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Seznam zkratek 

 
 

4E-BP  eIF4E vazebný protein 

5´-UTR  5´-nepřekládaná oblast 

CDC  Cell Division Cycle 

CrPV  Cricket Paralysis virus, virus paralýzy cvrčků 

DCV  Drosophila C virus 

ECMV  Encephalomyocartitis virus 

EF2  translační elongační faktor 2 

eIF   eukaryotický iniciační faktor 

FMDV  Foot-and-mouth desease virus, virus slintavky a kulhavky 

GCN2  general control of amino acids biosynthesis kinase 

HAV  Hepatitis A virus 

HCV  Hepatitis C virus 

HiPV  Himetobi P virus 

HOG  High Osmolarity of Glycerol 

HRI  heme-regulated eIF2α kinase 

IF   iniciační faktor (bakteriální) 

IGR IRES  intergenové IRES 

IRES  "Internal Ribosome Entry Site", vnitřní vazebné místo pro ribozóm 

ITAF  IRES transacting factor 

Kryo-EM  kryoelektronová mikroskopie 

La   Lupus erythematosus autoantigen 

m7G  čepička, 7-methylguanozin 

MAPK  Mitogen Activated Protein Kinase 

MAPKAPK MAPK Activated Protein Kinase 

MAPKK  MAPK Kinase 

MAPKKK  MAPK Kinase Kinase 

MFC  multifaktoriální komplex 

MOPS  3-[N-Morpholino]propansulfonová kyselina 

mRNP  mediátorová ribonukleoproteinová partikule 

mTOR  signální dráha "mammalian target of rapamycin" 

NMR  nukleární magnetická rezonance 
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nt   nukleotidů 

ODC  ornitindekarboxyláza 

ORF  otevřený čtecí rámec 

PAF  polysome association factor 

PCR  řetězová polymerázová reakce 

PERK  PKR-like endoplasmatic retikulum kinase 

PHAS  phosphorylated heat and acid stable protein 

PKR  dsRNA-activated protein kinase 

polyA  polyadenozinový řetězec 

PSIV  Plautia stali intestine virus 

PTB  Polypyrimidine tract binding protein 

RhPV  Rhopalosiphum padi virus 

S. pombe  Schizosaccharomyces pombe 

STNV  Satellite tobacco necrosis virus, satelitní virus nekrózy tabáku 

STRE  Stress Response Element 

TAE  Tris-EDTA-acetát 

t-BOOH  tert-butylhydroperoxid 

TMEV  Theiler's murine encephalomyelitis virus 

TSV  Taura syndrome virus 

VEGF  vaskulární endotheliální růstový faktor 



I. Úvod 
 

Již odpradávna kvasinky doprovázejí lidskou společnost při výrobě potravin, v zemědělství 

a průmyslu. Zájem člověka o kvasinku se projevil i v buněčné a molekulární biologii, kde se 

kvasinka Saccharomyces cerevisiae stala nejvíce využívaným modelovým organizmem. I 

dnes, kdy nastal mohutný skok v chápaní organizace a funkce živé hmoty na jedné straně a 

kdy vstoupila do biologie možnost využití moderních technologií a informatiky na straně 

druhé, představuje kvasinka model, ke kterému se molekulární biologie stále vrací pro 

dostupnost propracovaných molekulárně genetických metod. Naše znalosti o fungování buňky 

vyšších organizmů se stále extrapolují z poznatků získaných při studiu kvasinek, kdy mnohé 

mechanizmy genové exprese a biochemické pochody jsou velmi podobné jako např. u 

člověka. O některých buněčných procesech je však již dnes známo, že v kvasince a v buňkách 

vyšších eukaryot probíhají poněkud odlišně. To se týká i iniciace translace, kdy lze 

zaznamenat rozdíly ve velikosti ribozómů, počtu a sekvenční podobnosti iniciačních faktorů a 

mechanizmu sestavování iniciačních komplexů. V uvedeném případě pak studium kvasinek 

pomáhá pochopení iniciace translace u vyšších eukaryot právě vyhledáváním shod a rozdílů 

studovaných organizmů. 

V naší laboratoři se zabýváme studiem iniciace translace. Náš zájem se soustředil zejména 

na netradiční mechanizmy zahájení překladu. Uplynulo téměř 20 let od objevu 

pikornavirového vnitřního vazebného místa pro ribozóm (IRES). Od té doby se podařilo najít 

IRES elementy u celé řady dalších virů a osvětlit, jakým způsobem viry obcházejí inhibici 

překladu svého hostitele. Tento nový způsob zahájení překladu inspiroval mnoho vědců 

k hledání obdobných struktur i u některých buněčných transkriptů. V savčích, rostlinných, 

hmyzích i kvasinkových buňkách byla identifikována celá řada genů, jejichž mRNA se 

translatují pomocí IRES. 

Hlavním výzkumným projektem probíhajícím v naší laboratoři je snaha identifikovat další 

kvasinkové transkripty nesoucí IRES element. Pracujeme se systémem termosenzitivních 

kvasinkových kmenů defektních v syntéze čepičky. Pomocí mikroarrayové technologie 

vyhledáváme mRNA, které jsou přednostně asociovány s polyzómy v podmínkách, kdy je 

klasická na čepičce závislá translace téměř inhibována. Identifikovali jsme několik mRNA, 

jež by mohly nést IRES element. V současné době probíhá analýza odpovídajících 5´-UTR 

v bicistronických vektorech. Bohužel se mi nepodařilo dovést tento projekt do publikační 

podoby, a tak tvoří základ mé doktorské práce 5 článků týkajících se studia regulace translace 
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(2. publikace) a výzkumu IRES (3-5. publikace). Zahrnul jsem i článek o nové alternativě 

RNA denaturační elektroforézy (1. publikace), protože optimalizace této metody probíhala na 

experimentech uvedených v ostatních publikacích.  

