom retrográdneho mechanizmu. Pri 

depolarizácii membrány všeobecne dochádza k výlevu neurotransmiterov, ktoré putujú cez 

synaptickú štrbinu a viažu sa na špecifický receptor postsynaptického neurónu (Lu & 

Mackie, 2016). Táto väzba spôsobí aktiváciu enzýmov a v konečnom dôsledku vedie 

k syntéze endokanabinoidov z membránových prekurzorov. Bezprostredne potom, sú 

endokanabinoidy uvoľnené do synaptickej štrbiny, ktorou putujú späť a viažu sa na 

presynaptický CB1R. Vzájomná interakcia vo všeobecnosti aktivuje signálne kaskády 

vedúce k inhibícii výlevu neurotransmiterov, resp. k potlačeniu neurotransmisie (Turu & 

Hunyady, 2010). Medzi neurotransmitery kontrolované prostredníctvom CB1R patrí: 

glutamát, GABA, glycín, acetylcholín, norepinefrín, dopamín, serotonín a cholecystokinín 

(Kano, Ohno-Shosaku, Hashimotodani, Uchigashima, & Watanabe, 2009). 

1.3.3.3.1 Synaptická plasticita 

Endokanabinoidy sprostredkovávajú tri základné formy synaptickej plasticity, 

konkrétne: 1. depolarizáciou indukovanú supresiu inhibície (DSI) a depolarizáciou 

indukovanú supresiu excitácie (DSE), 2. metabotropne indukovanú supresiu inhibície (MSI) 

a metabotropne indukovanú supresiu excitácie (MSE), 3. dlhodobú depresiu 
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sprostredkovaná endokanabinoidmi (LTD) (Lu & Mackie, 2016). DSI je tranzientná supresia 

výlevu inhibičného neurotransmiteru po ktorej nasleduje na niekoľko desiatok sekúnd silná 

depolarizácia neurónu. Syntéza endokanabinoidov je v postsynaptickej bunke indukovaná 

zvýšenou hladinou vápnika v postsynaptickej bunke, ktorá je zapríčinená depolarizáciou 

membrány. DSE je funguje principiálne rovnako ako DSI, avšak vzťahuje sa na excitačné 

neurotransmitery (Mackie, 2008). Syntéza endokanabinoidov je okrem vápenatých iónov 

indukovaná aj prostredníctvom signálnej dráhy aktivovanej postsynaptickými GPCRs. MSI 

a MSE sú vyvolané signalizáciou sprostredkovanou cez podjednotku Gq/11, pričom jej 

efektorom je fosfolipáza Cβ. Činnosťou PLCβ dochádza k produkcii DAG, ktorý je následne 

deacylovaný na endokanabinoid 2-AG (Hashimotodani et al., 2005). MSI a MSE nastáva 

predovšetkým u metabotropných glutamátových receptorov typu I a muskarínových 

receptorov M1, M2 (Ohno-Shosaku et al., 2003; Varma, Carlson, Ledent, & Alger, 2001). 

U tretej formy – LTD, dochádza narozdiel od predošlých dvoch k dlhodobej inhibícii 

synaptickej transmisie. Je hojne rozšírená rôznych častiach mozgu ako napríklad: amydgala, 

hippokampus, mozoček, mozgový kmeň a bola pozorovaná ako v excitačných tak aj 

inhibičných synapsách. Tento fakt naznačuje, že LTD môže byť dôležitým mechanizmom 

tvorby dlhodobých zmien v neuronálnej signalizácii (Heifets & Castillo, 2009). 

Endokanabinoidy môžu indukovať 2 formy LTD, a to homosynaptickú a heterosynaptickú. 

Pri homosynaptickej LTD dochádza k inhibícii priamo na stimulovanej synapse, pričom je 

vyvolaná pretrvávajúcou stimuláciou s nízkou frekvenciou. Následkom je potlačenie výlevu 

neurotransmiterov, ktoré trvá dlho po ukončení stimulácie. Heterosynaptická LTD sa 

vyskytuje na synapsách priľahlých ku stimulovanej synapse (Lu & Mackie, 2016). Tento 

mechanizmus bol pôvodne popísaný v hippokampe, kde nízkofrekvenčná stimulácia na 

Schafferových kolateráloch viedla k dlhotrvajúcej inhibícii priľahlej GABAergnej synapsy 

(Chevaleyre & Castillo, 2004).  

1.3.3.3.2 Molekulárny princíp signálnej transdukcie CB1R 

Po väzbe endokanabinoidu na CB1 receptor dochádza v presynaptickom neuróne k 

spusteniu signálnych kaskád, ktoré inhibujú výlev neurotransmiterov do synaptickej štrbiny. 

Inhibícia aktivity adenylát cyklázy bola prvou popísanou signálnou dráhou u agonistom 

stimulovaného CB1R. Táto inhibícia je Pertussis toxín senzitívna, čo dokazuje že 

transdukcia je sprostredkovaná cez inhibičné Gi/o proteíny (Howlett, 1985; Howlett & 

Fleming, 1984; Howlett, Qualy, & Khachatrian, 1986). Okrem toho dochádza 
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prostredníctvom Gi/o proteínov aj k aktivácii intracelulárne smerujúcich K+ kanálov 

spojených s G-proteínmi a inhibícii Ca2+ kanálov typu L, N a P/Q (Caulfield & Brown, 1992; 

Gebremedhin, Lange, Campbell, Hillard, & Harder, 1999; Henry & Chavkin, 1995; Mackie, 

Lai, Westenbroek, & Mitchell, 1995). Ďalej bolo preukázané, že stimulácia CB1R vedie 

k aktivácii MAP kinázových kaskád ako je: ERK 1/2, c-Jun N-terminálna kináza (JNK), p38 

MAPK, ERK 5 v rôznych typoch buniek in vitro aj in vivo (Liu et al., 2000; Paradisi, 

Pasquariello, Barcaroli, & Maccarrone, 2008; Rueda, Galve-Roperh, Haro, & Guzman, 

2000). CB1R dependentná indukcia ERK1/2 môže byť sprostredkovaná Gi/o proteínmi, 

PI3K, transaktiváciou VEGF receptorov, alebo Src tyrozínkinázou FYR (Derkinderen et al., 

2003; Galve-Roperh, Rueda, Gomez del Pulgar, Velasco, & Guzman, 2002; Howlett, 2005; 

Korzh, Keren, Gafni, Bar-Josef, & Sarne, 2008).  

Ligandom sprostredkovaná aktivácia receptora a G-proteínov je príčinou jeho 

konformačných zmien, ktoré sú detekované GRK kinázami. GRKs fosforylujú špecifické 

reziduá na C konci receptoru, čo umožňuje väzbu β-arrestínu. Ten funguje ako lešenie pre 

endocytickú mašinériu a následne dochádza k stiahnutiu desenzitizovaných receptorov 

z membrány (Goodman et al., 1996; Laporte et al., 1999). Nedávno bolo preukázané, že β-

arrestíny v komplexe s CB1R môžu nezávisle na G-proteínoch aktivovať ERK, JNK a Src . 

Výskumom v tejto oblasti sa zistilo, že CB1 receptor interaguje ako s β-arrestínom1 tak aj s 

β-arrestínom2, pričom mechanizmy ich signalizácie sú odlišné. Dostupné štúdie naznačujú, 

že aktivácia signálnych kasád je podmienená β-arrestínom1, kým internalizácia je 

regulovaná β-arrestínom2. Flores-Otero et al. sledovali vplyv syntetických ligandov WIN 

55212-2 a CP55940 ale aj endokanabinoidu 2-AG na arrestínovú signalizáciu. V prípade 

stimulácie 2-AG bola pozorovaná signalizácia cez β-arrestín1 – zvýšená fosforylácia ERK 

1/2 a naopak syntetické ligandy indukovali internalizáciu sprostredkovanú β-arrestínom2 

(Flores-Otero et al., 2014). Tieto výsledky podporujú takzvaný barcode model fosforylácie 

receptora prostredníctvom GRK kináz. V praxi to znamená, že ligand indukuje u receptora 

špecifické konformačné zmeny, ktoré rozoznajú GRKs a fosforylujú receptor na 

špecifických reziduách. Na takto fosforylovaný receptor sa potom môže viazať β-arrestín1 

alebo 2, čo v konečnom dôsledku znamená že signalizácia je ligand špecifická (Delgado-

Peraza et al., 2016; Liggett, 2011).  
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Ukázalo sa, že mnohé ligandy majú okrem β-arrestínovej signalizácie vplyv aj na G-

proteínmi sprostredkovanú signálnu transdukciu. U CB1R bol pozorovaný fenomén 

funkčnej selektivity, čo je schopnosť signalizovať prostredníctvom rôznych signálnych dráh 

v závislosti od typu ligandu. Laprairie et al. študovali vplyv 6 rôznych kanabinoidov (AEA, 

2-AG, THC, kanabidiol, WIN 55212-2, CP55940), pričom pozorovali aktiváciu signálnych 

kaskád cez rôzne G-proteíny. AEA a 2-AG najviac signalizovali cez Gαi/o podjednotku, 

pričom bola pozorovaná G-proteín dependentná aktivácia ERK 1/2. Okrem toho dochádzalo 

aj k aktivácii Akt, čo malo za následok zvýšenie expresie CB1R. CP a THC boli 

najefektívnejšie ligandy z hľadiska interakcie s β-arrestínom2. U CP a kanabidiolu bola 

pozorovaná Gαs dependentná fosforylácia CREB, pričom kanabidiol ešte spôsoboval 

inhibíciu internalizácie receptora. AEA, 2-AG, THC, WIN a CP indukovali tranzientnú 

a Gαq-dependentnú aktiváciu PLCβ3 (Laprairie, Bagher, Kelly, Dupre, & Denovan-Wright, 

2014) 

Podľa najnovších výskumov na poli GPCRs sa zdá, že mechanizmy ich signalizácie 

sú omnoho komplexnejšie než sa pôvodne predpokladalo. Funkčná selektivita CB1R ponúka 

z farmakologického hľadiska nové, zatiaľ neprebádané možnosti. Terapeutiká zamerané na 

kanabinoidný receptor majú obrovský potenciál pri liečbe mnohých patologických stavov 

ako je napríklad obezita, rakovina, skleróza multiplex, osteoporóza, glaukóm, hypertenzia, 

úzkosť a iné. Podrobné pochopenie signalizácie CB1R by malo obrovský prínos pre dizajn 

liečiv, ktoré by boli dráhovo-špecifické a minimalizovali by sa tak nežiadúce účinky 

(Nogueras-Ortiz & Yudowski, 2016; Turu & Hunyady, 2010). 

1.3.3.4 Kanabinoidy a obezita 

Obezita predstavuje jeden z najväčších zdravotných problémov súčasnej populácie. 

Hlavnou príčinou rastu prebytočného tukového tkaniva je energetická imbalancia – to 

znamená, že príjem energie je omnoho vyšší ako výdaj (Trogdon, Finkelstein, Hylands, 

Dellea, & Kamal‐Bahl, 2008). V poslednej dobe výrazne stúpol počet obéznych jedincov, 

čo je spôsobené hlavne súčasným životným štýlom. Ľudia konzumujú príliš veľké porcie 

jedál s vysokým podielom tukov a sacharidov, pričom im chýba dostatok pohybovej aktivity 

(Heymsfield & Wadden, 2017). Okrem toho majú na vývoj obezity vplyv aj genetické, 

enviromentálne a psychologické faktory. Nadmerné množstvo telesného tuku vedie celkovo 
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k nižšej miere prežívania, pretože je asociované s rôznym typom ochorení ako je rakovina, 

diabetes, koronárna choroba srdca, hypertenzia a dyslipidémia (Sarnali & PK, 2011). 

ECS hrá významnú úlohu v regulácii energetickej balancie, pretože sa preukázalo, že 

kontroluje procesy ako je napríklad vyhľadávanie potravy a jej príjem, ale tiež ukladanie 

tukov (Mazier, Saucisse, Gatta-Cherifi, & Cota, 2015). ECS sa podieľa na modulácii čuchu 

a chuti a vedie tak organizmus k príjmu stravy alebo naopak k jeho obmedzeniu. Nedostatok 

potravy indukuje zvýšenie koncentrácie endokanabinoidov v čuchovom bulbe a aktivácii 

CB1 receptorov na axónových termináloch v čuchovom kortexe. Následkom toho dochádza 

k zníženiu excitácie granulárnych buniek čuchového bulba, čo vedie pri opätovnom styku s 

jedlom k zvýšeniu detekcie čuchových podnetov a príjmu potravy (Soria-Gomez et al., 

2014). Ďalej sa preukázalo, že endokanabinoidy produkované v čreve majú vplyv na príjem 

tukov – konkrétne podnecujú príjem potravy bohatej na tuky. Aktivácia CB1 receptorov 

v bunkách tráviaceho traktu indukuje sekréciu ghrelínu, ktorý má schopnosť zvyšovať 

vnímanie chuti tukov a pôžitok z konzumácie jedla na tuky bohatého (Cai et al., 2013; 

Perello et al., 2010; Senin et al., 2013; Zbucki, Sawicki, Hryniewicz, & Winnicka, 2008). 

