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Abstrakt 

Práce se zabývá analýzou strukturních aspektů nového mechanismu změn přesnosti (fideli-

ty) DNA replikace katalyzované lidskou DNA polymerázou β (pol β) [1]. V této práci se sna-

žím dokázat nebo vyvrátit hypotézu, že tento nový mechanismus využívá zvýšení rychlosti 

zpětně enzymatické reakce v  závislosti na vzdálenosti aminokyseliny argininu 149 od navá-

zaného substrátu.  

Studovaná problematika je vysoce aktuální, neboť pol β byla nalezena ve zmutované formě 

u 30% lidských rakovinových buněk [2].  

Celá práce je rozčleněna do dvou celků, v první se snažím jednoduše nastínit podstatu 

oprav DNA, které využívají pol β, a obecně historii vývoje studia proteinů. Druhá, praktická 

část obsahuje výsledky mých měření, postupy měření, vyhodnocení a závěr. 

 

Klíčová slova:  

Lidská DNA polymeráza β, PDB, oprava DNA, základní opravný mechanizmus, arginin 

149, aminokyseliny, replikace DNA 

  



 
 

Abstrakt 

This work analyzes structural aspects of the new mechanism for the modifications of the 

accuracy (fidelity) of DNA replication, which is catalyzed by human DNA polymerase β (pol 

β) [1]. In this work, I try to prove or  disprove the hypothesis that this new mechanizm uses 

the speed increase of the reverse enzymatic reaction depending on the distance from the ami-

no acid arginine 149 to bound substrate. 

This problems are topical because pol β in a mutated form was found in 30% of human 

cancer cells [2]. 

The thesis is divided into two parts. In the first I try to simply explain basis of DNA repair 

which employes pol β, and I also want to generally tell about history of the study of proteins. 

The second part contains the results of my measurements, measurement procedures, evaluati-

on and conclusions. 

 

Keywords:  

Human DNA polymerase β, PDB, DNA repair, basic repair mechanisms, arginine 149,  

amino acids, DNA replication 
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Úvod 
Jistě každý slyšel o rakovině, karcinogenních látkách, a dalších věcech spojených 

s rakovinovým bujením nádorů. Ale už menšině lidí je známo, proč k rakovině dochází. Urči-

tě je způsobena různými karcinogenními látkami, dědičností, ionizujícím zářením aj. Ale to 

jsou jen příčiny, které v buňce musí něco změnit, aby se začala nekontrolovaně množit. Do-

konce je rakovina tak „chytrá“, že v DNA buňky doslova přeprogramuje autodestrukční me-

chanizmy, které mají rakovině zabránit.  

Ale pořád se ptám: „Proč vůbec k rakovině dojde?“ Na tuto otázku mi částečně odpověděl 

p. Dr. J. Florián, který se zabývá počítačovým modelováním struktur a enzymatických aktivit 

DNA a proteinů na Loyola University Chicago. Vysvětlil mi, že je velice možné, aby 

k rakovinovému bujení došlo po mutaci DNA polymerázy β. Respektive nevíme, zda-li muta-

ce polymerázy β implikuje rakovinu nebo je tomu naopak. Každopádně mi dal impuls a dosta-

tečné znalosti pro vypracování této práce. 

DNA polymerázy jsou proteiny, které mají za úkol vytvořit nový DNA řetězec na základě 

genetické informace určené pořadím čtyř DNA nukleotidů – dA, dT, dC a dG – ve výchozím 

řetězci, tzv. templátu. Tato schopnost DNA polymeráz se využívá hlavně při tvorbě nové 

DNA při buněčném dělení, ale některé DNA polymerázy plní i další důležité funkce spojené 

s opravami DNA molekul, které byly poškozeny karcinogenními látkami nebo UV zářením.   

Buňka je po celý svůj životní cyklus vystavena mnoha faktorům, ať už vnějším nebo vnitř-

ním, které postupem času mění její genetickou informaci. Toto se děje naprosto přirozeně 

dnes i denně. Pro buňku je tato skutečnost nepříjemná. Proto si vytvořila opravné mechaniz-

my, které její genetickou informaci kontrolují a v případě chyby v DNA řetězci, ji opraví.  