Práce  Denaturační RNA elektroforéza v TAE agarózových gelech představuje novou 

formu denaturační RNA elektroforézy, která je vhodná nejen pro rutinní stanovení integrity 

RNA molekul, ale lze ji použít i v kombinaci s kapilárním přenosem a následnou hybridizací. 

V publikaci Rck2 se zapojuje do reprogramování ribozómů během oxidativního stresu 

popisujeme globální změny v transkripci a translaci kvasinkového genomu v odpovědi na 

působení oxidativního stresu. Monitorováním stavu translace a analýzou abundance 

jednotlivých mRNA v celkové a polyzomální RNA pomocí genových filtrů u kmenů 

nesoucích různé alely Rck2 jsme navrhli, že role Rck2p spočívá ve správném usměrnění a 

načasování procesů translační deregulace jako obrany buňky při oxidativním stresu. 

Články IRESite: databáze experimentálně ověřených IRES struktur a Srovnávací 

analýza virových a buněčných vnitřních vazebných míst pro ribozóm pomocí databáze 

IRESite se věnují především prezentaci databáze experimentálně ověřených IRES struktur 

(IRESite). Tato databáze představuje kurátorovanou manuálně anotovanou relační databázi, 

která spravuje, doplňuje a hodnotí všechna dostupná data o publikovaných IRES elementech 

ve formě, která není dostupná v primárních veřejných databázích. V těchto článcích 

popisujeme naší práci se sekvenčními daty, kde při anotaci věnujeme pozornost 

důvěryhodnosti vkládaných sekvencí s cílem použít celistvou sekvenci transkriptu. To je také 

hlavní rozdíl vůči databázím obdobného zaměření, kde často dochází k automatické extrakci 

5´-UTR. IRESite neobsahuje jenom informace o publikovaných IRES elementech, ale také 

podrobnosti o experimentech, které vedly k označení dané sekvence jako IRES. IRESite lze 

proto použít pro zpětné vyhodnocení experimentů, což je důležité zejména v souvislosti 

s experimentální definicí IRES elementů. V současnosti probíhá čilá diskuse o tom, jaký 

soubor pokusů se musí zvolit, aby testovaná sekvence mohla být považována za IRES. Práce 

s naší databází dovoluje hodnotit experimenty i z tohoto hlediska a napomáhá určení, které 

z publikovaných IRES elementů dostály tzv. operačním kritériím pro definici IRES. Nabízíme 

také první modelovou analýzu sekvenčních dat obsažených v IRESite, což do budoucna 

napovídá jeden z hlavních způsobů využití této databáze. 

Práce AUG Hepatitis C viru v pozici 342 je autentickým iniciačním kodónem v 

kvasinkových buňkách se věnuje studiu IRES elementu viru hepatitidy C v kvasinkách. Pro 

testování aktivity HCV IRES jsme použili nový bicistronický reportérový systém, který 

dovoluje citlivé a reproducibilní stanovení míry iniciace translace závislé na testované 
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sekvenci. Výhodou tohoto systému je možnost použití jak in vitro, tak i v živých buňkách, 

kde nacházejí uplatnění i selekční vlastnosti našeho systému. Při testování HCV IRES jsme 

zjistili, že je plně funkční v kvasinkách. Při naší práci jsme vytvořili mutace v HCV IRES, 

které byly použity dříve při jeho studiu v savčích buňkách. Porovnáním efektu těchto mutací 

na translační účinnost v kvasinkových buňkách a opětovným testováním některých z nich 

v savčích buňkách, jsme dospěli k závěru, že HCV IRES iniciuje v kvasinkách překlad na 

autentickém iniciačním kodónu v pozici 342 a že existuje reálný předpoklad podobnosti 

iniciačního procesu v obou uvedených organizmech.  

Závěrem této kapitoly si dovolím malou poznámku o předkládané doktorské práci. 

V krátkých komentovaných úvodech k předloženým publikacím jsem se snažil neduplikovat 

zbytečně obsah vlastních článků, a tak kromě krátkého souhrnu výsledků diskutuji záležitosti, 

které nejsou v článcích zmíněny nebo jsou uvedeny nedostatečně, či v jiném kontextu. 

Jedinou výjimkou je úvod k publikaci „Rck2 se zapojuje do reprogramování ribozómů během 

oxidativního stresu“, kde jsem se rozhodl začlenit malou literární rešerši o zprostředkování 

buněčné odpovědi na působení oxidativního stresu u kvasinek, tedy obsáhlé téma, které už 

nebylo možné začlenit do literárního úvodu.   
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1. Principy a cíle studia translační kontroly 

 
Termín „kontrola translace“ je přesným překladem nového oboru biologického bádání, 

který se v anglicky psané literatuře označuje jako „translational control“ a který lze volně do 

češtiny přeložit jako studium regulace translace. Ačkoli proces syntézy bílkovin začal být 

studován už v 50. létech minulého století, teprve objevy učiněné v posledních 15 letech 

ukázaly, že proces translace se aktivně podílí na regulaci genové exprese. Na důležitost 

regulace tvorby bílkovin poukazuje skutečnost, že u člověka spotřebovává proteosyntéza 5 

procent kalorického příjmu a u rychle rostoucích buněk E. coli 30-50%. Aktivně se dělící 

kvasinková buňka obsahuje okolo 200 000 ribozómů, které zabírají 30-40% objemu 

cytoplazmy, a je schopna vyrobit až 2 000 ribozómů za minutu.  