Endokanabinoidy sa okrem toho podieľajú aj na regulácii uchovávania energie vo forme 

telesného tuku. Aktivácia CB1R v bielych adipocytoch indukuje adipogenézu tým, že 

inhibuje biogenézu mitochondrií a oxidáciu mastných kyselín, ale naopak podporuje 

diferenciáciu adipocytov (Silvestri & Di Marzo, 2013). V hepatocytoch spôsobuje aktivácia 

CB1 receptorov stimuláciu expresie kľúčových markerov lipogenézy, ako je sterol regulačný 

element viažúci transkripčný faktor 1 (SREBPF1), acetyl koenzým-A- karboxyláza-1 

(ACC1) a syntáza mastných kyselín (FAS). Taktiež dochádza k inhibícii aktivity 5-AMP-

aktivovanej proteín kinázy (AMPK), pričom výsledkom vyššie uvedených mechanizmov je 

tukovatenie pečene (Osei-Hyiaman et al., 2008; Wu, Yang, & Kim, 2011). ECS okrem iného 

kontroluje metabolizmus glukózy tým, že moduluje responzivitu pečene a kostrového 

svalstva na inzulín, ale taktiež sekréciu inzulínu pankreasom. Konkrétne znižuje klírens 

inzulínu v pečeni a inzulín-indukovanú signalizáciu prostredníctvom Akt. Naopak dochádza 

k zvýšeniu sekrécie inzulínu pankreasom a apoptózy β buniek. Prostredníctvom vyššie 

uvedených mechanizmov prispieva ECS k tvorbe inzulínovej rezistencie (Mazier et al., 

2015). 
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Genetická podstata obezity zatiaľ nebola objasnená avšak v tomto kontexte bolo 

študovaných niekoľko signálnych molekúl. Štúdia zaoberajúca sa polymorfizmom 385 A/A 

v géne pre enzým FAAH, pozorovala, že uvedená mutácia bola asociovaná s nadváhou 

a obezitou (Sipe, Waalen, Gerber, & Beutler, 2005). Predmetom skúmania bol taktiež leptín, 

ktorý znižuje hladinu endokanabinoidov v hypotalame a inhibuje pocit hladu. V prípade 

mutácii spojených so stratou funkčnosti proteínu bolo u myší pozorované prejedanie 

a následná obezita (Hong et al., 2010). Keďže obezita predstavuje v súčasnej populácii 

veľký problém, vkladá sa úsilie do identifikácie kandidátnych génov a mutácií, ktoré by 

mohli mať dôležitú úlohu v regulácii tejto choroby. Hypotalamus je hlavným centrom 

regulácie energetického príjmu a výdaju, a preto boli kandidátne molekuly hľadané práve 

v tejto časti mozgu. Ako modelový organizmus bol použitý Psammomys obesus – polygénny 

model obezity a diabetu typu 2. Trevaskis et al. porovnávali hypotalamovú mRNA u 

obézneho a chudého pieskomila. Výsledkom tejto štúdie bolo objavenie proteínu Src 

homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 

(SGIP1), ktorého hypotalamická hladina mRNA bola u obéznych jedincov štyrikrát vyššia. 

Navyše, cielená supresia mRNA SGIP1 spôsobila zníženie príjmu potravy a úbytok telesnej 

hmotnosti. Rovnaký efekt proteínu SGIP1 bol pozorovaný aj u ďalšieho modelu obezity – 

myši „lethal yellow agouti“ (Trevaskis et al., 2005). O 7 rokov neskôr pozorovala iná štúdia 

koreláciu medzi jednonukleotidovým polymorfizmom (SNP) v géne pre proteín SGIP1 

a množstvom telesného tuku (Cummings et al., 2012). Ďalšie dve štúdie pozorovali asociáciu 

SNP v SGIP1 s alkoholizmom (Derringer et al., 2011; Chwedorowicz, Raszewski, Kapka-

Skrzypczak, Sawicki, & Studzinski, 2016). Tieto výsledky naznačovali, že SGIP1 má 

kritickú rolu v regulácii energetickej homeostázy, čo bolo dôvodom prečo sa začalo vkladať 

úsilie do objasnenia mechanizmu jeho účinku. 

1.3.3.4.1 Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) 

interacting protein 1 (SGIP1) 

Gén pre proteín SGIP1 je u človeka lokalizovaný na chromozóme 1 v pozícii p31.3, 

pričom jeho transkript pozostáva z 828 aminokyselín. Na 94 % je zhodný so svojim myším 

ortológom, ktorý tvorí 806 AMK. Existuje niekoľko zostrihových variant o veľkosti: 859, 

631, 333 a 260 AMK. SGIP1 je najhojnejšie exprimovaný v mozgu na axónových 

zakončeniach ale jeho prítomnosť bola detekovaná v malom množstve aj v tukovom tkanive, 

pľúcach, srdci, slezine, pečeni atď (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 
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  SGIP1 patrí do rodiny proteínov nazývanej muniscíny, kam sa zaraďujú aj dôležité 

nukleátory klatrín-sprostredkovanej endocytózy – FCHO1/2. Zistilo sa, že SGIP1 s nimi 

zdieľa veľmi podobnú doménovú organizáciu, pričom taktiež participuje na endocytóze.  

 

Obr. 4 Porovnanie štruktúry a sekvencií FCHO1/2 a SGIP1. A) zobrazuje percentuálnu aminokyselinovú zhodu 

medzi jednotlivými proteínmi. B) porovnáva presné sekvencie medzi FCHO1/2 a SGIP1. Obrázku boli prevzaté 

a upravené z (Hollopeter et al., 2014; Uezu et al., 2011). Mm – Mus musculus, PRR – oblasť bohatá na prolíny, µHD - µ 

homologická doména 

Jediný výrazný rozdiel medzi nimi predstavujú v N-koncové domény, pričom 

FCHO1/2 obsahujú F-BAR, kdežto SGIP1 má takzvanú MP doménu. MP doména 

nevykazuje homológiu so žiadnym zatiaľ známym proteínom a jej názov je odvodený od 

schopnosti viazať membránové lipidy (membrane phospholipid-binding domain). Táto 

väzba je relatívne nešpecifická, pretože sa viaže ku všetkým negatívne nabitým fosfolipidom 

cytoplazmatickej membrány. Ďalšou dôležitou vlastnosťou MP domény je, že dokáže 

tubulovať membránu čo poukazuje na rolu SGIP1 v endocytóze (Uezu et al., 2007). Po tejto 

doméne nasleduje takzvaná AP-2 doména, u ktorej sa potvrdila interakcia s AP-2 

komplexom – nepostrádateľným komponentom klatrínovej endocytózy (Hollopeter et al., 

2014). Stredová časť proteínu je nazývaná oblasť bohatá na prolíny, pričom poskytuje 

proteín-proteín interakcie. Táto schopnosť je podnietená vysokým obsahom 

potencionálnych väzobných miest pre SH3 a WW domény. Prostredníctvom vyššie 

spomínanej domény interaguje SGIP1 s intersektínom1, ale taktiež s endofilínmi (1 a 3) – 
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dôležitými proteínmi, ktoré sa podieľajú na recyklácii synaptických váčkov (Dergai et al., 

2010; Trevaskis et al., 2005). C-terminus je tvorený µ homologickou doménou (µHD) 

prostredníctvom ktorej SGIP1 interaguje s adaptorovými proteínmi Eps15 a Dab2 (Shimada, 

Yamaguchi, & Kohda, 2016), ale taktiež s C-koncom integrálneho membránového proteínu 

endoplazmatického retikula – calnexínom. Štúdiom vplyvu calnexínu na endocytózu sa 

zistilo, že dokáže v prítomnosti SGIP1 negatívne regulovať internalizáciu (Li, Liu, & 

Michalak, 2011). 

Na základe značnej štruktúrnej aj sekvenčnej podobnosti SGIP1 a FCHO1/2, by sa 

mohlo zdať že proteíny FCHO sú iba všade prítomnými homológmi SGIP1. Avšak bližším 

skúmaním SGIP1 sa zistilo, že na internalizáciu má opačný efekt ako FCHO1/2 – a teda ju 

inhibuje (Uezu et al., 2007). V laboratóriu Molekulárnej farmakológie bol SGIP1 

detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom miesto interakcie bolo identifikované na 

extrémnom karboxylovom konci – presnejšie na H8. V prítomnosti SGIP1 bola 

zaznamenaná výrazne nižšia miera agonistom indukovanej internalizácie CB1R, pričom 

k blokácii dochádza už v rannom štádiu tvorenia vezikuly. Odhliadnic od toho sa podarilo 

preukázať aj ďaľšie veľmi zaujímavé vlastnosti SGIP1. Na G-proteínovú signalizáciu nemal 

spomínaný proteín žiaden signifikantný vplyv,  avšak bola pozorovaná výrazne nižšia G-

proteín dependentná aktivácia ERK 1/2. Taktiež bola detekovaná zvýšená väzba β-arrestínu2 

na receptor, čo vylučuje jeho kompetíciu o väzbu so SGIP1. Avšak, presný mechanizmus 

tejto interakcie zatiaľ nie je objasnený (Hajkova et al., 2016). Ako už bolo spomínané, SGIP1 

je asociovaný s energetickou imbalanciou a obezitou, prečo by aj mohol byť horúcim 

kandidátom na zacielenie liečby. Dráhovo špecifická terapia, by umožnila predísť 

nežiadúcim účinkom, ktoré boli pozorované u pacientov užívajúcich Rimonabant. 

Objasnenie mechanizmu signalizácie prostredníctvom SGIP1 má teda z farmakologického 

hľadiska obrovský potenciál, a práve preto má význam podrobne študovať tento proteín.  
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2 Cieľ práce 

Aby bolo možné objasniť mechanizmus účinku SGIP1 je potrebné detailne 

porozumieť jeho štruktúre a funkcii jednotlivých domén. Cieľom tejto diplomovej práce je 

charakterizovať úlohu domén MP a AP-2 v súvislosti s klatrín-sprostredkovanou 

endocytózou.  
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3 Praktická časť 

3.1 Materiál a metódy 

3.1.1 Materiál 

3.1.1.1 Chemikálie 

Pokiaľ nie je uvedené inak, boli všetky chemikálie použité v tejto práci zakúpené od 

spoločnosti Sigma-Aldrich, USA.  

Blotovacie mlieko Carl Roth, Nemecko 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl β–D-galactopyranozid (X-gal) Duchefa Biochemie,  

 Holandsko 

n-butanol Penta, ČR 

Deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs)  Top Bio, ČR 

Etanol absolútny (99 %)  VWR 

Etídium bromid  Top Bio, ČR 

Fetal Bovine Serum (FBS) Gibco, USA 

Kyselina chlorovodíková 35 % (HCl) Penta, ČR 

Ľadová kyselina octová 99 % Penta, ČR 

Metanol  Lach-Ner, ČR 

Paraformaldehyd 32 % Electron Microscopy 

 Sciences, USA 

Peroxidsíran amónny 98 % (APS) Serva, Nemecko  

10x TAE Electrophoresis buffer Thermo Scientific, USA  

Trypsín (2,5%)  Gibco, USA  

3.1.1.2 Komerčné kity 

Calf Intestinal Alkaline Phosphatase (CIAP) (Invitrogen, USA) 

Calf intestinal alkalická fosfatáza (1 U/µl) 

10X Dephosphorylation Buffer (zloženie výrobcom neuvedené) 

Cloned Pfu DNA Polymerase (Agilent Technologies, USA) 

Cloned Pfu DNA Polymeráza (2,5 U/µl) 

10X Cloned Pfu Buffer (zloženie výrobcom neuvedené) 
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DreamTaq DNA Polymerase (Thermo Scientific, USA) 

DreamTaq DNA Polymeráza (5 U/µl) 

10X DreamTaq Buffer (zloženie výrobcom neuvedené) 

Rapid DNA Ligation Kit (Thermo Scientific, USA) 

T4 DNA Ligáza (1 U/µl) 

5X Rapid Ligation Buffer (zloženie výrobcom neuvedené) 

p-GEM – T Easy Vector Systems (Promega, USA) 

T4 DNA Ligáza (3 U/µl) 

2X Rapid Ligation Buffer 

p-GEM – T Easy vektor (50 ng/µl) 

kontrolný inzert (4 ng/µl) 

QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Nemecko) 

Roztoky QG a PE (zloženie výrobcom neuvedené) 

QIAquick kolónky 

Quiagen Plasmid Midi Kit (Qiagen, Nemecko) 

Roztoky P1, P2, P3, QBT, QC a QF (zloženie výrobcom neuvedené) 

Kolóny 

SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Scientific, USA) 

Luminol Enhancer Solution 

Stable Peroxidase Buffer 

3.1.1.3 Restrikčné enzýmy 

Všetky enzýmy použité v tejto práci boli zakúpené od firmy New England Biolabs 

(Veľká Británia). Restrikčné endonukleázy boli dodané spolu s príslušným pufrom 

(NEBuffer 1, 2, 3, CutSmart), alebo prípadne aj s BSA.  