Náplní mojí práce bylo pochopení funkce DNA polymerázy β (pol β) a následné detailní 

zkoumání struktury tohoto enzymu ve speciálním 3D programu na vizualizaci biomakromole-

kul. Pol β je součástí opravného systému DNA „Base Excision Repair“ (BER). [2] Tento en-

zym slouží k syntéze nukleových kyselin, musí být adaptování pro 4 různé struktury, substrá-

ty, které podle pravidla komplementarity vkládá k templátu. Pol β při opravě DNA odstraní 5´ 

koncový deoxyribosafosfát, který zbyl po nalezení a odštípnutí poškozené báze glykosidázou, 

což je enzym, se kterým pol β spolupracuje a následně vloží správný nukleotid. Přesnost této 

opravy je mimořádně důležitá z důvodu možnosti změny genetické informace zakódované  

v DNA  řetězci v případě chybné opravy. Přesnost polymerázy se odvíjí od poměru mezi cel-

kovým počtem správně přiřazených nukleotidů k počtu všech chyb vzniklých při přiřaďování.  

U pol β je tato přesnost (fidelita) v rozmezí 103-105, čímž se pol β řadí mezi středně přesné 

DNA polymerázy. [2] 

Přítomnost mutované podoby pol β, tj. proteinu ve kterém došlo k záměně jedné nebo více 

aminokyselin, byla zjištěna u 30% nádorových tkání. [2] [3] V mutagenní formě má pol β 

sníženou fidelitu, např. se několikanásobně se zvýší pravděpodobnost přiřazení dGTP proti 

dG. To vede k transverzi dG za dC a naopak. Toto mimo jiné vede k dalším mutacím, které 

postupně přispívají k postupné transformaci buňky v buňku nádorovou. [2] Vztah mezi struk-

turou a funkci pol β tak může být výrazným vodítkem pro poodhalení klíče karcinogeneze.  
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1 DNA polymeráza β 

Pol β je enzym složený z 335 aminokyselin, který má v buňce reparační funkci. [2] Pol β 

katalyzuje polymeraci DNA na základně principu Watson-Crickovy komplementarity mezi 

bázi substrátu a bázi nukleotidu v templátovém řetězci DNA. Při polymeraci postupuje  

od 5´konce ke 3´konci. 

Svojí malou velikostí se řadí mezi nejjednodušší DNA polymerázy. [2] 

1.1 Základní opravný mechanizmus (Base excision repair,BER) 

Hlavním mechanizmem opravy je BER. (Obr. 1) Poškozená část nebo nevhodně zařa-

zená báze je rozpoznána a odstraněna pomocí glykosylázy. Tím dojde ke vzniku AP-

místa (apyrimidinové nebo apurinové místo). Potom je odštěpena i zbývající cukr-

fosfátová páteř a výsledná mezera je vyplněna správnými nukleotidy pomocí pol β a ligá-

zy. [4] 

 

 

Obr. 1: BER - base excision repair, základní opravný mechanizmus 
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1.2 Oprava vštěpením nukleotidů (Nucleotide excision repair, NER) 

Opravný mechanizmus (Obr. 2) je účinný v případě poškození DNA, které znemožňu-

je replikaci a transkripci DNA. K rozpoznání chyby v řetězci slouží především fyzická 

deformace dvoušroubovice. [4] 

Mechanizmus začíná vyštěpením úseku DNA, do následného volného místa se dosyn-

tetizuje odpovídající řetězec DNA pomocí polymerázy a ligázy, které propojí nový řetě-

zec s původním.  

 

 

Obr. 2: NER - Nucleotide excision repair, Oprava vštěpením nukleotidů 
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1.3 Oprava chybného párování (Mismatch repair, MMR) 

Jedná se o poslední opravný mechanizmus, který kontroluje správnost replikace DNA. 

V případě nesprávného párování v nově vzniklé DNA, tento mechanizmus chybu rozpo-

zná a špatnou bázi odstraní a nahradí správnou. (Obr. 3) 

K tomu, ale musí vědět, který z řetězců na dvoušroubovici je původní (tedy správný) a 

který je nově dosyntetizovaný. Tomuto účelu slouží specifická methylace, která ještě u 

nového řetězce neproběhla. [4] 

 

Obr. 3: MMR - Mismatch repair, Oprava chybného párování 
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1.4 Mechanismus fidelity DNA replikace [2] 

DNA polymerázy katalyzují vkládání deoxyribonukleotidů podle Watson-Crickovy 

komplementarity bází, která definuje dG•dC a dT•dA párování nukleotidu jako správné a 

zbylé kombinace jako nesprávné. I když je polymeráz a procesů s nimi spojených mnoho, 

předpokládáme, že mechanizmus vzniku 3´,5´-fosfodiesterové vazby je u všech stejný 

[2]. 