Proces translace se skládá z mnoha postupných kroků, a proto lze předpokládat, že může 

být regulován mnoha způsoby. Avšak z mnoha popsaných příkladů translačních regulací 

vyplývá, že proces proteosyntézy je téměř výhradně regulován hned na svém počátku. Tento 

fakt souhlasí s logickým předpokladem, že pro buňku je výhodné ovlivňovat takto 

energeticky náročnou biochemickou dráhu ve stádiu iniciace, a mít tak možnost rychle a 

efektivně reagovat na změněné fyziologické podmínky bez nutnosti měnit transkripci 

regulovaných genů, či stabilitu a transport jejich mRNA. Nepoměrně menší počet příkladů 

regulace translace u baktérií může být přičítán právě absenci jaderné membrány jako bariéry 

mezi místem syntézy mRNA a jejím překladem. Mezi nejdříve popsané a nejlépe 

prostudované systémy translační regulace u eukaryot patří vajíčka ježovek a savců, savčí 

retikulocyty a savčí buňky infikované pikornaviry, tedy systémy v nichž je transkripční 

úroveň regulace značně omezena nebo zcela chybí a v kterých kontrola translace je více než 

zřejmá. Dalším cenným zdrojem informací je studium regulace translace během mitózy, 

diferenciace a jako odpověď na stres, či fyziologické stimuly. 
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2. Iniciace translace u eukaryot 

 
2.1. Strukturní vlastnosti transkriptu ovlivňující translační účinnost 

Míra iniciace translace u různých mRNA se liší zejména v závislosti na sekvenci a 

sekundární struktuře 5´-UTR. Průměrná délka eukaryotických 5´-UTR činí 50-70 nukleotidů, 

ale transkripty s delší či kratší nepřekládanou oblastí se mohou také překládat účinně. Pokusy 

se systematickým zkracováním 5´-UTR z 32 nukleotidů na 3 vedly ke snížení míry translace a 

rozeznání prvního AUG, zatímco prodloužení nepřekládané oblasti ze 17 nukleotidů na 77 

zvýšilo aktivitu translace [5, 6]. Obecně lze říci, že 5´-UTR kvasinkových transkriptů jsou 

kratší než v savčích buňkách a jsou známy případy, kdy se čepička nachází v těsné blízkosti 

iniciačního kodónu [7]. Strukturní vlastnosti 5´-UTR mají větší vliv na účinnost zahájení 

překladu, zejména v závislosti na tom, jak ovlivňují přístupnost čepičkové struktury pro 

iniciační faktory. Ukázalo se, že přítomnost sekundárních struktur o predikované ∆G -50 

kcal/mol inhibuje iniciaci translace (skenování), zatímco méně stabilní struktury nemají 

takový vliv pravděpodobně proto, že mohou být odstraněny helikázovou aktivitou iniciačních 

faktorů. Ale i takovéto méně stabilní vlásenky mohou výrazně snižovat míru translace, pokud 

se nacházejí v blízkosti čepičky [8]. Na druhou stranu vlásenka umístěná 12-14 nukleotidů za 

iniciačním kodónem může zvýšit účinnost iniciace, pravděpodobně tím, že zabrzdí ribozóm 

v blízkosti iniciačního AUG [9, 10]. Tato empirická pozorování jistě neodrážejí vlastnosti 

nepřekládaných oblastí v plné míře, protože ve skutečnosti míru iniciace ovlivňuje terciální 

struktura konce transkriptu, v současnosti obtížně predikovatelná z dvojrozměrné struktury, a 

také fakt, že in vivo se mRNA nachází v buňce ve formě mRNP komplexů. 

Další kritickou vlastností ovlivňující míru translace je sekvence a umístění iniciačního 

kodónu. V kvasinkách slouží výlučně jako iniciační kodón AUG, zatímco v savčích buňkách 

se stává nejvíce využívaným iniciačním kodónem. Na prvním AUG se zahajuje překlad u 

90% mRNA, což ukazuje, že hlavním faktorem při výběru iniciačního kodónu je jeho poloha 

v 5´-UTR, u savců pak hraje také úlohu primární sekvence transkriptu v okolí iniciačního 

kodónu. Systematické studie pak ukázaly, že optimální kontext pro účinné zahájení překladu 

je přítomnost purinů v poloze -3 a +4 vzhledem k adeninu iniciačního kodónu [11].  