AgeI, BamHI, BglII, EcoNI, EcoRI, EcoRV, HindIII, KpnI, PstI, SacI, SacII, SalI, SpeI, SphI, 

NaeI, NdeI, NheI, XbaI, XhoI  

3.1.1.4 Štandardy molekulovej hmotnosti 

Pre DNA: GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, 75 bp – 20 000 bp (Thermo Scientific, USA) 

Pre proteíny: Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder, 10 – 260 kDa (Thermo 

Scientific, USA) 
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3.1.1.5 DNA oligonukleotidy 

Všetky primery použité v tejeto práci sú zosumarizované v tabuľke nižšie, pričom 

boli nasyntetizované firmou Sigma-Aldrich (USA).  

Názov 

FBAR BglII FW (PCR) 

APA XbaI REV (PCR) 

MU SalI REV (PCR) 

pRK5 low (sekvenovanie) 

pRK5 up (sekvenovanie) 

PRR XbaI FW (PCR) 

SGIPlow3 (sekvenovanie) 

SGIPlow4 (sekvenovanie) 

Sekvencia 5-3 

GCGCAGATCTCCATGAAGCATGGACAGATATCAACTAAAG 

TGCACTGGACTGTGTCTAGATACTGCTGGGG 

GCTTCTGCAGGTCGACTTAGTTATCTGCCAAGTACTTTC 

CCAGACATGATAAGATACATTG 

CTTGGCTTCGTTAGAACG 

GCGCTCTAGAGTGAGGAAAAGTCCGAGGCG 

CTGGGGAGTCAGCTGGGATGTC 

GCTTGGTCACTCCTCCGTCTATGG 
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3.1.1.6 Roztoky a médiá 

Všetky roztoky použité pre túto prácu sú zoradené abecedne. LB médium, LB agar, 

H2O pre tkanivové kultúry a 10X PBS boli pripravované na oddelení médií Ústavu 

Molekulárnej Genetiky, AV ČR. 

Akrylamidový roztok    2X HBS 

60 g akrylamid     0,5 g D-glukóza 

1,6 g bisakrylamid     2,5 g HEPES 

dH2O do 200 ml     0,18 g KCl 

       4 g NaCl 

       Na2HPO4 

       dH2O do 250 ml 

       nastaviť pH na 7,1 pomocou NaOH 

Montovacie médium     Nanášacia farbička pre elektroforézu 

9 ml glycerol      40 % sacharóza 

1 ml 1 M Tris-Cl     0,25 % brómfenólová modrá 

0,05 g n-Propyl galát     pufor TAE do 10 ml 

 

P1       P2 

6,06 g Trizma Base     8,0 g NaOH 

3,72 g Na2EDTA x 2 H2O    50 ml 20 % SDS 

100 mg Rnáza A     950 ml dH2O 

dH2O do 1 l 

nastaviť pH na 8,0 pomocou HCl 

P3       Permeabilizačný roztok 

294,5 g CH3CO2K      0,025 % Triton-X-100 

dH2O do 1 l      0,05 % Tween 20 

nastaviť pH na 5,5 pomocou CH3COOH  1 % BSA 

       0,05 % NaN3 

       1X PBS do 250 ml 
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Protilátkový pufor     4X Roztok pre deliaci gél 

0,025 % Triton-X-100    36,3 g Trizma Base   

1 % BSA      dH2O do 200 ml 

0,05 % NaN3      nastaviť pH na 8,8 pomocou HCl 

1X PBS do 50 ml 

 

4X Roztok pre zrovnávací gél   10X TANK 

3,0 g Trizma Base     30,28 g Trizma Base 

dH2O do 50 ml     144,13 g glycín 

nastaviť pH na 6,8 s HCl    10 g SDS 

       dH2O do 1 l 

10X TBST      Towbin 

121,1 g Trizma Base     100 ml 10X TANK 

90 g NaCl      200 ml MeOH 

10 ml Tween 20     dH2O do 1 l 

2X Vzorkový pufor     2YT 

2,5 ml Stacking gel buffer    16 g tryptón 

4,0 ml 10 % SDS     10 g kvansinkový extrakt 

2,0 ml glycerol     5g NaCl 

2,0 mg brómfenólová modrá    dH2O do 1 l 

dH2O do 10 ml      

Zamrazovací roztok 

12,5 ml 100 mM CaCl2 

3,75 ml 99% glycerol 

dH2O do 25 ml 
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3.1.1.7 Zloženie gélov 

3.1.1.7.1 Agarózový gél 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené množstvá pre prípravu gélov s rôznou 

koncentráciou agarózy. 

 1 % 1,5 % 2 % 

Agaróza 0,5 g 0,75 g 1 g 

0,5 X TAE 50 ml 50 ml 50 ml 

 

3.1.1.7.2 Gél pre SDS-PAGE 

Deliaci gél 8 % (10 ml) 10% (10 ml) 

dH2O 4,6 ml 4 ml 

Akrylamidový roztok 2,7 ml 3,3 ml 

4X Roztok pre deliaci gél 2,5 ml 2,5 ml 

10 % SDS 0,1 ml 0,1 ml 

10 % APS 0,1 ml 0,1 ml 

TEMED 0,006 ml 0,004 ml 

 

Zrovnávací gél na objem 10 ml 

dH2O 6,8 ml 

Akrylamidový roztok 1,7 ml 

4X Roztok pre zrovnávací gél 1,25 ml 

10 % SDS 0,1 ml 

10 % APS 0,1 ml 

TEMED 0,01 ml 

 

3.1.1.8 Protilátky 

Proti CB1R, králičia, polyklonálna    Almone, Izrael 

Proti FLAG-tagu, králičia, monoklonálna   Sigma-Aldrich, USA 

Proti C-terminu SGIP1, morčacie sérum   pripravená v našom laboratóriu 

Proti králikovi IgG, kozia, konjugovaná s HRP  Promega, USA 
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Proti morčaťu IgG, kozia, konujovaná s HRP  Santa Cruz Biotech., USA 

Proti králikovi IgG, kozia, Alexa 488 fluorofór  Life Technologies, USA 

Proti králikovi, IgG, kozia, Cy3 fluorofór   Thermo Scientific, USA  

3.1.2 Použitá DNA 

pRK5 (BD PharMinigen) 

pGEM-T Easy vektor (Promega) 

Ostatné vektory boli pripravené pomocou PCR a metód molekulárneho klonovania 

v našom laboratóriu. 

pRK5_FLAG 

pRK5_FLAG SGIP1 

pCMV6_FCHO2 

pRK5_FLAG MP delécia 

pRK5_FLAG APA delécia 

pRK5_FLAG MP, APA delécia 

pRK5_FLAG FBAR, MP výmena 

pRK5_FLAG APA, APA výmena 

3.1.3 Bunkové línie 

Bakteriálne (Eserechia coli): 

DH5α (Eserechia coli) - F- Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 

(rk
-, mk

-) phoA supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1 (Invitrogen, USA) 

Cicavčie: 

HEK293 – bunková línia odvodená od ľudských embryonálných obličkových buniek, ktoré 

boli transformované SV40 T-antigénom (ATCC, Rockefeler University) 

3.1.4 Prístroje a vybavenie 

Blotovacia aparatúra Hoefer Mighty small transfer TE22 Amersham Biosciences, USA 

Aparatúra pre horizontálnu elektroforézu MJ 105  Major Science, USA 

Aparatúra pre vertikálnu elektroforézu Hoefer Mighty Major Science, USA 

small II pre 8 x 9 cm gély    

Blotovacia aparatúra Hoefer Mighty small transphor TE22 Amersham Biosciences, USA 

Centrifúga Mikro 120      Hettich Zentrifugen, Nemecko 
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DeltaVision OMX      GE Healthcare, USA 

LAS-3000        Fujifilm, Japonsko 

Laminárny flow-box Bio-II-A    Telstar, Španielsko 

Inkubátor Raven 2      LTE Scientific, Veľká Británia 

Inkubátor s CO2 atmosférou Forma Direct Heat  Thermo Scientific, USA 

pH meter MP225      Metler Toledo, USA 

Sonikátor Ikasonic U 50 control    Ika Labortechnik, Nemecko 

Spektrofotometer Nanodrop     Thermo Scientific, USA 

Termocyklér PTC-200     MJ Research, USA 

Trepačka Orbi Safe TS     Schoeller, Nemecko 

UV transiluminátor Gel Doc XR System   Bio-Rad, USA 

Vodný kúpeľ TW12      Julabo, USA 

Zdroj napätia       Consort, Belgicko 

3.1.5 Software 

Adobe Illustrator CS3 

Adobe Photoshop CS3 

EndNote X7 

ImageJ/Fiji 

Ms Office 

SnapGene 

3.2 Metódy 

3.2.1 Polymerázová reťazová reakcia (PCR) 

Pre všetky reakcie bol použitý Cloned Pfu DNA Polymerase kit (Agilent 

Technologies, USA), pričom PCR reakcia prebiehala v termocykléry PTC-200 (MJ 

Research, USA). Anelačná teplota primerov bola zvolená o 5-10°C nižšie ako je ich teplota 

topenia. Zloženie reakčnej zmesi a teplotný program sú uvedené nižšie: 
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10X Cloned Pfu Buffer   5µl 

dNTPs      1µl 

forward primer    1µl 

reverse primer     1µl 

DNA templát (50 ng/ µl)   1µl 

Cloned Pfu DNA Polymeráza  1µl 

PCR H2O do finálneho objemu 50µl 

Teplotný program: 

Krok 1  94°C, 1 min 

Krok 2  94°C, 45 s 

Krok 3  54-60°C (závisí od Tm použitých primerov), 1 min 

Krok 4  72°C, 1 min 

Krok 5  72°C, 10 min 

Krok 6  4°C, neobmedzene  

3.2.2 TA – Cloning 

Táto metóda sa využíva na zaklonovanie inzertu do vektoru na základe presahov 

vytvorených DNA polymerázou. Bol použitý komerčný kit p-GEM – T Easy Vector 

Systems, pričom sa postupovalo podľa pokynov výrobcu. 

3.2.3 Štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami 

Pre restrikčné štiepenie bolo použitých 2 – 5 µg plazmidovej DNA. Reakčná zmes 

ďalej pozostávala z: 1 až 5 U zvolenej restrikčnej endonukleázy, 5 µl príslušného reakčného 

pufru a  PCR H2O do finálneho objemu 50 µl. Reakcia bola inkubovaná cez noc pri 37 °C. 

Štiepenie inzertov naamplifikovaných pomocou PCR a kontrolné štiepenia prebiehali 

v objeme 20 µl,  pričom obsahovali: 1 µg DNA, 2 µl reakčného pufru, 1 – 5 U enzýmu a 

PCR H2O doplnenú do konečného objemu. Reakcia prebiehala 2 až 4 h v inkubátore pri 37 

°C.  
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3.2.4 Elektroforéza v agarózovom gély 

DNA vzorky boli separované v 1 až 2 % agarózovom gély na základe veľkosti 

očakávaných fragmentov. Gél bol pripravený podľa protokolu uvedeného v kapitole 

3.1.1.7.1. Zmes bola následne privedená k varu, pričom po ochladení na 50 °C bola pridaná 

fluorescenčná značka etídium bromid. Zpolymerizovaný gél bol uložený do horizontálnej 

elektroforetickej aparatúry, ktorá bola naplnená roztokom 0,5x TAE. Analyzované vzorky 

boli zmiešané s nanášaciou farbičkou a napipetované do jednotlivých jamiek gélu. Do prvej 

jamky bol pipetovaný štandard molekulovej hmotnosti, podľa ktorého boli rozlíšené veľkosti 

fragmentov. Elektroforéza prebiehala 20 až 30 min pri konštantnom napätí 90 - 100 V. 

Výsledok bol vizualizovaný pomocou UV transiluminátoru. 

3.2.5 Purifikácia DNA 

Po separácii DNA pomocou elektroforézy bol pomocou skalpelu vyrezaný fragment 

žiadanej veľkosti. Následne z neho bola vyextrahovaná DNA pomocou  QIAquick Gel 

Extraction Kit (Quiagen, Nemecko) podľa pokynov dodávateľa. Rovnaký kit bol použitý aj 

na prečistenie DNA po štiepení restrikčnými endonukleázami alebo po PCR. 

3.2.6 Defosforylácia 

Po naštiepení vektora boli restrikčné enzýmy inaktivované teplotným šokom. 