Nejprve dojde k vazbě polymerázy na DNA. Potom se naváže deoxynukleosidtrifosfát 

(dNTP) a v dalším kroku dojde k nukleotidyltransferázové reakci, která atakuje atom 

3´O- rostoucího DNA řetězce na Pα atom dNTP. V současné dobé převažuje názor, že ta-

to reakce proběhne s podstatně větší pravděpodobností, když je báze dNTP komplemen-

tární s bází v templátovém řetězci DNA. [2] Tato teorie však nevylučuje, že pokud nuk-

leotidyltransferázová reakce proběhne pro nesprávnou dNTP, nemůže ještě proběhnout 

opravná reakce v opačném směru, která tento nesprávně vložený nukleotid zase odstraní. 

Tato zpětná reakce, tzv. pyrofosforolýza, byla pozorována v in vitro studiích replikace 

DNA pomoci pol β [1]. Klíčový faktor pro aktivaci pyrofosforolýzy jsou síly slabých (tj. 

nekovalentních) interakcí mezi molekulou pyrofosfátu, který je produktem nukleotidyl-

transferázove reakce a aminokyselinami v aktivním místě pol β, které jsou v blízkosti py-

rofosfátu. (Obr. 4) 

 

 

Obr. 4: Mechanismus chemické reakce, která je katalyzovaná DNA polymerázami 
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2 Rakovinná buňka 
Rakovinná buňka se od zdravé buňky liší hlavně změnami v DNA řetězci, které zapříčiňují 

dělení buňky s mutovanou formou DNA. Zdravá buňka dokáže po svém dělení vyhodnotit, 

zda toto dělení proběhlo úspěšně či nikoliv. Při negativním výsledku dojde k apoptóze. [5] 

Buňka doslova spáchá sebevraždu. Tento autodestrukční mechanizmus je v případě buňky 

nádorové často potlačen.  

 

2.1 Vývoj nádorové buňky a nádoru 

Vývoj nádorové buňky je úzce spjatý se změnou genetické informace zdravé buňky. 

Dochází k nespočetným mutacím DNA, které vedou k dalším a dalším. Avšak pro vznik 

nádoru jedna lokální mutace většinou nestačí, je potřeba akumulace více mutací [2]. Jed-

ním z možných příčin této akumulace je snížení fidelity pol β enzymu, která se ve zmuto-

vané formě podílí na dalších mutacích DNA, které opět podporují rakovinu. 

Vývoj nádoru je obvykle rozdělen do tří fází: iniciace, promoce a propagace.  

 

2.1.1 Iniciace 

První fáze nádorového onemocnění, ve které dochází k poškození genetické infor-

mace, které vede ke vzniku nádoru. K iniciaci může dojít jednak spontánně nebo pů-

sobením vnějších vlivů na buňku. [2] [5] 

 

2.1.2 Promoce 

V této fázi dochází k růstu nádoru. Jedná se o fyziologický proces, při kterém do-

chází k růstu buněk a následně i nádoru. Dochází k dalšímu dělení buněk, při kterém 

se mohou navázat další mutace do řetězce DNA. [2] [5] 

 

2.1.3 Propagace 

Posledním stádiem nádoru je prostoupení nádoru dalšími tkáněmi. V této fázi do-

chází k agresivnímu růstu nádoru, zároveň může docházet i ke vzniku sekundárních 

nádorů v jiných místech těla. [2] Z toho aspektu můžeme rozdělit nádory na benigní 

(nešířící se do okolních tkání) a maligní (vytvářející metastáze). [5] 

 

2.2 Zdroje poškození DNA 

„Zdroje poškození DNA lze rozdělit na endogenní a environmentální.“ [2] 

 

2.2.1 Endogenní zdroje poškození 

Mezi endogenní zdroje poškození DNA řadíme působení reaktivních forem kyslíku, 

hydrolýzu bází DNA, např. cytosin může za pokojové teploty a normálního pH spon-

tánně přecházet deaminací na uracil. [2] 

Dalším zdrojem poškození může být štěpení glykosidické vazby, kdy dojde ke ztrá-

tě báze a vzniku AP místa bez báze. To může vést až ke zlomení DNA řetězce. [2] 
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2.2.2 Environmentální zdroje poškození 

Environmentálními zdroji myslíme všechny, které působí vně buňky, mohou to být 

a především jsou různé druhy záření. Prim hraje UV záření, ale ani ionizující záření 

nemá zanedbatelnou vinu na poškození DNA. Dalšími environmentálními zdroji jsou i 

karcinogenní látky, které více či méně mohou reagovat s řetězcem DNA. [2] 

 

3 3D struktura biomakromolekul 
Abychom mohli zkoumat mechanismy biochemické funkce polymeráz, musel se vyvinout 

obor, který nám dostatečně umožní si představit, jak vypadá struktura polymerázy na úrovni 

jednotlivých atomů. K tomu nám slouží obor rentgenové krystalografie.  