 

2.2. Iniciace eukaryotické translace – krátký přehled 

Jako důsledek vzniku jaderné bariéry používají eukarytotické buňky nový způsob 

rozpoznávání místa iniciace známý jako tzv. skenovací model. Základní vlastností tohoto 

 10



modelu je vazba iniciačních faktorů na 5´-konec mRNA, připojení malé ribozomální 

podjednotky a pohyb 48S iniciačního komplexu k AUG kodónu, kde po vazbě 60S 

podjednotky ribozómu započne translace (obr. 1). Z podstaty mechanizmu iniciačního 

procesu vyplývá, že eukaryotický překlad je ve své podstatě monocistronické povahy. Další 

vlastností je, že narozdíl od bakteriálních buněk je u eukaryot sestavování iniciačního 

komplexu více závislé na protein-proteinových a protein-RNA interakcích a že se tohoto 

procesu zúčastňuje nejméně 11 základních iniciačních faktorů (25 podjednotek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Model iniciace translace u kvasinek (převzato z [1]) 
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Proces iniciace translace lze rozdělit na několik základních kroků, které jsou popsány v 

následujících kapitolách: 

1. disociace ribozómu na podjednotky 40 a 60S 

2. utvoření ternárního komplexu (eIF2-GTP-Met-tRNAi) 

3. vazba 43S přediniciačního komplexu k mRNA 

4. skenování a nalezení iniciačního kodónu 

5. spojení podjednotek ribozómu  

 

2.2.1. Disociace ribozómu na podjednotky 40 a 60S 

Za fyziologických koncentrací hořečnatých iontů se ribozómy nacházejí převážně ve formě 

80S. Disociace na podjednotky probíhá za účasti iniciačních faktorů eIF1A a eIF3. 

Mechanizmus účinku těchto bílkovin není v současnosti zcela zřejmý. eIF3 se může vázat na 

40S za nepřítomnosti ostatních faktorů a zdá se, že tento komplex může existovat jako 

přirozený mezistupeň iniciačního procesu [12, 13]. Některé novější studie ukazují, že eIF3 

funguje nejen jako sterická zábrana navázání 60S podjednotky, ale podmiňuje také 

konformační změnu 40S [14]. Iniciační faktor eIF6, který se váže na 60S podjednotku, by 

také mohl hrát roli v disociaci 80S ribozómů [15]. 

eIF1A představuje malý stabilní protein, který patří mezi nejvíc evolučně konzervované 

iniciační faktory (homolog bakteriálního IF1). eIF1A se váže na RNA na sekvenci nezávislým 

způsobem. Jeho úloha v iniciaci translace nespočívá nejen v disociaci podjednotek ribozómu, 

ale ukazuje se, že může pomáhat vazbě Met-tRNAi k 40S, může vázat mRNA a zúčastňovat 

se skenování. eIF1A interaguje s eIF5B a na základě obdobné vazby bakteriálních IF1 a IF2 

(homolog eIF5B) se předpokládá, že tyto dva faktory se mohou vázat do A místa 

eukaryotického ribozómu [16]. V kvasince eIF1A představuje esenciální protein, jehož 

odstranění vede k rozpadu polyzómů a inhibici iniciace translace. V polyzomálních profilech 

mutantních kvasinkových kmenů se zvyšuje množství 40S duplexů, což naznačuje, že eIF1A 

také brání dimerizaci malých ribozomálních podjednotek [17].  

eIF3 byl poprvé izolován z králičích retikulocytů jako vysokomolekulární komplex. Savčí 

komplex o molekulové hmotnosti 600 kDa sestává z 11 podjednotek (p170, p116, p110, p66, 

p48, p47, p44, p40, p36, p35 a p28), z nichž alespoň 4 mají RNA vazebnou schopnost. 

Představu eIF3 jako proteinového komplexu, který funguje jako kostra pro vazbu ostatních 

iniciačních faktorů do blízkosti 40S podjednotky, podporuje i popsaná interakce eIF1 s p110 

[18] a eIF5B s p44 [16]. Centrální doména savčího eIF4G se váže k eIF3, není ale známo ke 

které jeho podjednotce [19, 20].  
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Kvasinkový eIF3 je menší a sestává pouze z 5 základních podjednotek (TIF32, PRT1, 

NIP1, TIF34 a TIF35) a proteinu HCR1. Studie eIF3 

komplexů purifikovaných pomocí afinitní 

chromatografie s imobilizovanými 

podjednotkami eIF3 s mutovanými 

vazebnými doménami ukazují, že 3 největší 

podjednotky eIF3 (TIF32, PRT1 a NIP1) mají 

vazebné místo pro zbylé dvě a že C-terminální doména Obr. 2: Pracovní model interakce 
podjednotek translačních faktorů 
v kvasinkovém multifaktoriálním 
komplexu (MFC). Převzato z [1] 

PRT1 váže TIF34 a TIF35. HCR1, která není vždy přítomna 

v purifikovaných komplexech, interaguje s N-terminální  

doménou PRT1 a s C-terminální doménou TIF32. Uvedené práce také ukazují, že 

z kvasinkových buněk lze izolovat eIF3 asociovaný s eIF1, 2 a 5 a s Met-tRNAi a že tento 

multifaktoriální komplex (MFC) může existovat přirozeně ještě před svojí vazbou na 40S [21-

29]. eIF3 stimuluje vazbu ternárního komplexu k 40S podjednotce ribozómu vazbou 

β-podjednotky eIF2 s TIF32 a prostřednictvím vazby eIF5 s NIP1 [28]. Všechna uvedená data 

také podporují představu, že eIF3 jako MFC se prostřednictvím svých interakcí uplatňuje i 

v dalších krocích iniciace translace jako jsou skenování, rozpoznávání iniciačního kodónu a 

eIF2 katalyzovaná hydrolýza GTP. Valášek a kol. popsal povahu vazby eIF3 na 40S 

podjednotku. TIF32 a NIP1 se váží na ribozomální protein RPS0A malé podjednotky a 

pravděpodobně dochází k interakci mezi TIF32 a 18S rRNA [29]. eIF3 se však může 

uplatňovat i v procesech, které přímo nesouvisejí s translací jako je např. degradace bílkovin. 