Následne bola k reakčnej zmesi o objeme 50 µl pridaná 1 U enzýmu CIAP, pričom reakcia 

bola inkubovaná 30 min pri 37 °C. 

3.2.7 Ligácia 

Pred samotnou ligáciou bola DNA vypurifikovaná od komponent restrikčného 

štiepenia alebo PCR. Pre všetky reakcie bol použitý Rapid DNA Ligation Kit (Thermo 

Scientific, USA). Reakčná zmes bola zložená z: 2 µl Rapid Ligation buffer, 1 µl T4 DNA 

ligáza, vektorová a inzertovaná DNA, PCR H2O do objemu 10 µl. Množstvo použitej DNA 

bolo stanovené na základe pomeru molárnych hmotností 1:3 (vektor : inzert). Reakčná zmes 

bola inkubovaná pri laboratórnej teplote po dobu 1 h, pričom bola následne transfekovaná 

do kompetentných baktérií.  
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3.2.8 Príprava kompetentných baktérií 

Baktérie DH5α skladované v -80 °C sa nechali roztopiť na ľade po dobu asi 10 min. 

Následne boli prevedené na agarovú platničku bez antibiotika, ktorá bola cez noc 

inkubovaná v pri 37 °C. Na ďalší deň večer bola preočkovaná jedna kolónia do 10 ml LB 

média bez antibiotika a kultivovaná v trepačke pri 37 °C. Nasledujúce ráno bolo 0,5 ml 

z nočnej kultúry prenesených do 50 ml čerstvého LB média. Baktérie sa inkubovali 

v trepačke pri 37 °C asi 3 h, kým nedosiahli OD590 = 0,375. Následne bola kultúra uložená 

na ľad (cca 10 min) aby došlo k zastaveniu rastu. Po inkubácii bola suspenzia centrifugovaná 

10 min pri 2500 rpm. Supernatant bol odstránený a k pelete sa pridalo 10 ml 50 mM CaCl2. 

Baktérie boli inkubované hodinu na ľade a následne bol roztok CaCl2 odstránený. Baktérie 

boli potom rozpipetované do čistých eppendorfiek po 200 µl a uchované pri -80 °C 

v mrazáku. 

3.2.9 Transformácia kompetentných baktérií 

Kompetentné baktérie sa nechali roztopiť na ľade po dobu asi 10 min a následne bolo 

50 µl suspenzie napipetovaných do predchladených sterilných skúmaviek. K baktériam bol 

pridaný 1 µg plazmidovej DNA alebo 5 µl z ligácie, pričom táto zmes sa inkubovala na ľade 

30 min. DNA bola transformovaná do buniek metódou tepelného šoku – skúmavky boli na 

45 s uložené do vodného kúpeľa predohriateho na 42 °C a na 2 min späť na ľad. Potom bolo 

k baktériam pridaných 450 µl 2YT média a zmes sa kultivovala pri 37 °C v trepačke 1 h. 

Nakoniec bolo prevedených 100 až 250 µl  na agarovú platničku s príslušnou antibiotikovou 

rezistenciou.  

3.2.10 Colony PCR 

Jedna individuálna kolónia bola vypichnutá pomocou sterilnej špičky 

a rozsuspendovaná v reakčnej PCR zmesi. Pre všetky reakcie bol použitý DreamTaq DNA 

Polymerase Kit (Thermo Scientific, USA). Použitý teplotný program bol identický s už 

zmieneným v kapitole 3.1.2.. Zloženie reakčnej zmesi bolo nasledovné:  
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10X DreamTaq buffer   2 µl  

dNTP     0,5 µl 

forward primer   0,5 µl 

reverse priemr    0,5 µl 

DreamTaq DNA polymeráza  0,15 µl 

PCR H2O do finálneho objemu 20 µl 

3.2.11 Minipreparácia plazmidovej DNA 

Do sterilnej skúmavky, ktorá obsahovala 2 ml LB média s príslušným antibiotikom 

bola preočkovaná bakteriálna kolónia. Baktérie boli inkubované cez noc v trepačke pri 37 

°C. Nasledujúci deň bola suspenzia prevedená do 1,5 do eppendorfky a centrifugovaná 5 

min na 13 000 rpm. Peleta sa rozsuspendovala v 100 µl vychladeného roztoku P1 a následne 

bolo pridaných 200 µl roztoku P2. Zmes bola zľahka premiešaná prevrátením skúmavky, 

pričom sa inkubovala 5 min pri laboratórnej teplote. Ďalej sa pridalo 200 µl vychladeného 

P3 roztoku a zmes sa opäť zľahka premiešala. Po 5 minútovej inkubácii nasledovala 

centrifugácia na 15 min pri 13 000 rpm. Supernatant bol prepipetovaný do čistých 

eppendorfiek so 400 µl izopropanolu a zmes bola centrifugovaná 15 min. K pelete bolo 

potom pridaných 200 µl 70 % etanolu a znova sa centrifugovalo po dobu 10 min. 

Supernatant sa opatrne odsal a peleta bola sušená pod lampičkou. K vysušenej pelete sa 

nakoniec pridalo 30 µl PCR H2O, pričom sa nechala rozpúšťať pri 4 °C.  

3.2.12 Midipreparácia plazmidovej DNA 

Do 100 ml LB média s príslušným antibiotikom bola inokulovaná jedna kolónia, 

pričom baktérie boli cez noc kultivované v trepačke pri 37 °C. Plazmidová DNA bola 

vypurifikovaná pomocou Qiagen Plasmid Midi Kit (Qiagen, Nemecko) podľa  inštrukcií 

uvedených dodávateľom.  

3.2.13 Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie DNA 

Pre meranie koncentrácie DNA vo vzorke bol použitý prístroj NanoDrop, pričom 

bola meraná absorbancia pri 260 nm. 
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3.2.14 Uchovávanie bakteriálnych kultúr – glycerolová stoka 

Do eppendorfky bolo napipetovaných 700 µl bakteriálnej suspenzie a 300 µl roztoku 

50 % glycerolu. Zmes bola poriadne zvortexovaná a následne uložená do mrazničky 

s teplotou -80 °C. 

3.2.15 Sekvenovanie 

Všetky sekvenačné reakcie potrebné pre túto štúdiu boli vykonané firmou GATC 

Biotech, Nemecko. Zloženie reakčnej zmesi bolo nasledovné: 5 µl plazmidovej DNA (80-

100 ng/µl) a 5 µl zvoleného primeru o koncentrácii 5 µM (5 pmol/µl).  

3.2.16 Pasážovanie cicavčích buniek 

Bunky HEK293 boli kultivované na miskách o priemere 15 cm v inkubátore pri 37 

°C s 5 % CO2 atmosférou. Z misky s konfluenciou cca 90 % sa odsalo kultivačné médium 

a bunky boli premyté roztokom PBS. Nasledovala inkubácia pri 37 °C s 1X roztokom 

trypsínu v 1X PBS po dobu asi 5 min. K suspenzii bolo pridaných 7 ml čistého DMEM 

média s obsahom fetal bovine séra. Bunky sa potom rozsuspendovali pomocou pipety 

a previedli na nové misky s čerstvým médiom v pomere 1:4.  Pasáž bola vykonávaná 3x 

týždenne. 

3.2.17 Transfekcia cicavčích buniek 

Jednotlivé množstvá sú uvedené pre misku s priemerom 10 cm, pričom pre čo 

najvyššiu expresiu daného proteínu sa využívala 90 % konfluencia. V eppendorfke bolo 

zmiešaných: 10 µg DNA, 860 µl H2O pre tkanivové kultúry a 130 µl 2M CaCl2. Do ďalšej 

čistej eppendorfky bola k 1 ml 2X HBS prepipetovaná vyššie uvedená zmes. Následne bola 

zmes DNA, CaCl2 a HBS poriadne premiešaná a nakvapkaná do média s bunkami. 

Kultivačné médium bolo vymenené po 24 h. 

3.2.18 Príprava proteínových vzoriek 

Misky s bunkami boli spracovávané na ľade, 48 h po transfekcii. Z misiek 

boloodsané médium a bunky boli opláchnuté 1 ml 1X PBS. Následne bol na misku 

napipetovaný 1 ml 0,32 M roztoku sukrózy, do ktorého bola stiahnutá kolónia buniek. 

Suspenzia sa potom preniesla do čistej eppendorfky a centrifugovala 10 min pri 13 000 rpm. 
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Supernatant bol odsaný a k pelete bolo napipetovaných 100 µl 2X Vzorkového pufru (500 

µl alikvoty), do ktorého bolo predtým pridaných 50 µl 4 M DTT. Vzorka bola sonikovaná 

na sonikátore Ikasonic U 50 control pri amplitúde 40, 3x po 10 cyklov. Následne bola 

zahrievaná 10 min pri 85 °C a potom stočená 5 min. Takto pripravené vzorky boli použité 

na SDS-PAGE. 

3.2.19 SDS-PAGE 

Gél bol pripravený podľa protokolu uvedeného v kapitole 3.1.1.7.2. 

Zpolymerizovaný gél bol umiestnený do vertikálnej elektroforetickej aparatúry Hoefer 

Mighty small II, ktorá bola naplnená roztokom 1X TANK. Jamky vrchného gélu boli 

prepláchnuté rovnakým pufrom pomocou injekčnej striekačky aby sa odstránili bubliny 

a zvyšky gélu. Do prvej jamky boli nanesené 4 µl štandardu molekulovej hmotnosti 

Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder. Do ďalších jamiek boli pipetované 

jednotlivé proteínové vzorky v objeme 5 µl. Aparatúra bola následne pripojená ku zdroju 

napätia, pričom elektroforéza prebiehala 3 až 4 h pri konštantnom napätí 120 V. 

3.2.20 Imunoblot 

Nitrocelulózová membrána a gél odstránený z aparatúry sa premyli na Petriho miske 

v Towbin roztoku. Blotovací sendvič bol zostavený nasledovne: špongia, 2 ks filtračného 

papiera, membrána, gél, 2 ks filtračného papiera a špongia. Sendvič bol po celú dobu 

zostavenia namočený v Towbin pufri, pričom nakoniec boli vytlačené bubliny pomocou 

čistej skúmavky. Pripravený sendvič bol umiestnený do blotovacej aparatúry Hoefer Mighty 

small transphor TE2, orientovaný membránou k anóde. Transfer prebiehal 2 h pri 300 mA. 

Po preblotovaní bol sendvič opatrne rozobraný a membrána bola vložená do roztoku 3 % 

blotovacieho mlieka v 1X TBST. Takto bola inkubovaná za stáleho omývania celú noc pri 4 

°C. Na druhý deň ráno bola membrána 3 x premývaná v roztoku 1X TBST (1 min, 5 min 

a 10 min). Po premytí nasledovala inkubácia s  primárnou protilátkou proti C-koncu SGIP 

nariedenou 1:200 v TBST, ktorá prebiehala 2 h pri laboratórnej teplote. Po inkubácii bola 

membrána znova 3x premytá roztokom 1X TBST (1min, 5min, 10 min). Následne bola 

membrána inkubovaná 2 h pri laboratórnej teplote so sekundárnou protilátkou proti morčaťu 

riedenou 1:5000 v TBST, konjugovanou s horse radish peroxidázou (HRP). Nakoniec sa 

membrána opäť prepláchla 3x v TBST a následne bol na ňu nakvapkaný chemiluminscenčný 

substrát pripravený zmiešaním reagencií z kitu SuperSignal™ West Femto Maximum 
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Sensitivity Substrate. Signál bol detekovaný pomocou prístroja LAS-3000 Imager (Fujifilm, 

Japonsko) s rôznou dĺžkou expozície. 

3.2.21 Fluorescenčná mikroskopia 

3.2.21.1 Príprava buniek 

Na 12-jamkovú doštičku boli použité sklíčka o priemere 18 mm. Sklíčka boli 

sterilizované namočením v 99 % etanole a následným opálením v plameni kahanu. Do 

každej jamky bolo napipetovaných 500 µl roztoku 1X poly-L-ornitínu (riedený v 1X PBS) 

aby bunky mohli adherovať na sklíčko. Takto pripravená doštička bola inkubovaná cca 30 

min v 37 °C. Následne bol odsatý roztok poly-L-ornitínu a jednotlivé jamky boli 

prepláchnuté 1X PBS. Na doštičku bolo napipetovaných 900 µl čerstvého DMEM média 

a 100 µl suspenzie buniek (približne 5.104 buniek). Bunky boli inkubované 16 h v inkubátore 

pri teplote 37 °C a 5 % CO2 atmosférou. 

3.2.21.2 Transfekcia 

Na druhý deň ráno bola do buniek transfekovaná DNA, pričom postup bol 

rovnakýako v kapitole 3.2.17 ale objemy boli upravené pre 12-jamkovú doštičku. Zloženie 

transfekčnej zmesi bolo nasledovné: 1,6 µg DNA, 5,3 µl CaCl 2 , 36 µl tkanivovej H2O a 43 

µl 2X HBS. Uvedená zmes bola následne napipetovaná do jednotlivých jamiek. 