 

3.1 Rentgenová krystalografie 

Rentgenová krystalografie měří intenzitu difrakce rentgenového záření, které prochází 

krystalovou strukturou. Abychom mohli takto látku „naskenovat“, musí se nacházet v 

krystalické podobě. Dlouhou dobu se mělo za to, že proteiny jsou látky amorfního cha-

rakteru. Až po letech se podařilo potvrdit, že proteiny mohou vytvářet krystalické struktu-

ry [6] a mají charakteristické vnitřní uspořádání. [7] Pol β pak byla první polymerázou, 

kterou se v roce 1994 podařilo vykrystalizovat s DNA řetězcem a dNTP substrátem navá-

zanými v aktivním místě tohoto enzymu, a následně změřit souřadnice jednotlivých ato-

mů v tomto komplexu. [8] 

 

3.2 Proteinová databanka PDB 

Současně s narůstajícím počtem struktur proteinů nastal problém s jejich distribucí, 

proto roku 1971 byla založena proteinová banka, ve které se jednotně shromažďují pro-

teinové struktury až do dnešní doby. Všechny struktury jsou veřejně dostupné. U každé 

struktury jsou uvedeny všechny informace včetně autora, citací, sekvence proteinu a dal-

ších údajů. Proteinová banka je dostupná na adrese www.rcsb.org  

 

3.3 PDB formát 

Z rentgenové krystalografie dostaneme pouze graf, ze kterého lze vyčíst pouze dif-

rakční maxima. Difrakční maximum nám říká, kde jsou v krystalu (v našem případě pro-

teinu) umístěny elektrony. Z toho lze pak určit podle počtu elektronů jednotlivé prvky. 

Protože nejvíc elektronů se nachází blízko jader atomu, a zvláště pak těžkých atomů, zís-

káme tak informaci o poloze jednotlivých atomu. Tedy ke každému atomu se přiřadí jeho 

absolutní pozice v molekule. De facto určíme jeho souřadnice v kartézské soustavě. Když 

se toto udělá u všech atomů, celková tabulka (s atomy i jejich souřadnicemi) se vygeneru-

je do PDB formátu. 

Jedná se o standardizovaný formát pro molekulové struktury. Doslovný výklad standar-

du je zde. ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/doc/format_descriptions/Format_v33_A4.pdf 

http://www.rcsb.org/
ftp://ftp.wwpdb.org/pub/pdb/doc/format_descriptions/Format_v33_A4.pdf
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Formát obsahuje mimo jiné i hodnotu rozlišení difrakce, jméno autora, vědecký tým, 

ale i ztracené aminokyseliny (ty které nebylo možné určit s nízkou chybovostí). Dále 

formát obsahuje počet i názvy substrátů v proteinu, a mnoho dalších informací. (Obr. 5.) 

 

3.4 Vizualizace molekul v PDB formátu 

Současně s PDB formátem se vyvíjí i programy, které jsou schopné z textového sou-

boru PDB vytvořit 3D molekulu. Zároveň obsahují spoustu dalších plug-inů, pro další 

práci s molekulami. Jako je například měření vzdáleností atomů, měření úhlů, změnění 

reprezentace tzv. drawing method a coloring method (příkazy pro vykreslení a zabarvení 

molekuly) a spoustu dalších modulů. 

 

3.4.1 VMD (Visual Molecular Dynamics) 

„VMD je grafický 3D program pro vizualizaci, analýzu a konstrukci molekulových 

systémů, vyvinutý skupinou Klause Schultena na University of Illinois v Urbana-

Champaign.“ [9] Zároveň se jedná o výborný nástroj pro analýzu simulaci pohybu 

atomu vypočtené metodou molekulové dynamiky. 

