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,,Příprava DNA Vazebné domény transkripčního faktoru Foxo4 pro
tryptofanová fl uorescenční měření..

Diplomová práce Petra Váchy je součástí projektu zaměřeného na studium

interakce forkhead transkripčního faktoru Foxo4 s regu|ačním proteinem .14-3-3.

Transkripční faktory Foxo hrají k|íčovou ro|i v řadě bio|ogicky významných dějů jako

je např. regulace apoptosy, odpověd'na oxidativní stres, regulace metabolismu atd'

PřestoŽe se jedná o velmi významnou skupinu transkripčních faktorů, přesný

mechanismus jejich regu|ace je stá|e nejasný. Transkripční aktivita Foxo faktorů je

řízena skrze fosfory|aci protein kinasou B' Tato fosfory|ace má za.nás|edek inhibici

vazby DNA, vazbu regu|ačníh o 14-3-3 proteinu a rych|ý export komp|exu z jádra do

cytoplasmy' Výs|edky získané v pos|edních letech naznačují, Že je to právě interakce

se 14-3-3 proteinem co způsobuje totální inhibici vazby DNA a inhibici importu Foxo

faktorů zpět do jádra, Jedním z h|avních cí|ů našeho výzkumu je objasnit moleku|ární

mechanismus těchto dějů.

H|avním cílem diplomové práce Petra Váchy bylo připravit mutant

transkripčního faktoru Foxo4 obsahující pouze dva tryptofanové zbytky, kteý bude

slouŽít jako mode|ový systém pro studium konformačních změn DNA vazebné

domény při interakci se 14-3-3 proteinem. Gen faktoru Foxo4 (ob|ast 11-213)

obsahuje ce|kově 5 tryptofanových zbytků. Proto Petr Vácha nejdříve pomocí cí|ené

mutageneze zmutova|tři tryptofanové zbytky (Trp29, Trp97 a Trp126) na Phe. Tím

získa| cDNA umoŽňující expresi mutantní verze Foxo4 obsahující pouze dva Trp

zbytky v DNA-vazebné doméně' tedy přesně tam, kde chceme studovat konformační

změny domény. Petr Vácha nás|edně tento mutantní protein exprimova|

v bakteriá|ním expresním systému, provedIjeho purifikaci a nás|ednou fosfory|aci.

Kromě přípravy proteinu Foxo4 Petr Vácha také proved| expresi a purifikaci 14-3-3



í

| , proteinu' U purifikovaných proteinů otestoval schopnost vzájemné interakce a
Y schopnost Foxo4 vázat DNA. Hlavním výs|edkem dip|omové práce Petra Váchy je

komplex 14-3-3 proteinu s mutantní verzí Foxo4, kteý bude pouŽit pro fluorescenční
měření.

Petr Vácha se během práce na své díplomové práci sta| nedí|nou součástí
naší |aboratoře a na svém projektu pracoval s ve|kým zájmem a obrovským
entusiasmem. Rych|e a dokona|e zv|ádI celé spektrum metod mo|ekulární biologie a
proteinové biochemie (práce s p|asmidovou DNA, cí|ená mutageneze, PCR, exprese
rekombinantních proteinů v bakteriálním expresním systému, purifikace proteinů).

Dá|e musím podotknout, Že Petr Vácha se svými schopnostmi a znalostmi p|ně

vyrovna| ko|egům v |aboratoři, kteří studují ýziká|ní chemii či biochemii. |Jkáza|, Že

dokáŽe pracovat ve|mi peč|ivě a samostatně. Kromě práce na své dip|omové práci se
aktivně účastnil i řešení da|ších projektů naší skupiny.

Mys|ím si proto, Že diplomová práce Petra Váchy naprosto sp|ňuje všechny
poŽadavky k|adené na dip|omovou práci a p|ně ji doporučuji přijmout k obhajobě.
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