
8. Závěr

H|avním cílem předkládané práce by|o studium
molekulárních mechanismů interakce forkhead transkripčního
faktoru FOXO4 s DNA a mechanismus regulace jeho vazby na DNA,
zejména úloha fosforylace proteinkinasou B a regulační funkce l4-3-
3 proteinu.

Naše qýsledky ukazují, že pro vazbu na DNA jsou u
forkhead transkripčního faktoru FoXo4 dů|ežité obě hraniční oblasti
forkhead doméIry * jak N-koncová smyčka, která se nachází před
helixem Hl, tak C-koncová část známá jako křídlo W2. Bylo
zjištěno, že odstranění jedné z těchto částí s|abě snižuje DNA
vazebný potenciál FOXO4-DBD, zatímco současné odstranění obou
těchto ob|astí výrazně inhibuje vazbu na DNA.

Dále jsme se zaměřili na úlohu fosforylace C-koncové části
forkhead domény. FoXo4 má tři fosforylační místa pro
proteinkinasu B, z nichž jedno se nacházi přímo ve forkhead DNA
vazebné doméně a to na jejím C-konci v oblasti Kíd|a W2. Zjistili
jsme, že v přítomnosti N-koncové smyčky má fosfory|ace kříd|a W2
proteinkinasou B pouze ma|ý v|iv navazbu DNA. Na druhé straně v
nepřítomnostitéto smyčky fosforylace křídla W2 silně inhibuje DNA
vazebný potenciál FOXO4-DBD. Yazba 14-3-3 proteinu efektivně
snižuje DNA vazebný potenciál FOXO4-DBD, ať užje N-koncová
smyčka přítomna nebo ne. Naše ýs|edky ukazují, Že jak N-koncová,
tak C-koncová část FoXo4-DBD jsou dů|eŽité pro stabi|itu FoXo4-
DBD/DNA komplexu.

Byla vyřešena krystalová struktura komp|exu DNA vazebné
(forkhead) domény s .|3 bázi dlouhým duplexem DNA, kteý
obsahuje FOXO vazebnou konsenzus sekvenci 5'-GTAAACAA- 3'.
Sekvenční specifita je určována především helixem H3, kteý se při
interakci forkhead DBD s cí|ovou sekvencí DNA váže do velkého
Ž|ábku. N-koncová oblast forkhead domény' smyčka mezi he|ixy H2
aH3 a oblast známá jako křídlo Wl po|ámě interagují s fosfiítovou
kostrou' čímž přispívají ke stabilitě FOXO4-DBD/DNA komplexu.
Největší strukturá|ní rozdíIy oproti dříve vyřešeným strukturárn FoX
transkripčních faktorů jsou v konformaci flexibi|ní smyčky ntezi
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helixy H2 aH3 a křídla Wl' Díky vysokému rozlišení této struktury
(l,9 Á) jsme pozorovali také vodíkové važoy mezi DNA a forkhead
doménou zprostředkované molekulami vody, které přispívají
sekvenčně specificky ke stabilitě tohoto komplexu.

Nyní můŽeme konstatovat, Že struktura FOXO4-DBD/DNA
je v celkovém pohledu podobná dříve vyřešeným strukturám FoX
faktorů, ale existují zÁe také důležité rozdíly. Vysoké rozlišení této

struktury nám umožnilo pozorovat dřive nemámé detaily, jako např.

unikátní síť vodou zprostředkovaných interakcí.
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