 

3.4.1.1 Grafické prostředí a ovladatelnost VMD 

Po nainstalování a otevření VMD se zobrazí tři graficky oddělená okna: hlavní 

okno (Obr. 6) se všemi ovládacími prvky, display (Obr. 8) slouží pro vizualizaci mo-

lekuly a příkazová řádka (Obr. 7). Program je primárně v anglickém jazyce. Uživatel 

si může nastavit cokoliv, počínaje od zobrazení jedné molekuly nebo skupiny mole-

kul až po detailní nastavení zobrazování atomů či vykreslovací metody.  

 

HEADER    TRANSFERASE, LYASE/DNA                  11-AUG-14   4UAZ 

TITLE     DNA POLYMERASE BETA REACTANT COMPLEX WITH A TEMPLATING ADENINE AND 

TITLE    2 INCOMING 8-OXODGTP, 20 S 

COMPND    MOL_ID: 1; 

COMPND   2 MOLECULE: 5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*AP*GP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3'; 

COMPND   3 CHAIN: T; 

COMPND   4 ENGINEERED: YES; 

… 

JRNL        AUTH   B.D.FREUDENTHAL,W.A.BEARD,L.PERERA,D.D.SHOCK,T.KIM, 

JRNL        AUTH 2 T.SCHLICK,S.H.WILSON 

JRNL        TITL   UNCOVERING THE POLYMERASE-INDUCED CYTOTOXICITY OF AN 

JRNL        TITL 2 OXIDIZED NUCLEOTIDE. 

JRNL        REF    NATURE                        V. 517   635 2015 

JRNL        REFN                   ESSN 1476-4687 

JRNL        PMID   25409153 

JRNL        DOI    10.1038/NATURE13886 

… 

ATOM      1  O5'  DC T   1      37.010   1.948  -7.463  1.00 68.74           O 

ATOM      2  C5'  DC T   1      36.967   2.987  -6.485  1.00 65.89           C 

ATOM      3  C4'  DC T   1      36.820   4.351  -7.138  1.00 61.75           C 

ATOM      4  O4'  DC T   1      35.816   4.277  -8.177  1.00 58.22           O 

ATOM      5  C3'  DC T   1      36.305   5.437  -6.208  1.00 59.23           C 

ATOM      6  O3'  DC T   1      36.537   6.732  -6.752  1.00 57.45           O 

ATOM      7  C2'  DC T   1      34.818   5.114  -6.192  1.00 58.88           C 

… 

Obr. 5: PDB formát, struktura zápisu (kráceno) 
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Obr. 6: VMD - hlavní okno 

 
Obr. 7: VMD - příkazová řádka 

 
Obr. 8: VMD – display, vizualizace komplexu DNA s  pol β proteinem v PDB struktuře  4UAZ 

3.4.2 PyMOL 

Freeware program principiálně podobný s VMD, s menším počtem oken (2) a s 

rozdílným ovládáním. Byl vyvinut Warrenem Lyrordem DeLanem roku 2000, před-

stavil jej jako freewarový program. [10] Po své smrti roku 2009 přešla veškerá práva 

na společnost Schrödinger, Inc, která program stále vyvíjí a distribuuje. Program je si-

ce zpoplatněn, ale zdrojový kód je vždy zdarma ke stažení. Znalý uživatel si jej tak 

může sám zkompilovat na jakoukoliv platformu. 

 

3.4.2.1  Grafické prostředí a ovládání PyMOLu 

Po otevření se zobrazí dvě okna, jedno (Obr. 9) s hlavními ovládacími prvky, me-

nu a příkazovou řádkou, druhé (Obr. 10) - viewer slouží k samostatné vizualizaci a 

práci s molekulami. 
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Obr. 9: PyMOL - hlavní okno s příkazovou řádkou 

 

 

Obr. 10: PyMOL – Viewer (vizualizace proteinu 4UAZ) 

 

Obr. 11: Příklad vizualizace proteinu 4UAZ v programu PyMOL 
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4 Praktická část  
V této praktické části jsem prováděl sérii měření vazebných interakcí mezi dNTP a 

aminokyselinou argin, který má reziduální číslo 149, a také měření vztažené k produktu 

katalytické reakce pol β. 

Tato měření jsou součástí výzkumné studie této práce, ze kterých jsem vytvořil grafy 

pro srovnání vzdáleností mezi ARG149 a dNTP (deoxynukleosid 5´-trifosfát) resp. PPi 

(pyrofosfát). 