Toto napojení platí zřejmě i pro pučivou kvasinku, kde se podařilo identifikovat bílkovinu 

PCI8p nesoucí sekvenční podobnost s e podjednotkou savčího eIF3 zvláště v oblasti tzv. PCI 

domény (z proteasome regulatory lid, COP9 signalosome a eIF3). Tento protein není 

přirozenou součástí kvasinkového eIF3, ale je schopný se na něj vázat prostřednictvím PRT1 

[30]. 

 

2.2.2. Utvoření ternárního komplexu (eIF2-GTP-Met-tRNAi) 

Ternární komplex se skládá z iniciátorové tRNA pro methionin a iniciačního faktoru eIF2 

vázaného s GTP (Met-tRNAi-eIF2*GTP). Ternární komplex lze sestavit za fyziologických 

podmínek in vitro bez přidání dalších komponent. eIF2 rozeznává methylovou skupinu a A-U 

pár na konci akceptorového stonku tRNA, čímž je schopen odlišit iniciátorovou tRNAMet od 

její elongační formy. Iniciační tRNA nese také v antikodónovém stonku 3 unikátní G-C páry, 

ale ty jsou důležité pro vazbu k ribozómu, ne k rozeznání eIF2 [16]. 
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Iniciační faktor eIF2 se skládá ze 3 neidentických podjednotek: α, β a γ (kvasinkové SUI2, 

SUI3 a GCD11). Delece genů pro podjednotky eIF2 má pro kvasinky letální efekt. Utvoření 

ternárního komplexu vyžaduje GTP a je inhibováno GDP. γ-podjednotka zodpovídá jak za 

vazbu GTP, tak za spojení s Met-tRNAi, α-podjednotka se zřejmě podílí na rozeznávání AUG 

kodónu, kvasinkové sui2- mutace byly právě zmapovány do N-terminální domény tohoto 

proteinu a konečně 3 lysinové bloky nacházející se blízko N-konce β-podjednotky se 

zúčastňují interakce s eIF2B a eIF5B a s mRNA [31, 32].  Po ukončení iniciačního cyklu 

opouští eIF2 ribozóm v binárním komplexu s GDP. Aby se mohl znovu vázat na 

iniciátorovou tRNA, musí proběhnout výměna GDP za GTP. Tato neenzymová reakce je 

pomalá a je katalyzována iniciačním faktorem eIF2B, který se skládá z 5 podjednotek 

(savčí/kvasinkové: α /GCN3, β/GCD7, γ /GCD1, δ/GCD2 a ε/GCD6). Komplex 

kvasinkových GCD2 a GCD6 je zodpovědný za recyklaci GTP, ostatní 3 podjednotky 

rozlišují fosforylovanou a nefosforylovanou formu eIF2 [33]. Jak už bylo zmíněno, vazbu 

ternárního komplexu k ribozómu usnadňuje přítomnost eIF3 a eIF1A [34, 35] a také 

přítomnost mRNA. 

U kvasinek a savců byl identifikován iniciační faktor eIF2A, který skrze svojí funkční 

podobnost byl nejprve pokládán za bílkovinu, která je zodpovědná za vazbu iniciátorové RNA 

k ribozómu. Oba faktory fungují v biochemických pokusech podobně, ale eIF2A váže Met-

RNAi v závislosti na přítomnosti iniciačního kodónu, zatímco eIF2 v závislosti na GTP. 

Přesná funkce eIF2A v iniciaci translace není známa, delece odpovídajícího genu nemá 

v kvasinkách žádný výrazný fenotypický dopad, a tak se zatím spekuluje, že tento faktor by 

mohl být důležitý pro iniciaci translace ve speciálních případech jako je reiniciace, vnitřní 

iniciace nebo iniciace na non-AUG kodónech [36]. 

Přítomnost ternárního komplexu je nezbytná pro translaci všech mRNA, a proto je celková 

míra translace často regulována pomocí inhibice jeho aktivity. α-podjednotka eIF2 může být 

fosforylována vysoce specifickými proteinkinázami, které jsou obecně aktivovány stresovými 

podmínkami. Zatím byly identifikovány: HRI – heme-regulated eIF2α kinase (inhibice 

translace v retikulocytech při nedostatku prekurzorů syntézy hemoglobinu, [37], PKR – 

dsRNA-activated protein kinase (aktivovaná převážně virovými dsRNA, [38]), PERK – 

PKR-like endoplasmatic reticulum kinase (aktivována přítomností špatně sbalených bílkovin 

v ER, [39]) a GCN2 – general control of amino acids biosynthesis kinase (aktivována 

přítomností „nenabitých“ tRNA v důsledku hladovění na aminokyseliny, [40]). Inhibiční 

fosforylace eIF2 způsobuje, že se tento iniciační faktor mění z výměnného substrátu eIF2B na 

jeho kompetitivní inhibitor. Těsné spojení mezi eIF2 a eIF2B pak v důsledku znamená, že 
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všechen eIF2B je v buňce vyvázán do neaktivních komplexů a pak i částečná fosforylace eIF2 

stačí na celkovou inhibici proteosyntézy, protože množství eIF2B je 2-5 nižší než eIF2 [41].  