3.2.21.3 Príprava preparátov pre vizualizáciu lokalizácie 

Z každej jamky doštičky bolo odsané médium a bunky boli opláchnuté 1X PBS. 

Následne boli na 13 min fixované 3 % roztokom paraformaldehydu v PBS. Na každú jamku 

bol pipetovaný vždy rovnaký objem – a to 500 µl. Po fixácii nasledoval 3x oplach s 1X PBS 

(1 min, 5 min a 5 min). Bunky boli potom permeabilizované pomocou Permeabilizačného 

roztoku, po dobu 13 min. Nasledoval 3x oplach s 1X PBS (1 min, 5 min, 5 min). Ďalej boli 

bunky hodinu inkubované s protilátkou proti FLAG-tagu nariedenou 1:500 v Protilátkovom 

pufri. Po premytí 3x 1X PBS (1 min, 5 min, 5 min) bola pridaná sekundárna protilátka 

konjugovaná s fluorofórom Cy3 v pomere 1:300. Inkubácia prebiehala hodinu , následne po 

čom boli sklíčka s bunkami premyté rovnako 3x v 1X PBS a nakoniec vo vode pre tkanivové 

kultúry. Takto pripravené sklíčka boli namontované na podložné sklíčko s kvapkou 

Fluoroshieldu, ktorý obsahuje DAPI. 



46 

  

3.2.21.4 Príprava preparátov pre stanovenie miery internalizácie 

Bunkám bolo odsané médium, pričom následne boli opláchnuté 1X PBS. Do 

jednotlivých jamiek doštičky bolo napipetovaných 500 µl čerstvého média zohriateho na 37 

°C, v ktorom bola nariedená protilátka proti CB1R v pomere 1:500. Bunky boli inkubované 

s protilátkou pri 37 °C po dobu 2 h. Potom bolo médium s protilátkou odstránené a bunky 

boli opláchnuté 1X PBS. Nasledovala stimulácia prostredníctvom 0,5 µM WIN/DMSO, 

ktorý bol rozpustený v teplom kultivačnom médiu. Inkubácia prebiehala  pri 37 °C na 30 

min. Po odstránení média s WIN/DMSO nasledoval oplach s 1X PBS a potom fixácia s 3 % 

paraformaldehydom po dobu 13 min. Fixované bunky boli 3x premývané v 1X PBS. 

Následne boli sklíčka s bunkami hodinu inkubované so sekundárnou protilátkou Alexa 488, 

ktorá bola riedená v 1X PBS v pomere 1:500. Po troch premývaniach s 1X PBS boli bunky 

13 min permeabilizované prostredníctvom Permeabilizačného roztoku. Nasledoval 3x 

oplach s 1X PBS a potom hodinová inkubácia s druhou sekundárnou protilátkou Cy3, 

riedenou 1:300 v 1X PBS. Po inkubácii boli bunky premyté v 1X PBS a potom v tkanivovej 

H2O. Následne boli namontované na podložné sklíčka do Montovacieho média glycerol n-

propyl galát. 

3.2.21.5 Akvizícia obrazu a jeho analýza 

Snímky boli vyhotovené so 60x zväčšením na invertovanom fluorescenčnom 

mikroskope DeltaVision OMX (objektív 60x /1,42 PlanAPO N, Oil) v režime wide-field. 

Využívala sa excitácia lasermi o vlnovej dĺžke 405 nm (DAPI), 488 nm (Alexa488), 568 nm 

(Cy3) a imerzný olej s indexom lomu 1,520. Pôvodný obraz bol zrekonštruovaný pomocou 

dekonvolúcie softvérom Huygens na oddelení Svetelnej mikroskopie a cytometrie (ÚMG, 

AV ČR). Zdekonvolované snímky boli ďalej vyhodnocované pomocou vytvoreného makra 

pre program ImageJ/Fiji. Toto makro bolo naprogramované na oddelení Svetelnej 

mikroskopie a cytometrie pričom zahŕňalo sériu krokov: najprv bola vyznačená bunka, na 

ktorú bola v ďalšom kroku aplikovaná analýza. Následne bol signál na povrchu bunky 

(Alexa488) a vnútri bunky (Cy3) prahovaný v programe ImageJ/Fiji, pričom bol vždy 

použitý rovnaký prahovací profil. Potom sa merala plocha signálu a stredná miera intenzity. 

Vydelením týchto dvoch hodnôt bola získaná stredná denzita fluorescencie. Rovnako bola 

stredná denzita fluorescencie stanovená aj pre pozadie, pričom bola následne odčítaná. 

Totálna špecifická hodnota fluorescencie bola získaná vynásobením plochy signálu 

s hodnotou zodpovedajúcej strednej denzite fluorescencie s odpočítaným pozadím. 
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Nakoniec bol stanovený internalizačný fluorescenčný pomer (FIR), ktorý bol získaný 

vydelením totálnej špecifickej fluorescencie v cytoplazme (C) totálnou špecifickou 

fluorescenciou na povrchu bunky (P) (FIR= C/P). 
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4 Výsledky 

4.1 Príprava rekombinantnej DNA 

Ako je už známe, SGIP1 vykazuje vysokú homológiu s proteínmi FCHO1/2 avšak 

jeho účinok na internalizáciu je opačný. Aby bolo možné študovať funkciu jednotlivých 

domén proteínu SGIP1 a zistiť, ktorá doména spôsobuje blokáciu internalizácie CB1R bola 

v našom laboratóriu pripravená séria rekombinantných konštruktov. V týchto konštruktoch 

sú vydeletované, prípadne vymenené domény proteínu SGIP1 za FCHO2. Mojou úlohou 

bolo pripraviť chimérny konštrukt, ktorý bude obsahovať F-BAR a APA doménu z FCHO2, 

pričom oblasť bohatá na prolíny a µ doména budú z proteínu SGIP1. Pre prehľadnosť vo 

výsledkoch uvádzam nasledovný obrázok schematicky zobrazujúci všetky rekombinantné 

konštrukty, s ktorými som pri tejto štúdii pracovala. 

 

Obr. 5 Rekombinantné konštrukty využité v tejto práci. 

Prvotným krokom v klonovaní rekombinantného konštruktu bol návrh vhodných 

DNA oligonukleotidov. Prvý pár primerov bol navrhnutý tak aby nasadal na templátovú 

DNA pCMV6_FCHO2 a naamplifikovaná sekvencia kódovala domény F-BAR a APA. 

Okrem toho boli do sekvencie oligonukleotidov vnesené štiepne miesta pre restrikčné 

endonukleázy BglII a XbaI. Druhý pár nasadal na templát pRK5_FLAG SGIP1, presnejšie 
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na začiatok oblasti bohatej na prolíny a koniec µ domény. Tieto primery obsahovali taktiež 

rozoznávacie sekvencie pre restriktázy, a to konkrétne XbaI a SalI.  

Pre prípravu rekombinantnej DNA bol použitý plazmid pRK5 obsahujúci FLAG-tag 

(4739 bp), ktorý nesie ampicilínovú rezistenciu a je využívaný k vysokému výťažku 

expresie v cicavčích bunkách (Obr. 6). V prvom kroku bol plazmid naštiepený pomocou 

enzýmov BamHI a XbaI (3.2.3). Celý objem reakcie bol separovaný pomocou agarózovej 

elektroforézy v 1 % gély (3.2.4), pričom fragment odpovedajúci naštiepenému vektoru 

pRK5_FLAG bol z gélu vyrezaný a následne vypurifikovaný (3.2.5) (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Mapa východiskového vektora pRK5_FLAG a vizualizácia jeho restrikčného štiepenia agarózovou 

elektroforézou. 
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V ďalšom kroku bol pomocou PCR (3.2.1) vytvorený prvý inzert o veľkosti 1125 bp 

z templátu pCMV6_FCHO2, pričom boli použité primery FBAR BglII FW a APA XbaI 

REV Cloned Pfu DNA polymeráza (Obr. 7). Anelácia primerov prebiehala pri teplote 55 °C. 

Po PCR bol inzert vypurifikovaný a následne štiepený restriktázami BglII a XbaI. 

Inzert nemohol byť štiepený enzýmom BamHI ako vektor z dôvodu že sa na ňom nachádza 

rovnomenné štiepne miesto. Preto bol zvolený BglII, ktorý vytvára kompatibilné konce k 

enzýmu BamHI. Naštiepený a vypurifikovaný inzert bol ligovaný T4 DNA ligázou (3.2.7) 

do naštiepeného a defosforylovaného (3.2.6) pRK5_FLAG. Pred každou ligáciou bola 

spektrofotometricky stanovená koncentrácia DNA inzertu aj vektora, na základe ktorej sa 

určovalo množstvo použitej DNA do reakcie. Ligácia bola následne transformovaná do 

baktérií DH5α (3.2.9) a z pozitívnych klonov bola vykonaná minipreparácia DNA (3.2.11). 

Správnosť vyizolovanej DNA bola potvrdená restrikčným štiepením pomocou enzýmov 

SpeI, XbaI, NdeI a SalI, pričom výsledok je na Obr. 8. 

Obr. 7 Mapa templátu s vyznačeným miestom anelácie primerov FBAR BglII FW a APA XbaI REV. Vedľa sa 

nachádza obrázok z agarózovej elektroforézy PCR produktu o veľkosti 1125 bp. 
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Obr. 8 Kontrolné štiepenie prvého kroku klonovania. 1-SpeI+XbaI (2031 bp+3808 bp), 2-NdeI+SalI (1802 

bp+4037 bp) 

Ďalším krokom bola amplifikácia druhého inzertu o veľkosti 1981 bp z templátu 

pRK5_FLAG SGIP1 pomocou primerov PRR XbaI FW a MU SalI REV (Obr. 9). 

Obr. 9 Mapa templátovej DNA s vyznačenými primermi a snímka s naamplifikovaným inzertom o veľkosti 1981 bp. 
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Bezprostredne po PCR reakcii bol naamplifikovaný inzert ligovaný do vektoru 

pGEM-T Eeasy pomocou presahov vytvorených Taq polymerázou a T4 DNA ligázy (Obr. 

10). Tento medzi krok bol zvolený z dôvodu, že enzým SalI nedokázal efektívne naštiepiť 

samotný PCR produkt. Ligácia bola transformovaná do baktérií DH5α, pričom z pozitívnych 

klonov rozpoznaných podľa modro-bielej selekcie bola vyizolovaná DNA metódou 

minipreparácie plazmidovej DNA. Vektor bol následne štiepený restriktázami XbaI a SalI 

a celá reakcia bola rozdelená pomocou agarózovej elektroforézy v 1 % gély. Fragment 

odpovedajúci veľkosti inzertu (1971 bp) bol z gélu vyrezaný a následne vypurifikovaný 

(Obr. 10). 

Vyštiepený inzert o veľkosti 1971 bp odpovedajúci oblasti bohatej na prolíny 

a µHD doméne bol vkladaný do vektora, ktorý už obsahoval DNA pre domény F-BAR 

a APA z FCHO2 (Obr. 11). Tento vektor bol naštiepený pomocou enzýmov XbaI a SalI 

a defosforylovaný pomocou CIAP, pričom celý objem reakcie bol separovaný na 1 % 

agarózovom géli (Obr. 11). Následne bol z gélu vyrezaný fragment odpovedajúci 

štiepenému vektoru. 

Obr. 10 Mapa pGEM T-Easy vektoru s inzertovaným PCR produktom a vizualizácia jeho vyštiepenia pomocou 

enzýmov XbaI a SalI (1971 bp+3037 bp) 
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Obr. 11 Mapa vektora štiepeného XbaI a SalI a vizualizácia jeho štiepenia na agarózovom géli. 

Vektor a inzert boli zligované pomocou T4 DNA ligázy, pričom produkt bol 

transformovaný do baktérií. Z pozitývnych klonov, ktoré vyrástli na agarových platničkách 

s ampicilínovou rezistenciou bola minipreparovaná DNA. Správnosť bola overená 

kontrolným štiepením a taktiež sekvenáciou. Kontrolné štiepenie bolo vykonané pomocou 

enzýmov SalI + EcoNI a NdeI a XbaI. Výsledok štiepenia môžme vidieť na Obr. 12, pričom 

sme získali fragmenty požadovanej veľkosti: 1637 bp + 6176 bp a 1796 bp + 6008 bp.  
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Obr. 12 Mapa finálnej konštrukcie rekombinantného plazmidu a kontrolné štiepenie vizualizované na agarózovej 

elektroforéze. 1 – SalI+EcoNI (1637 bp+6167 bp), 2 – NdeI+XbaI (1796 bp+6008 bp) 
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4.2 Kontrola expresie prostreníctvom Imunoblotu 

Delécia alebo výmena jednotlivých domén je veľkým zásahom do proteínu. Preto je 

veľmi dôležitá kontrola expresie daných konštruktov - či sa exprimujú v správnej veľkosti 

a dostatočnej miere v porovnaní so SGIP1. Aby bolo možné overiť expresiu, boli konštrukty 

transfekované do cicavčích buniek HEK293 pomocou metódy využívajúcej CaCl2 (3.2.17). 