 

 

Obr. 12: Měření vzdálenosti mezi ARG 149 a dNTP, (PyMOL, 4KLD) 

 

4.1 Postup měření vazných vzdáleností mezi substrátem polymerázy β 

a aminokyselinou Arginin 149.  

Pro měření vzdáleností mezi jednotlivými atomy jsem použil program VMD. Tento 

program je sice pro dynamickou studii molekul, ale i tak mi posloužil dokonale. Jako vý-

chozí databáze byla použita PDB databáze, podmnožinou výběru byly polymerázy beta 

(polymerase beta, POLB).  

V době měření vzdáleností bylo v této databázi 243 struktur polymeráz β.  

4.1.1 Filtrace struktur a nahrání molekuly do programu 

V prvé řadě bylo nutno oddělit struktury bez navázaného substrátu od struktur se 

substrátem. Posléze molekuly se substrátem ještě rozdělit do dvou skupin, podle rozli-

šení. Na molekuly s vysokým rozlišením (<1,9 Å) a molekuly s nízkým rozlišením  

(>2 Å) . 

Po tomto rozdělení bylo nutno nahrát molekuly do programu. To se provede ote-

vřením současně programu a databáze PDB. V programu se zapne plug-in (VMD Main 

-> Extensions -> Data -> PDB Database Query) Otevře se nám okno (Obr. 13), kde 

stačí zadat čtyřmístný kód z PDB databáze (př. 8ICY) a potvrdit stisknutím „load into 

new molecule in VMD“. 



~ 21 ~ 
 

 

Obr. 13: VMD, plug-in "PDB Database Query"- nahrání struktury do programu 

4.1.2  Zvýraznění aminokyseliny a substrátu 

Nahraná struktura se otevře v okně „viewer“ a v hlavním okně se objeví řádek s 

novou strukturou. Aby se lépe měřily vzdálenosti mezi dvěma atomy, interpretujeme 

si grafické reprezentace. Protože nás zajímá kyselina arginin a substrát (podle databáze 

PDB). Necháme si jen a pouze zobrazit tyto dvě „molekuly“ a všechno krom nich 

smazat. 

Po otevření okna (Obr. 14) „Graphical reprezentations“ (VMD Main -> Graphics 

 -> Representations…) do pole „selected atoms“ zadat vše, co se má zobrazit, tedy po-

kud nás zajímá arginin, zadáme třípísmennou zkratku ARG. Celý příkaz je pak „res-

name ARG“. 

Pak musíme vytvořit další reprezentaci (Create Rep), která nám zobrazí substrát, 

opět zadáme „resname“ a třípísmennou zkratku substrátu. Př. „resname DCP“ Tuto 

zkratku si musíme zjistit u konkrétní struktury DNA polymerázy β v databázi rcsb.  

 

Obr. 14: VMD, Graphical reprezentations 

http://www.rcsb.org/
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4.1.3 Vlastní měření a zaznamenání výsledků 

Po aplikování reprezentací v programu VMD už stačí jen na klávesnici stisknout 

číslici 2 (jako měření vzdálenosti mezi dvěma body) a označit atomy, které nás zají-

mají. Měření probíhá pro všechny struktury konzistentně, čili se měří vzdálenost mezi 

dvěma specifikovanými atomy. Při mém měření jsem postupoval tak, že jsem měřil 

nejkratší vzdálenost mezi uhlíkem kyseliny arginin a kyslíkem daného substrátu. Viz 

Obr. 12 a Obr. 15. 

Pro zaznamenání výsledků nám poslouží libovolný tabulkový editor, v mém přípa-

dě program Excel.  

 

Obr. 15: měření interakce v programu VMD 

 

 

Obr. 16: část tabulky s výsledky (fragment z tab.1) 

 

4.2 Tabulka výsledků měření 

Abychom mohli s daty dále pracovat, jsou zanesena všechna měření do tabulky 

v programu Excel.(Obr. 16) Podle rozlišení a toho, zda obsahují substrát, jsou tabulky 

rozděleny do tří „listů“. 

 

4.2.1 Struktura tabulky s výsledky 

Pro přehlednost v měřeních byla vytvořena tabulka, v které jsou uvedeny všechny naměře-

né hodnoty. 

 

4.2.1.1 PDB CODE 

Tento první sloupec obsahuje názvy všech struktur v tabulce, jedná se o čtyřpísmenný 

kód, jednoduše dohledatelný v kterékoliv PDB databázi.  
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4.2.1.2 Rozlišení 

V následujícím sloupci jsou uvedena rozlišení rentgenové krystalografie. Protože pro kva-

litní měření, musíme znát přesnost měření, která se také odvíjí od rozlišení skenování struk-

tury. 