 

2.2.3. Vazba 43S přediniciačního komplexu k mRNA 

7-methylguanozinová struktura je rozeznávána iniciačním faktorem eIF4E, který spolu s 

faktory eI4G a eIF4A je součástí heterotrimerického komplexu eIF4F. Obecně se 

předpokládá, že rychlost a pevnost vazby těchto iniciačních faktorů k 5´-konci mRNA je 

klíčová z hlediska určení translační kompetence 

jednotlivých transkriptů.  

eIF4E je protein o molekulové hmotnosti 25 kDa, 

strukturně i funkčně mezi eukaryoty značně 

konzervovaný. Na úrovni terciární struktury zaujímá 

tento protein u všech dosud studovaných druhů 

organizmů tvar připomínající basebalovou rukavici. 

Strukturálně se jedná o doménu typu α/β skládající se 

z osmiřetězcového (S1-S8) antiparalelního β-listu, 

který je na konvexní straně bílkoviny podložen  
Obr. 3: Strukturní model kvasinkového 
eIF4E kokrystalyzovaného s m7GpppA [3] 

třemi dlouhými α-helixy (H1-H3). Oblast zodpovědná za vazbu m7G čepičkové struktury 

je lokalizována na konvexní straně bílkoviny, kde vzniká kapsa, jejíž dno je tvořeno 

β-strukturami S3, S5, S6 a S4. Selektivního rozpoznávání čepičky se účastní několik 

aminokyselinových zbytků nacházejících se uvnitř této kapsy. V průběhu rozpoznávání se 

uplatňují zejména kooperativní π-π interakce mezi m7G bází a indolovými kruhy evolučně 

konzervovaných tryptofanů (Trp56 a Trp102 u člověka a myši, Trp58 a Trp104 u kvasinky). 

Další interakcí na úrovni methylované báze je vznik tří vodíkových vazeb s Glu103 (Glu105 u 

kvasinky) a Trp102, které významně přispívají k fixaci a stabilizaci m7G struktury. Další typ 

interakcí vzniká mezi trifosfátovým řetězcem čepičky a aminokyselinovými zbytky eIF4E 

pomocí důmyslné sítě vodíkových vazeb, tyto vazby avšak nejsou sami o sobě dostatečně 

silné k ukotvení čepičky do kapsy proteinu, ani se nepodílejí na selektivním rozpoznávání 

m7G [42]. Konkávní dorzální strana eIF4E, zvláště pak oblast v okolí Trp73, je zodpovědná 

za vazbu 4E-BP/eIF4G. Oba tyto proteiny mají ve své primární struktuře stejný 4E vazebný 

motiv BXXYDRXFLΦ (B – bazický zbytek, X – variabilní a Φ – hydrofobní zbytek). Vazba 

eIF4G zvyšuje asociační konstantu eIF4E pro čepičkovou strukturu asi 10x [43].  

U kvasinky S. cerevisiae byl eIF4E identifikován jako „cell division cycle“ gen (CDC33) 

esenciální pro buněčnou viabilitu [44, 45]. Důkaz toho, že Cdc33p je důležitý pro přechod 
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buňky z G1 do S-fáze buněčného cyklu přišel s izolací termosenzitivních mutant tohoto genu. 

Při nepermisivních podmínkách nejsou kmeny nesoucí tyto alely schopny projít z G1 do 

S fáze vzhledem ke své neschopnosti zajistit dostatečnou translační produkci G1 cyklinu 

Cln3p, který je spolu s cyklin-dependentní kinázou Cdc28p nejčasnějším aktivátorem 

buněčného cyklu [46]. Naproti tomu nadprodukce eIF4E vede u kvasinek k výraznému 

zpomalení růstu [47], což je způsobeno zvýšenou proteosyntézou Cln3p a dalších transkriptů, 

které mají dlouhé a strukturované 5´-UTR [48].  

Tyto studie mají přímou souvislost se vznikem rakovinného bujení a indukcí apoptózy. 

Nadbytek eIF4E vede, spíše než k proporcionálnímu nárůstu celkové translace, k selektivnímu 

nárůstu syntézy potentních růstových stimulátorů jako je vaskulární endoteliální růstový 

faktor (VEGF), ornitindekarboxyláza (ODC) a cyklin D1 [49-51], což je jednou z příčin 

maligní transformace. Na druhé straně snížení hladiny eIF4E a s ním spojený pokles 

proteosyntézy doprovázený prodloužením buněčného cyklu může napomoci spuštění 

programované buněčné smrti [52-56]. 