Do buniek bolo transfekované vždy rovnaké množstvo DNA, a to konkrétne: 5 µg DNA 

konštruktu, 4 µg prázdneho vektora pRK5 a 1 µg pRK5_GFP. Ako negatívna kontrola bol 

zvolený prázdny vektor pRK5 (9 µg + 1 µg pRK5_GFP). GFP slúžilo ako kontrola 

transfekcie, pričom výsledok bol vždy skontrolovaný na fluorescenčnom mikroskope. Po 48 

h expresii boli pripravené z jednotlivých kolónií buniek proteínové vzorky postupom 

uvedeným v kapitole 3.2.18. Vzorky boli 50x zriedené, separované na 8 % 

polyakrylamidovom gély (3.2.19) a následne prenesené na nitrocelulózovú membránu 

pomocou Imunoblotingu (3.2.20). Proteíny boli detekované primárnou protilátkou proti C-

koncu SGIP1, ktorá bola pripravená v našom laboratóriu imunizáciou morčiat 

a sekundárnou protilátkou konjugovanou s HRP. 

 

Obr. 13 Detekcia proteínov prostredníctvom Imunoblotu.  Uvedená je snímka s expozíciou 1 min. 1-del MP (82 kDa), 

2-del MP APA (73 kDa), 3-del APA (80 kDa), 4-FBAR,APA za MP,APA výmena (113 kDa), 5-APA za APA výmena 

(108 kDa), 6-FBAR za MP výmena (88 kDa), 7-SGIP1 (90 kDa), 8-pRK5. Všetky proteíny sú FLAG-tagované. 

Z Obr. 13 je jasné že proteíny boli exprimované v rovnakej miere a správnych 

veľkostiach, čo je nepostrádateľným východiskom pre ďalšie experimenty. 
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4.3 Imunocytochemická lokalizácia rekombinantných konštruktov 

Prostredníctvom Imunoblotu sa mi podarilo zistit, či sa rekombinantné konštrukty 

exprimujú a či majú správnu veľkosť. Pomocou imunocytochémie som pozorovala 

lokalizáciu konštruktov v bunke, aby bolo možné povedať či sú schopné lokalizovať na 

membránu. Táto kontrola je dôležitá preto, že delécia alebo výmena jednotlivých domén 

môže mať negatívny vplyv na funkčnosť proteínu.  

Do buniek HEK293 bola transfekovaná DNA v pomere pRK5:konštrukt 1:1, pričom 

finálne množstvo DNA bolo 1,8 µg. Ako negatívna kontrola bol použitý prázdny vektor 

pRK5. Po 24 h expresie boli bunky fixované, permeabilizované a následne značené 

fluorescenčnou protilátkou Cy3 (3.2.21.3). Reprezentačné mikroskopické snímky sú na Obr. 

14. 
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Obr. 14 Lokalizácia rekombinantných proteínov v bunkách HEK 293. Intracelulárne proteíny sú značené Cy3 

a jadro s DAPI. 
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Zo získaných výsledkov, ktoré ilustruje Obr. 14 je jasne viditeľné, že každý 

z mutantných proteínov je schopný lokalizovať membránu, avšak v o niečo nižšej miere ako 

SGIP1. Tento experiment teda potvrdzuje, že aj napriek veľkým zásahom do štruktúry 

proteínu sú tieto mutanty funkčné a môžu sa podieľať na priebehu endocytózy. 
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4.4 Imunocytochemická analýza vplyvu jednotlivých domén SGIP1 na 

internalizáciu CB1R 

Vykonanie predchádzajúcich experimentov bolo nevyhnutným predpokladom 

k tomu, aby pokus sledujúci mieru internalizácie mohol byť relevantne vyhodnotený. Pokiaľ 

by niektorý z proteínov nebol schopný dosiahnuť membránu, mohlo by to vytvárať falošnú 

pozitivitu/negativitu výsledkov. 

Do buniek bola transfekovaná DNA v pomere 1:1 (CB1R:rekombinantný konštrukt, 

resp. CB1R:pRK5) pričom po 24 h boli vyhotovené fixované mikroskopické preparáty podľa 

postupu uvedeného v kapitole 3.2.21.4. Ako kontroly boli pre porovnanie použité CB1R 

DMSO, CB1R WIN, CB1R WIN+SGIP1, ktoré boli analyzované v predošlej štúdii 

(Hajkova et al., 2016). Zdekonvolované snímky boli analyzované prostredníctvom programu 

ImageJ/Fiji a naprogramovaného makra. Podľa nameraných hodnôt bol vypočítaný FIR 

(3.2.21.5) a pre každý rekombinantný proteín bol vybraný jeden ilustračný snímok, ktorý 

reprezentuje jeho účinok na internalizáciu CB1R (Obr. 15). Analyzované boli 3 nezávislé 

experimenty, pričom 7 hodnôt fluorescenčného internalizačného pomeru z každého 

experimentu je uvedených v Tab. 2.  
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Obr. 15 Vplyv jednotlivých mutantných proteínov na internalizáciu CB1 receptora. Zelenou (Alexa488) je značený 

povrchový receptor a červenou (Cy3) internalizovaný. 
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DMSO CB1 SGIP del MP del APA 
del MP 

APA 

FBAR 

za MP 

APA za 

APA 

FBAR, 

APA za 

MP, 

APA 

0,207206 2,700693 0,809238 0,465784 1,808648 1,459066 0,754843 1,369026 1,275333 

0,103761 2,688512 0,799567 0,533058 1,943703 2,347919 0,577484 1,375067 1,138534 

0,191136 2,751582 0,765148 0,620497 1,226156 1,664238 0,622664 1,696752 1,480047 

0,112358 2,728741 0,800129 0,498871 1,989514 2,499017 0,601599 1,399501 2,399874 

0,200564 2,592436 0,756614 0,784697 2,487931 2,598733 0,635879 2,346652 1,202876 

0,189971 2,600145 0,712379 0,687221 2,399874 2,588461 0,622687 2,001589 2,266791 

0,201547 2,543071 0,702869 0,800257 1,299753 1,766312 0,648709 2,411239 2,498563 

0,235968 2,422753 0,699741 0,799025 1,899745 1,798005 0,633855 2,304035 2,083035 

0,165997 2,497729 0,678222 0,789501 2,451436 1,897455 0,594853 1,789712 1,501598 

0,215026 2,513427 0,668895 0,576221 2,195713 2,286002 0,587302 1,799005 1,790756 

0,199785 2,398871 0,711238 0,698234 1,912501 1,799018 0,599002 2,486045 2,356002 

0,223972 2,438742 0,698041 0,512066 1,900215 1,997601 0,601077 2,082167 2,291123 

0,123706 2,501894 0,556932 0,486307 1,830264 2,014457 0,578963 1,896552 2,102312 

0,187063 2,385598 0,578631 0,801639 1,799012 1,679856 0,699745 1,705863 2,415402 

0,200217 2,926125 0,599007 0,596186 1,697803 1,705632 0,680051 1,598861 1,793691 

0,179985 2,899433 0,580258 0,744528 2,578962 1,680456 0,675582 2,311687 1,801796 

0,190567 2,821456 0,698045 0,679563 1,999789 2,233698 0,702687 2,005872 1,755403 

0,211479 2,796141 0,800215 0,599015 2,280861 2,301488 0,745773 1,802367 2,359587 

0,180064 2,699958 0,575942 0,477892 2,142505 1,780041 0,733098 2,500994 1,970045 

0,211205 2,784002 0,680991 0,678861 2,030051 2,212297 0,611372 2,394735 2,075961 

0,226981 2,918576 0,722369 0,569712 2,202577 1,990004 0,705796 2,297708 2,491536 

 

Na Obr. 15 vidíme získané mikroskopické snímky, pričom sú vizualizované 

povrchové (Alexa488) a internalizované (Cy3) CB1 receptory  exprimované v bunkách 

HEK293. Vo všetkých prípadoch okrem CB1 DMSO boli CB1 receptory stimulované 

agonistom WIN. DMSO je kontrola toho, že receptory sú skutočne stimulované WINom. 

Z nameraných hodnôt FIR uvedených v Tab. 2, bol pre každý rekombinantný proteín 

vypočítaný priemer a smerodajná odchylka. Výsledok je zobrazený na Grafe 1. Signifikancia 

zmien v nameraných hodnotách FIR rekombinantných proteínov bola štatisticky 

vyhodnotená pomocou študentovho t-testu. Porovnávali sa priemery hodnôt FIR 

rekombinantných proteínov voči kontrolám CB1R WIN a SGIP WIN uvedených v Tab. 2. 

V prípade porovnávania voči CB1R WIN neboli podľa konvenčných kritérií zaznamenané 

signifikantné zmeny v hodnotách u del APA (P = 0,1065), del MP APA (P = 0,1008), APA 

za APA (P = 0,1152), FBAR APA za MP APA (P = 0,1488) a naopak signifikantné zmeny 

boli pozorované u del MP (P < 0,0001), FBAR za MP (P < 0,0001). Čo sa týka porovnávania 

Tab. 2 Namerané hodnoty fluorescenčného internalizačného pomeru (FIR). 



63 

  

s kontrolou SGIP1 WIN boli štatisticky signifikantné zmeny v hodnotách del APA (P = 

0,0007), del MP APA (P = 0,0004), APA za APA (P = 0,0018), FBAR APA za MP APA (P 

= 0,0072) a štatisticky nevýznamné zmeny boli zaznamenané v hodnotách pre del MP (P = 

0,6922) a FBAR za MP (P = 0,6356). 

 

Zo získaných mikroskopických snímkov (Obr. 15) a ich následnej analýzy (Tab. 2 a 

Graf 1) môžme vidieť, že konštrukty obsahujúce APA doménu zo SGIP1 internalizovali 

porovnateľne ako samotný SGIP1. Naopak v jej neprítomnosti boli hodnoty viac podobné 

samotnému CB1R stimulovanému WINom. Toto pozorovanie potvrdzuje aj štatistické 

vyhodnotenie dosiahnutých meraní. Výsledky mojej experimentálnej práca teda naznačujú, 

že za blokáciu internalizácie je pravdepodobne zodpovedná APA doména SGIP1.  

Graf 1 Internalizačný fluorescenčný pomer (FIR). Je charakterizovaný ako pomer medzi povrchovým 

a internalizovaným CB1R. 
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5 Diskusia 

Obezita predstavuje obrovský problém súčasnej populácie, a preto neustále 

pretrvávajú snahy o bližšie objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty. Pri hľadaní 

kandidátnych molekúl bol identifikovaný proteín SGIP1 (Trevaskis et al., 2005), ktorý sa v 

ďaľších štúdiach prejavil ako regulátor energetickej balancie (Cummings et al., 2012; 

Derringer et al., 2011; Chwedorowicz et al., 2016). SGIP1 je u hlodavcov exprimovaný 

takmer výlučne v CNS, pričom nedávna štúdia preukázala jeho hojné zastúpenie na 

presynaptických neurónoch, ktoré sú rovnako miestom lokalizácie kanabinoidných 

receptorov typu 1 (Wilhelm et al., 2014). O dva roky neskôr bol SGIP1 v laboratóriu 

Molekulárnej farmakológie prostredníctvom kvasinkového dvoj-hybridného systému 

detekovaný ako interakčný partner CB1R. Toto pozorovanie bolo potvrdené aj ko-

imunoprecipitáciuou a taktiež preukázaním kolokalizácie SGIP1 a CB1R v primárnej 

kultúre kortikálnych neurónov potkana. Bližšia charakterizácia povahy interakcie bola 

vykonaná taktiež pomocou dvoj-hybridného systému, pričom sa podarilo dokázať že pre 

interakciu SGIP1 a CB1R sú kľúčové C-konce oboch zmienených proteínov (Hajkova et al., 

2016). Z výsledkov dosiahnutných v zmienených štúdiach jasne vyplýva, že oba proteíny sú 

in vivo schopné spolu interagovať, a teda bližší výskum ich vzájomnej interakcie v kontexte 

endokanabinoidnej signalizácie je relevantný.  