4.2.1.3 Substrát 

Tento sloupec uvádí doslovný název substrátu.  

4.2.1.4 Zkratka substrátu 

Zkratka substrátu je třípísmenná, jedná se o jedinečnou zkratku, pod kterou lze také nalézt 

substráty v PDB databázi. 

4.2.1.5 Vzdálenost (C-O) 

Pro tuto práci nejdůležitější sloupec, ve kterém jsou uvedeny vazné vzdálenosti mezi uh-

líkem kyseliny arginin (ARG) a nejbližším kyslíkem substrátu.  

4.2.1.6 Další ligand 

Tento sloupec je jen informační, uvádí všechny další navázané liganty v molekule. 

4.2.1.7 Další molekuly 

Opět sloupec informativního charakteru, který vypovídá o tom, zda v konkrétní struktuře 

je nebo není nějaká jiná molekula. Např. DNA nebo jiný protein 

 

4.2.1.8 Poznámky 

Poslední sloupec je pro poznámky. V případě, že daná struktura obsahuje jistou anomálii, 

zde je prostor pro uvedení, o jakou se jedná. 
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5 Výsledky 
Všechny naměřené hodnoty se nacházejí ve dvou tabulkách, která se nachází v příloze. Tabulky 

jsou rozděleny na nižší a vyšší rozlišení, konkrétně na ty s rozlišením >2,0 Å a <2,0 Å.   

Z naměřených dat jsem posléze vytvořil následující grafy. 

5.1 Graf závislosti počtu struktur DNA pol β na vzdálenosti mezi 

ARG 149 a dNTP 

 

 

Graf 1: Graf závislosti počtu struktur DNA pol β na vzdálenosti mezi ARG 149 a dNTP 

 

Jak si můžeme všimnout, největší počet struktur polymerázy β má vzdálenost mezi ARG 

149 a dNTP přibližně 4,8 – 5,0 Å. 

Za další povšimnutí stojí struktura 1BPE, která má substrát (DTP) vzdálený 6,16 An-

gströmu, čímž se od ostatních hodnot viditelně vzdaluje. Interakce je větší bezmála o jeden 

Angström.  

 

Průměrná hodnota pro vzdálenost mezi ARG 149 a dNTP je 4,54 Å. 
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5.2 Graf závislosti počtu struktur DNA pol β na vzdálenosti mezi 

ARG 149 a Pyrofosfátem 

 

 

Graf 2: Graf závislosti počtu struktur DNA pol β na vzdálenosti mezi ARG 149 a Pyrofosfátem 

 

Tento graf /histogram ukazuje, jaký je průběh počtu struktur s pyrofosfátem v enzymu 

v závislosti na interakci ARG149 a PPi. Jak si můžeme všimnout, maximum tohoto grafu je 

při hodnotě 3,9 – 4,0 Å. 

Avšak jsem narazil na to, že v databázi je nedostatek dalších struktur s PPi v aktivním mís-

tě. Proto tento graf není tak podrobná, jak předchozí. 

 

Průměrná hodnota pro vzdálenost mezi ARG 149 a PPi je 4,18 Å.  
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5.3 Porovnání grafů 1 a 2  

 

 

Graf 3: Porovnání grafů č. 1 a 2 

 

Pro srovnání jsem vygeneroval třetí graf, který ukazuje, že v případě struktur 

s Pyrofosfátem. Tyto struktury vykazují bližší vzdálenost k ARG149 než v případě struktur 

s dNTP. 

Bohužel je obecně málo dostupných struktur s PPi, proto očekávám při větším počtu struk-

tur ještě výraznější posunutí červeného grafu směrem doleva. 
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Data z předchozích grafů krásně potvrzuje následující obrázek (Obr. 17). 

 

Obr. 17: Porovnání vzdáleností s navázaným dNTP a PPi 

Substrát a příslušná aminokyselina z každé struktury jsou naznačeny stejnou barvou. Jak 

můžeme vidět, v případě struktury s dNTP je vzdálenost (ARG149 a dNTP) větší než 

v případě struktury s PPi ve své stavbě. 

Tento obrázek vznikl postupným přeložením dvou struktur (4KLG a 4KLD). Obě struktury 

jsou svojí stavbou téměř identické. Byly vybrány také z toho důvodu, že jedna (4KLD) obsa-

huje sNTP (konkrétně 2'-deoxycytidine-5'-triphosphate) a druhá (4KLG) obsahuje Pyrofosfát. 