Vzhledem k zásadní důležitosti eIF4E si kvasinky, ale i buňky vyšších eukaryot vyvinuly 

regulační mechanizmy jak ovlivňovat aktivitu eIF4F komplexu, a tím i celkovou míru iniciace 

translace. První způsob spočívá v kontrole volného a dostupného eIF4E prostřednictvím 4E – 

vazebných bílkovin (4E-BP), druhý kontroluje translaci změnou fosforylačního stavu 

samotného eIF4E. Rodina 4E-BP proteinů zahrnuje dobře charakterizované negativní 

regulátory cap-dependentní translace [57]. Tři homologní 4E-BP bílkoviny jsou známy u 

savců [58, 59], přičemž pouze jeden jejich ortolog byl popsán u hmyzu a ostnokožců [60]. U 

savců je vazba 4E-BP (PHAS) proteinů na eIF4E reverzibilní a jejich afinitita k eIF4E je 

primárně určována jejich fosforylačním stavem. Defosforylované 4E-BP se váží velmi pevně, 

zatímco v hyperfosforylovaném stavu k vazbě vůbec nedochází [58]. K uvolnění 4E-BP 

proteinů z eIF4E je nezbytná mnohonásobná hierarchická fosforylace na specifických 

evolučně konzervovaných aminokyselinových zbytcích [61]. Fosforylace 4E-BP proteinů je 

ovlivňována nepřímo dostupností hormonů, růstových faktorů a živin [62, 63]. 

Zprostředkovatelem této vazby je signální dráha mTOR, centrální regulátor translace a 

buněčného růstu [64-66].  

U kvasinek byly izolovány 2 analogy savčích 4E-BP. První z nich bílkovina p20 (Caf20p) 

se váže na eIF4E, ale pomocí jiného vazebného motivu. Ani v jiných oblastech tohoto 

proteinu se nepodařilo zjistit jakoukoli sekvenční podobnost s 4E-BP bílkovinami jiných 

organizmů. Předpokládá se, že Caf20p plní stejnou funkci jako jeho savčí partneři, protože 

vazba p20 k eIF4E vylučuje navázání na kvasinkové eIF4G a inhibuje na čepičce závislou 
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translaci [67]. Nadexprese p20 vede k zpomalení buněčného růstu [67, 68], zatímco delece 

genu zvyšuje dělení buněk a částečně napravuje růstový defekt eIF4B a eIF4G mutantních 

kmenů. Další vazebný partner eIF4E, Eap1p, postrádá také jakoukoliv sekvenční podobnost 

ze savčími 4E-BP, kromě 4E-vazebného motivu [69]. Eap1p není nezbytný pro 

životaschopnost kvasinek. Delece genu nezpůsobuje žádný růstový defekt, ani neovlivňuje 

párování a meiózi.  Vzhledem k tomu, že Eap1p mutantní kmen je částečně rezistentní 

k růstové inhibici způsobené přidáním rapamycinu do media, předpokládá se, že Eap1p by 

mohl být u kvasinek tou bílkovinou, jejímž prostřednictvím dochází k regulaci translace 

signální drahou mTOR.   

Dalším významným regulačním mechanizmem je fosforylace samotného eIF4E na Ser209. 

In vivo je fosforylace zajištěna proteinkinázami Mnk1 a Mnk2 asociovanými s eIF4G. Většina 

eIF4E nacházející se v 48S přediniciačním komplexu je fosforylována, přičemž volný protein 

je fosforylován přibližně z 50% [70]. Translační kompetenci fosforylovaného eIF4E a 

pozitivní korelaci s mírou cap-dependentní translace také dokazuje celá řada prací [70-72]. 

Mnk1 a Mnk2 proteinkinázy jsou aktivovány prostřednictvím Erk/p38 MAP-kinázové dráhy 

[73, 74]. 

eIF4G představuje vysokomolekulární iniciační faktor (dříve podle své molekulové 

hmotnosti nazývaný p220), který stejně jako eIF3 slouží jako proteinová kotva k uchycení 

dalších partnerů, v tomto případě eIF4E, eIF4A a eIF3, a který tak vytváří fyzické spojení 

mezi mRNA a 40S podjednotkou ribozómu. U savců, rostlin i kvasinek se podařilo izolovat 2 

geny kódující tento protein (označované jako eIF4GI a eIF4GII, u rostlin eIF4G a eIFiso4G , 

[75-78]. Funkci eIF4G v dráze na čepičce závislé translace se podařilo upřesnit po objevu 

pikornavirových proteáz, které odštěpují N-terminální část eIF4G, čímž tyto viry kompletně 

inhibují translaci svého hostitele [79]. Štěpení pikornavirovými proteázami sloužilo i 

k funkčnímu mapování tohoto proteinu. Savčí eIF4G lze rozdělit na 3 části. N-terminální 

třetina proteinu ohraničená aminokyselinami 1-634 slouží k navázaní poly(A)-vazebného 

proteinu (PABP) a faktoru eIF4E, což objasňuje důležitost této funkční domény pro překlad 

závislý na čepičce [19, 20, 77]. Centrální třetina vymezená aminokyselinami 635-1039 

obsahuje vazebná místa pro eIF3, eIF4A a RNA vazebnou doménu [80, 81] a jako taková 

postačuje k podpoře translace z ECMV IRES (Encephalomyocarditis Virus IRES) a 

k translaci nečepičkovaných transkriptů [82]. C-terminální doména obsahuje druhé vazebné 

místo pro eIF4A [80] a váže proteinkinázu Mnk1 [83]. Studie Morina a kol. ukázala, že 

minimální oblast, která je zapotřebí k podpoře na čepičce závislé translace leží mezi 

aminokyselinami 550-1090 (tzn. umožňuje vazbu eIF4E, eIF4A a eIF3) a že druhé vazebné 
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místo pro eIF4A není nezbytné pro translaci [84]. C-terminální část eIF4G má tak nejspíše 

modulační roli, což souhlasí s faktem, že kvasinkový eIF4G tuto část bílkoviny postrádá.  