 SGIP1 spolu s proteínmi FCHO1 a FCHO2 patrí do rodiny muniscínov, ktorá zahŕňa 

endocytické adaptorové proteíny konzervované od kvasinky až po človeka. S týmito 

dôležitými nukleátormi klatrín-sprostredkovanej endocytózy zdieľa SGIP1 takmer identickú 

doménovú štruktúru a viac ako 50 % sekvenčnú homológiu (Uezu et al., 2011). Bližším 

štúdiom SGIP1 sa podarilo preukázať, že tento proteín je taktiež schopný participovať na 

klatrín-sprostredkovanej endocytóze, pretože bola v COS7 bunkách detekovaná jeho 

kolokalizácia s ďalšími adaptorovými proteínmi Eps15 a AP-2 komplexom (Uezu et al., 

2007). To akú SGIP1 zohráva úlohu v procese klatrín-sprostredkovanej endocytózy bolo tiež 

predmetom skúmania. Uezu et al. sa podarilo demonštrovať negatívny vplyv proteínu SGIP1 

na endocytózu aktivovaného receptoru pre transferín (Uezu et al., 2007). V laboratóriu 

Molekulárnej farmakológie bol v súvislosti s internalizáciou agonistom aktivovaného CB1R 

pozorovaný rovnaký inhibičný účinok SGIP1, pričom žiadna iná štúdia sa doposiaľ 

nezaoberala vplyvom SGIP1 na GPCRs (Hajkova et al., 2016).  
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Fakt, že SGIP1 je vysoko homológny s adaptorovými proteínmi FCHO1 a FCHO2, 

ale má opačnú funkciu priamo nabáda k bližšiemu štúdiu mechanizmu jeho funkcie. 

Doposiaľ získané poznatky nás viedli k zásadnej otázke: ktorá časť proteínu SGIP1 by mohla 

byť zodpovedná za jeho schopnosť negatívne interferovať s internalizáciou agonistom 

aktivovaného receptora CB1R? Túto otázku sme si pokladali v začiatkoch mojej diplomovej 

práce, čo bolo v konečnom dôsledku aj jej hlavným cieľom. Ako už bolo vyššie uvedené, 

proteíny SGIP1, FCHO1 a FCHO2 sú schopné účastniť sa procesu klatrín-sprostredkovanej 

endocytózy, avšak odlišnými mechanizmami. Zatiaľ čo proteíny FCHO1/2 iniciujú a 

podnecujú formovanie klatrínom obalenej vezikuly (Cocucci, Aguet, Boulant, & 

Kirchhausen, 2012; Hollopeter et al., 2014; Traub & Wendland, 2010), nejaká časť proteínu 

SGIP1 musí byť zodpovedná za jeho inhibičnú funkciu v súvislosti s endocytózou (Hajkova 

et al., 2016; Uezu et al., 2007). Prvotné podozrenie padalo na N-koncovú MP doménu 

z dôvodu, že práve vďaka nej sa N-konce proteínov SGIP1 a FCHO1/2 zásadne odlišujú. 

Táto doména pozostávajúca z 97 aminokyselinových zvyškov je unikátna, a jej prítomnosť 

nebola zaznamenaná doposiaľ u žiadneho iného proteínu (Uezu et al., 2007). FCHO1/2 majú 

na svojom N-konci dobre popísanú doménu F-BAR, ktorá je schopná interakcie s negatívne 

nabitými fosfolipidmi a taktiež tubulácie membrány, čím dochádza k formovaniu 

endocytického váčku (Henne et al., 2007; Kirchhausen, 2012; Uezu et al., 2011). MP 

doména je taktiež schopná viazať membránové fosfolipidy, avšak presný mechanizmus tejto 

interakcie a ani štruktúra tejto domény zatiaľ neboli objasnené (Uezu et al., 2007).  Aj keď 

vďaka zmieneným vlastnostiam predstavuje MP doména ideálneho kandidáta, nemusí byť 

nutne zodpovedná za inhibičné vlastnosti SGIP1 na internalizáciu aktivovaného CB1R. 

Nedávno bola u proteínov FCHO1/2 bližšie popísaná funkcia AP-2 aktivačnej domény, 

ktorá sa nachádza za doménou F-BAR. Táto doména je zodpovedná za prechod AP-2 

komplexu zo zatvorenej do otvorenej – aktívnej konformácie a taktiež za jeho stabilizáciu 

(Hollopeter et al., 2014). To, či má homológna doména u proteínu SGIP1 rovnakú funkciu, 

doposiaľ nebolo žiadnou štúdiou objasnené. Rozdielna funkcia FCHO1/2 a SGIP1 môže byť 

podnietená aj väzbou rôznych ďalších nepopísaných adaptorových proteínov. Endocytóza je 

veľmi komplexný dej, pri ktorom dochádza k množstvu proteín-proteínových interakcií 

a výsledný efekt nemusí byť spôsobený výhradne samotným proteínom SGIP1. 

Vďaka vyššie uvedeným skutočnostiam sme sa rozhodli študovať funkciu 

jednotlivých domén proteínu SGIP1 v súvislosti s interferenciou aginostom aktivovaného 
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CB1R. Pre dosiahnutie nami vytýčeného cieľa sme sa rozhodli použiť postup, pri ktorom 

bola vytvorená séria delečných a chimérných mutantov z proteínov SGIP1 a FCHO2. 

Dôvodom, prečo bol zvolený práve FCHO2 homológ a nie FCHO1 je fakt, že interakciu 

CB1R s C-koncom FCHO1 sa nepodarilo detekovať (Hajkova et al., 2016). Vďaka vyššie 

zmienenej stratégii mohol byť pozorovaný vplyv jednotlivých mutantných proteínov na 

internalizáciu aktivovaného CB1R v heterológnom systéme HEK293 pomocou 

imunocytochémie a fluorescenčnej mikroskopie. Jednou z úloh, ktorú zahŕňala moja 

diplomová práca bola aj príprava rekombinantného konštruktu nesúceho F-BAR a APA 

doménu z proteínu FCHO2 a oblasť bohatú na prolíny a u doménu z proteínu SGIP1 (viď 

Obr. 5).  

Delécia alebo výmena jednotlivých domén je veľkým zásahom do štruktúry proteínu, 

pričom môže spôsobiť chybné skladanie, narušenie alebo úplnú stratu funkcie proteínu. 

Taktiež môže byť expresia do istej miery afektovaná tým, že SGIP1 sa exprimuje takmer 

výlučne v mozgových bunkách. Uvedené fakty môžu spôsobovať inkonzistencie v expresii 

a preto je veľmi dôležitá jej kontrola - či sa rekombinantné proteíny exprimujú v správnej 

veľkosti a dostatočnej miere v porovnaní so SGIP1. Pre štúdium proteínu SGIP1 bol použitý 

heterológny expresný systém buniek HEK293, z dôvodu, že neexprimuje nami skúmané 

proteíny CB1R a SGIP1 ale exprimuje ostatné komponenty klatrínovej endocytózy. Ďalším 

dôvodom bolo, že uvedená bunková línia bola využívaná pri mnohých ďalších štúdiach 

CB1R a z hľadiska relevancie výskumu je teda vhodná. Pomocou expresie v cicavčích 

bunkách HEK293 a následného Imunoblotu sa nám podarilo detekovať proteíny očakávanej 

veľkosti pričom miera ich expresie bola rovnaká. Tento výsledok bol východiskový pre 

ďalšie experimenty. 

To, že sa rekombinantné proteíny správne exprimujú ešte nevyhnutne neznamená, že 

v bunke ešte aj správne fungujú a podieľajú sa na nami skúmaných procesoch. Zásah do 

štruktúry proteínu by totiž mohol spôsobiť stratu funkcie a schopnosť podieľať sa na 

endocytóze. Internalizácia je dej, ktorý sa odohráva na bunkovej membráne. Aby sa na nej 

mohli skúmané proteíny zúčastniť, je potrebná ich lokalizácia na cytoplazmatickú 

membránu. Z výsledkov môžme jednoznačne vidieť, že všetky rekombinantné proteíny 

majú schopnosť lokalizácie na cytoplazmatickú membránu. A to aj v prípade delécie MP 

domény, u ktorej by sa na základe jej funkcie dalo predpokladať že tento delečný mutant na 
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membráne lokalizovaný nebude. Vysvetlením tohto pozorovania ale môže byť fakt, že 

SGIP1 interaguje prostredníctvom svojej C-terminálnej µ-homológnej domény a oblasti 

bohatej na prolíny s adaptorovými proteínmi zúčastňujúcimi sa na endocytóze - Eps15 

a intersektínom 1 (Dergai et al., 2010; Uezu et al., 2007). Oba tieto proteíny sú v bunke 

asociované s cytoplazmatickou membránou, pričom bolo preukázané, že Eps15 je 

samostatne schopný interagovať s negatívne nabitými fosfolipidmi (Naslavsky, Rahajeng, 

Chenavas, Sorgen, & Caplan, 2007; Yamabhai et al., 1998). Vďaka uvedeným poznatkom 

môžme predpokladať, že rekombinantný proteín, ktorému chýba MP doména je schopný 

lokalizácie bunkovej membrány práve vďaka interakcii so spomínanými adaptorovými 

proteínmi Eps15 a intersektínom 1. 

Potvrdenie správnej expresie a funkčnosti nami skúmaných proteínov bolo 

východiskové pre relevanciu finálneho experimentu, v ktorom bol prostredníctvom 

imunocytochémie a fluorescenčnej mikroskopie pozorovaný vplyv jednotlivých 

rekombinantných proteínov na priebeh endocytózy aktivovaného CB1R. Štúdiom funkcie 

domén MP a APA v súvislosti s internalizáciou CB1R, ktorému som sa venovala vrámci 

tejto diplomovej práce sa zatiaľ nezaoberala žiadna iná vedecká publikácia. Pre stimuláciu 

CB1 receptorov bol štandartne použitý plný agonista WIN 55,212-2, u ktorého bolo 

preukázané, že v heterológnom systéme buniek HEK293 aktivuje signalizáciu cez inhibičnú 

G-proteínovú podjednotku Gαi/o a následnú interakciu s β-arrestínmi čo v konečnom 

dôsledku vedie k rýchlej a masívnej internalizácii CB1 receptorov z bunkovej membrány 

(Jin et al., 1999; Laprairie et al., 2014). Spomínaný agonista je v kontexte štúdia 

endokanabinoidnej signalizácie najviac využívaný a taktiež je považovaný za referenčný. 

Aby sme mohli s istotou povedať, že ide skutočne o účinok agonistu WIN, použili sme ako 

kontrolu samotné DMSO, v ktorom bol agonista rozpúšťaný. Ďalšími dôležitými kontrolami 

boli agonistom stimulovaný CB1R v prítomnosti alebo neprítomnosti SGIP1. Vrámci môjho 

experimentu sa mi podarilo zreprodukovať už dosiahnuté výsledky a teda, že miera 

internalizácie stimulovaného CB1R bola v prítomnosti SGIP1 výrazne nižšia ako 

u samotného CB1R (Hajkova et al., 2016). Výsledky z nášho laboratória môžu byť 

vysvetlením rozdielov v štúdiach, ktoré popisujú vysokú mieru internalizácie aktivovaného 

CB1R v heterológnych systémoch, kde sa SGIP1 prirodzene  neexprimuje a výrazne nižšie 

množstvo internalizovaých receptorov v neurónoch, kde sa SGIP1 nachádza v hojnom 
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množstve (Hsieh et al., 1999; Jin et al., 1999; Leterrier, Bonnard, Carrel, Rossier, & Lenkei, 

2004; Straiker, Wager-Miller, & Mackie, 2012). 

Na Obr.15 ale aj Grafe 1 vidíme, že samotný CB1R stimulovaný WIN-om 

internalizoval najviac, naopak s DMSO najmenej, čo znamená že receptor je skutočne 

stimulovaný agonistom. O niečo viac ako CB1R DMSO internalizoval CB1R WIN+SGIP1. 

Podobný efekt na internalizáciu ako SGIP1 bol pozorovaný u delécie MP a výmene F-BARu 

za MP doménu. Naopak príbuzný účinok ako bol pozorovaný u CB1R WIN vykazovali 

nasledovné mutanty: delécia APA, delécia MP APA, výmena APA za APA a výmena F-

BAR, APA za MP, APA. V prípade výmeny APA za APA a FBAR,APA za MP,APA vidíme 

že CB1R v ich prítomnosti internalizuje o niečo menej ako iba so samotným WINom.  

Výsledky, ktorých som dosiahla svojou experimentálnou prácou poukazujú na fakt, 

že rekombinantné proteíny nesúce APA doménu zo SGIP1 majú na internalizáciu agonistom 

aktivovaného CB1R rovnaký inhibičný účinok ako divoký typ. Vďaka tomuto pozorovaniu 

môžme predpokladať, že príčinou odlišných v vlastností FCHO2 a SGIP1 je práve APA 

doména. Napriek tomu že oba proteíny vykazujú vrámci APA domény 34 % vzájomnú 

sekvenčnú homológiu (Uezu et al., 2011) sa dá predpokladať, že ich rozdielne funkcie sú 

spôsobené práve konkrétnymi zmenami v aminokyselinovej sekvencii spomínanej domény. 

Na Obr. 4 B môžme vidieť porovnané sekvencie APA domén proteínov FCHO2 a SGIP1. 