Následně byly z obrázku vybrány žádoucí residua, která byla vybarvena. Obrázek byl vy-

generován pomocí programu PyMOL. 

 

Obr. 18: Porovnání vzdáleností s dNTP a PPi - jiný pohled  
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Diskuse 
 

Nedávno bylo zjištěno, že pol β dokáže při zvýšené koncentraci pyrofosfátu (PPi), který je 

produktem DNA replikace (Obr. 19) katalyzovat zpětnou reakci, tj. zkracovaní DNA řetězce 

[1]. Tento objev může představovat nový mechanismus pro korekci špatně vložených nukleo-

tidů při opravě DNA pomoci pol β. Protože jedním z hlavních parametrů pro porozumění 

vztahu mezi strukturou a funkcí enzymu je síla intermolekulárních interakcí mezi enzymy a 

jejich substráty nebo produkty. Soustředil jsem se na analýzu těchto sil měřením klíčové me-

zimolekulární vzdálenosti v různých krystalových strukturách obsahujících pol β komplexy 

s různě modifikovanými substráty nebo inhibitory, a také s pyrofosfáty, které jsou jedním 

z reakčních produktů. 

 

Z množství možných intermolekulárních interakci jsem si vybral interakci dvou skupin, 

fosfátové na substrátu a guanidilové na aminoskupině ARG149 která je součástí enzymu. Ty-

to skupiny nesou opačný elektrický náboj a jejich interakce se tedy může v určitém zjednodu-

šení popsat pomoci Coulombova zákona: 

 

𝐹𝑒 = k ∗
𝑄1 ∗ 𝑄2

𝑟2
 ;        k =

1

4𝜋𝜀0𝜀𝑟
 

 

ARG 149 je pozitivně nabitý a má dlouhý postranní řetězec, který může dosáhnout 

k negativně nabitému substrátu. Tyto dvě skupiny by měly být stále v přímém kontaktu. Přes-

to ve většině struktur jsou tyto skupiny ve sledovaných krystalových strukturách odděleny 

vetší vzdáleností.  

 

 

Obr. 19: Pyrofosfát, jako vedlejší produkt reakce replikace DNA  
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Závěr 
 

Struktura enzymu nějakým způsobem znesnadňuje přiblížení pozitivně nabitého konce po-

stranního řetězce ARG149 k negativně nabitému koncovému fosfátu na substrátu. K tomuto 

přiblížení dochází až poté, co dojde k vložení nového nukleotidu do DNA spojenému se vzni-

kem pyrofosfátu z beta a gama fosfátu původního substrátu. Enzym tedy pomoci interakce 

s ARG149 stabilizuje pyrofosfát, tj. reakční produkt ve srovnání s trifosfátem tj. reaktantem. 

Tato stabilizace má za úkol znesnadnit odbourávání už vytvořené DNA pomoci zpětné reakce. 

Je proto možné očekávat, že mutace aminokyseliny v pozici 149 sníží katalytickou efektivitu 

pol β zvýšením rychlosti zpětné reakce.  

Podobná regulace rychlosti zpětné reakce by mohla zvyšovat nebo snižovat přesnost repli-

kace, ale pro nedostatek krystalových struktur, které obsahují nesprávný substrát, nebylo 

možné v mé práci tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. Nicméně distribuce vzdálenosti 

ARG149 od substrátu a pyrofosfátu získaná analýzou experimentálních struktur může být 

využita k ověření správnosti počítačových modelu struktury DNA polymeráz, které využívají 

Coulombův zákon jako hlavní složku modelovacího algoritmu. 
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Přílohy 

 

Následující přílohy zahrnují veškerá měření, která jsem provedl. Následují tři tabulky, které 

jsou rozděleny podle snímaného rozlišení: na rozlišení <2,0Å (vysoké) a >2,0Å (nízké) a po-

slední tabulka (binary) zahrnuje binární struktury bez navázaného substrátu, konkrétně trifos-

fátu (dNTP. 

Poslední tabulka „binary“ má pouze informativní charakter, protože pro tuto práci nebyla vy-

užita, pouze se jedná o vedlejší produkt, který zde přikládám. 

 

Seznam příloh: 

1. Tabulka resolution <2,0 Å 

 

2. Tabulka resolution >2,0 Å 

 

3. Tabulka binary 