V sekvencii APA domény sa nachádzajú dva úseky kde sa inak pomerne vysoká sekvenčná 

homológia rozchádza (Hollopeter et al., 2014). Aj zmena v jednej aminokyseline primárnej 

štruktúry môže zmeniť štruktúru alebo funkciu celého proteínu, a to hlavne keď je táto 

zmena radikálna – napríklad hydrofóbna AMK za hydrofilnú. Hneď v prvej pozícii prvého 

úseku môžme pozorovať u FCHO2 alanín, kdežto u SGIP1 je na tejto pozícii kyselina 

glutámová. O dve pozície ďalej je ďalšia výrazná zmena – u FCHO2 je na tejto pozícii 

glutamín, pričom u SGIP1 prolín. Vdruhom nehomologickom klastri sú výrazné zmeny 

prolínu u FCHO2 na serín SGIP1 a taktiež zmena histidínu FCHO2 na leucín v SGIP1. Ide 

o zámeny polárnych a hydrofóbnych AMK, pričom v štruktúre proteínu sú nepolárne AMK 

orientované dovnútra a polárne na povrch proteínu. Z tohto dôvodu može zmena polarity 

aminokyselín úplne zmeniť štruktúru celého proteínu a v konečnom dôsledku aj jeho 

funkciu. 
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Adaptorový proteín-2 (AP-2) komplex, ktorý pozostáva z α, β2, µ2, σ2 podjednotiek 

je v procese klatrín-sprostredkovanej endocytózy dôležitým prepájacím elementom (Collins, 

McCoy, Kent, Evans, & Owen, 2002). AP-2 komplex obsahuje väzobné miesta pre 

membránové fosfolipidy, internalizovaný náklad, klatrín a ďalšie proteíny podieľajúce sa na 

endocytóze (Traub & Bonifacino, 2013). Jednými z veľmi dôležitých interakčných 

partnerov sú aj proteíny FCHO1/2, u ktorých bola preukázaná interakcia so všetkými 

podjednotkami AP-2 komplexu. Prostredníctvom tejto interakcie FCHO1/2 destabilizujú 

zatvorenú (neaktívnu) formu AP-2 komplexu, čím napomáhajú jeho prechodu do otvorenej 

(aktívnej) konformácie (Hollopeter et al., 2014). Rozdielna funkcia SGIP1 a FCHO2 

v kontexte internalizácie CB1R by teda mohla spočívať v tom, že APA doména SGIP1 

neaktivuje AP-2 komplex, ale stabilizuje ho v jeho zatvorenej konformácii. Iným 

vysvetlením by mohlo byť, že SGIP1 nejakým mechanizmom narúša interakciu AP-2 

komplexu s β-arrestínom 2, ktorá ako sa ukázalo je pre klatrínovú endocytózu veľmi dôležitá 

(Laporte et al., 1999). Odhliadnuc od toho, α podjednotka zatvoreného AP-2 komplexu 

interaguje s Eps15, ktorý napomáha jeho aktivácii tým, že dostáva AP-2 komplex do 

blízkosti s APA doménou proteínov FCHO1/2 (Ma et al., 2016). SGIP1 ako aj FCHO1/2 je 

schopný pomocou svojej µ homológnej domény interagovať s Eps15 (Shimada et al., 2016). 

Povaha tejto interakcie u SGIP1 by mohla spôsobovať sekvestráciu Eps15, čím by bola jeho 

schopnosť podieľať sa na endocytóze značne znížená. Táto skutočnosť by mohla 

vysvetlovať fakt, že v prípade kotransfekcie s konštruktami del APA, del MPA APA, APA 

za APA, FBAR APA za MP APA (Tab.2 a Graf 1), ktoré všetky obsahujú µHD zo SGIP1 

boli pozorované o niečo nižšie hodnoty FIR ako u samotného CB1R stimulovaného 

WINom. Iným objasnením pozorovania negatívnej interferencie s internalizáciou CB1R by 

mohlo byť, že SGIP1 svojou interakciou s AP-2 komplexom indukuje jeho špecifickú 

konformáciu, vďaka ktorej je tento komplex schopný interagovať s inými proteínmi, ktoré 

sú v konečnom dôsledku zodpovedné za inhibíciu endocytózy. Bližším skúmaním FCHO2 

sa preukázalo, že tento proteín je schopný formovať tetramér (Uezu et al., 2011). Iným 

objasnením mechanizmu funkcie SGIP1 by mohlo byť, že tvorí s FCHO2 inaktívne 

diméry/oligoméry čím v konečnom dôsledku znemožňuje ich účasť na endocytóze. Taktiež 

je možné, že SGIP1 kompetuje o väzbu na AP-2 komplex s proteínmi FCHO1/2, čím daný 

komplex do značnej miery sekvestruje a spôsobuje tým zníženie množstva 

internalizovaných CB1 receptorov. 
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V blízkej budúcnosti by sa výskum APA domény mohol zamerať na charakterizáciu 

aminokyselín, ktoré sú v tejto doméne kľúčové pre inhibičný efekt v kontexte internalizácie 

agonistom aktivovaného CB1R. Taktiež by mohla byť zaujímavá kryštalizácia APA domény 

SGIP1 aj FCHO1/2, čo by mohlo pomôcť objasniť povahu štruktúrnych odlišností medzi 

tymito proteínmi a mechanizmus interakcie s AP-2 komplexom. 

 Táto práca je súčasťou rozsiahleho projektu komplexného štúdia SGIP1 a objasnenia 

mechanizmu jeho vplyvu na internalizáciu agonistom aktivovaného CB1R. Získané 

poznatky prispievajú k detailnému porozumeniu princípu komplexnej endokanabinoidnej 

signalizácie. Ako už bolo vyššie spomínané, dokázalo sa, že SGIP1 participuje na regulácii 

energetickej balancie (Cummings et al., 2012) a jeho nadexpresia u Psammomys obesus bola 

asociovaná s vývojom obezity (Trevaskis et al., 2005). Z dlhodobého hľadiska by naše 

výsledky mohli byť prínosné pre dizajn nových liečiv proti obezite. SGIP1 má ako možný 

kandidát pre zacielenie terapie veľký potenciál, pretože bolo dokázané, že ovplyvňuje 

predovšetkým β-arrestínovú dráhu, kdežto na signalizáciu cez G-proteíny nemá zásadný 

účinok (Hajkova et al., 2016). Pokiaľ by bolo vyvinuté liečivo, ktoré by ovplyvňovalo 

separátne signálne dráhy spojené s reguláciou energetickej balancie, pričom by neafektovalo 

dráhy ovplyvňujúce psychiku pacienta, tak by sa mohlo výrazne znížiť riziko výskytu 

nežiadúcich účinkov. Ak by sa v budúcnosti podarilo komplexne objasniť signalizáciu 

CB1R regulujúcu energetický metabolizmus, potom by mohlo byť vyvinuté bezpečnejšie 

terapeutikum proti obezite ako je napríklad Rimonabant. Toto liečivo, ktoré pôsobí ako 

inverzný agonista CB1R muselo byť stiahnuté z trhu, z dôvodu, že u pacientov dochádzalo 

k  nežiadúcim účinkom s vážnym dopadom na ich psychický stav (Mitchell & Morris, 2007; 

Thomas, Martin, Potokar, Pirmohamed, & Gunnell, 2014). Práve kvôli uvedeným dôvodom 

je SGIP1 veľmi zaujímavým proteínom pre budúcnosť farmakológie, a preto má význam 

študovať jeho funkciu v kontexte endokanabinoidnej signalizácie. 
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6 Zhrnutie a záver 

Kanabinoidný receptor 1 patrí medzi receptory spojené s G-proteínmi, pričom 

predstavuje jeden z najhojnejšie sa vyskytujúcich GPCRs v mozgu. Je lokalizovaný 

presynapticky, na axónových zakončeniach pričom jeho aktiváciou prostredníctvom 

kanabinoidov dochádza k inhibícii neurotransmisie. Endokanabinoidný systém reguluje 

radu biologických procesov v tele. Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-

like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1) bol objavený pri hľadaní kandidátnych 

molekúl, ktoré by mohli byť zapojené do vývoja obezity. Nedávno bol tiež identifikovaný 

ako interakčný partner CB1R, pričom sa preukázalo, že má negatívny vplyv na klatrín-

sprostredkovanú endocytózu (CME). SGIP1 patrí do rovnakej rodiny proteínov ako 

nukleátory CME, pričom sú si štruktúrne a sekvenčne veľmi podobné. SGIP1 by mohol byť 

v budúcnosti zaujímavým terapeutickým cieľom, avšak na to je potrebné podrobne popísať 

mechanizmus jeho funkcie. Cieľom tejto práce bolo prostredníctvom delečných/chimérnych 

mutantov študovať funkcie domén MP a APA SGIP1 v súvislosti s priebehom endocytózy. 

Po príprave rekombinantného proteínu, kde boli vymenené FBAR,APA za MP,APA 

v proteíne SGIP nasledovalo overenie, či sa proteíny exprimujú v dostatočnej miere 

a správnej veľkosti. Ďalšou kontrolou bola vizualizácia lokalizácie rekombinantných 

proteínov v heterológnom expresnom systéme HEK293. Podarilo sa preukázať, že aj napriek 

veľkému zásahu do štruktúry sú proteíny funkčné. Prostredníctvom imunocytochémie bol 

pozorovaný účinok konštruktov na internalizáciu pričom bol porovnaný s kontrolami CB1 

DMSO, WIN a CB1 SGIP WIN. Na základe získaných výsledkov môžme povedať, že práve 

APA doména SGIP1 spôsobuje zníženie miery internalizácie CB1R. Tento poznatok je síce 

veľmi dôležitý ale pre kompletné pochopenie mechanizmu funkcie SGIP1 je potrebné 

vykonať ešte mnoho experimentov. Avšak endokanabinoidný systém a jeho signalizácia má 

pre budúcnosť farmakológie obrovský potenciál, a preto je dôležité charakterizovať všetky 

komplexné deje ktoré sa v jeho signalizácii odohrávajú. 

 

 

 



72 

  

7 Zoznam skratiek 

2-AG     2-arachidonoyl glycerol 

ACC1     acetyl koenzým-A- karboxyláza-1 

AEA     anandamid 

Akt     proteín kináza B 

AMK     aminokyselina 

AMP     adenozín monofosfát 

AMPK    5-AMP-aktivovaná proteín kináza 

APA    AP-2 aktivačná doména 

AP-2    adaptorový proteín 2 komplex 

bp    bázový pár 

cAMP    cyklický adenozín monofosfát 

CB1R     kanabinoidný receptor 1 

CME    z angl. clathrin-mediated endocytosis 

CNS     centrálna nervová sústava 

COX-2    cyklooxygenáza-2 

CREB    z angl. c-AMP response element-binding protein 

CRIP1a    proteín interagujúci s kanabinoidným receptorom 1a 

DAG     diacylglycerol 

DMEM    z angl. Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DSE     depolarizáciou indukovaná supresia excitácie 

DSI     depolarizáciou indukovaná supresia inhibície 

ECL     extracelulárna kľučka 

Eps15     z angl. epidermal growth factor pathway substrate 15  

ERK     extracelulárnym signálom riadená kináza 

FAAH    hydroláza amidu mastných kyselín 

FAS     syntáza mastných kyselín 

GASP1    G-proteín asociovaný sortovací proteín 

GDP     guanozín difosfát 

GEF     guanín nukleotid výmenný faktor 

GPCR    receptor spojený s G-proteínom 

GRK     GPCR kináza 
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GTP     guanozín trifosfát 

HRP    horse radish peroxidáza 

ICL    intracelulárna kľučka 

IP3    inozitol trifosfát 

JNK    c-Jun N-terminálna kináza 

kDa   kilodalton 

LB    Luria Bertani médium 

LOX    lipoxygenáza 

LTD    dlhodobá depresia sprostredkovaná kanabinoidmi 

MAPK   mitogénmi aktivovaná proteín kináza 

MGL    monoacylglycerol lipáza 

MP   z angl. membrane phospholipid binding doména 

MSE    metabotropne indukovaná supresia excitácie 

MSI    metabotropne indukovaná supresia inhibície 

NAPE   N-arachidonylfosfatidyletanol 

NK    z angl. natural killer 

PBS    z angl. phosphate-buffered saline 

PI3K    fosfaditylinozitol-3-kináza 

PKA    proteín kináza A 

PLC    fosfolipáza C 

PLD    fosfolipáza D 

Rho GEF   Rho guanín nukleotid výmenný faktor 

SGIP1    z angl. Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like  

  (endophilin) interacting protein 1 

SH3    z angl. Src Homology 3 Domain   

SREBPF1   sterol regulačný element viažúci transkripčný faktor 1 

THC   (−)-trans-Δ9-tetrahydrokanabinol 

WIN   syntetický agonista WIN 55, 212-2 

µHD   µ homológna doména 
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