Kvasinkový ortolog savčího eIF4G má jen 33% sekvenční podobnost na proteinové úrovni, 

avšak obsahuje také obdobná vazebná místa pro eIF4E a eIF4A [20, 85, 86] a stejně jako 

savčí partner váže poly(A)-vazebný protein, Pab1p. Fyzická interakce 5´- a 3´-konců mRNA 

prostřednictvím těchto proteinů a synergický charakter přítomnosti čepičky a polyA na 

translaci byl poprvé popsán právě u kvasinek (tzv. close-loop model) [87, 88]. Zatím se 

nepodařilo dokázat, jaké funkční dopady má absence C-terminální oblasti u kvasinkového 

eIF4G na iniciaci translace a také se zatím nepodařilo najít vazebné místo pro eIF3. Některé 

studie také ukazují že, eIF4G nemá limitující roli v iniciaci translace tak jako eIF3 a eIF2 

[89]. Faktem zůstává, že kvasinkový eIF4G je esenciálním proteinem, ikdyž delece jednoho 

ze dvou genů kódujících tento protein nemá fenotypický efekt (TIF4631 nebo TIF4632) [78]. 

Na rozdíl od savců se při diauxickém přechodu a během stacionární fáze růstu kvasinkový 

eIF4G po přidání rapamycinu do média rychle degraduje. To by mohlo nasvědčovat napojení 

eIF4G na signální dráhu mTOR u kvasinek [90, 91].  

Savčí rodinu eIF4G proteinů rozšiřuje objev bílkoviny označované jako p97, NAT1 nebo 

také DAP-5, která nese sekvenční podobnost pouze s centrální a C-koncovou částí eIF4GI 

[53, 92, 93]. Její exprese snižuje celkovou míru translace pravděpodobně tím, že se vytvářejí 

nefunkční eIF4F komplexy. Její role by mohla též spočívat v selektivní podpoře translace těch 

mRNA, které obsahují IRES či jinak nejsou schopny za normálních podmínek kompetovat o 

translační faktory. Zvláštnost p97 spočívá také v tom, že její překlad je zahajován z GUG 

iniciačního kodónu [94]. 

eIF4A představuje nejvíce abundantní iniciační faktor, který se nachází v buňce 

v koncentraci 3 kopií na ribozóm [16]. V přítomnosti ATP se eIF4A váže na RNA (RNA-

dependentní ATPáza) a má RNA helikázovou aktivitu. eIF4A je prototypickým členem 

rodiny DEAD box proteinů, které se tak označují podle jména jedné z osmi konzervativních 

sekvenčních domén. Předpokládá se, že eIF4A funguje jako motor pro skenování, čemuž 

nasvědčuje i nízká helikázová aktivita. eIF4A se nachází v buňce ve dvou formách; volné a 

vázané do komplexu eIF4F [95, 96]. Ačkoliv se předpokládá volná výměna mezi volnou a 

vázanou formou během skenovacího procesu [97], pouze eIF4A ve formě eIF4F komplexu 

vlastní výraznější ATP-dependentní helikázovou aktivitu. Interakce aminoterminální části 

eIF4A s eIF4G výrazně zvyšuje afinitu eIF4A k RNA [98], pravděpodobně stabilizací 

konformační změny eIF4A po vazbě na templát [99].  
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U kvasinek jsou oba geny pro translační faktor eIF4A, TIF1 a TIF2, funkčně zaměnitelné 

[100]. Z kvasinek byl dále izolován další DEAD box protein s RNA-helikázovou aktivitou, 

Ded1p [101]. O nepostradatelnosti Ded1p svědčí fakt, že delece jak TIF1 a TIF2 (eiF4AI a 

eIF4AII), tak Ded1p jsou letální [102]. Ikdyž nelze vyloučit, že funkce eIF4A a Ded1p se 

částečně překrývají, přesná úloha Ded1p v iniciaci translace zůstává neobjasněna. „Core“ 

protein viru HCV se váže na protein PL10, myší homolog kvasinkového Ded1p, čímž dochází 

k inhibici translace čepičkovaných transkriptů [103]. V poslední době se podařilo izolovat 

hippuristanol, nízkomolekulární inhibitor eIF4A, který zamezuje vazbě tohoto proteinu na 

RNA. Hippuristanol lze tudíž s výhodou použít k identifikaci transkriptů, jejichž translace 

není závislá na helikázové aktivitě eIF4A [104]. 

Helikázovou aktivitu eIF4A umocňují iniciační faktory eIF4B a nově objevený eIF4H, 

které přepínají eIF4A do procesivního stavu [105]. U savců funguje eIF4B jako homodimer a 

kromě výše zmíněné funkce se váže na RNA, a tím zřejmě stabilizuje eIF4F komplex. 

V kvasinkách delece homologního genu TIF3 způsobuje pomalejší sestavování 

48S-přediniciačního komplexu, což se projevuje zpomalením růstu mutantních kvasinkových 

kmenů při nízké teplotě [106, 107]. Kvasinkový eIF4B je výrazně menší než jeho savčí 

protějšek a postrádá DRYG dimerizační doménu, z čehož lze usuzovat, že funguje jako 

monomer. U savců eIF4B zřejmě představuje další fosfoprotein, který podléhá translační 

regulaci. Ser406 a Ser422 jsou totiž fosforylovány p70 S6 kinázou, která představuje článek 

v mTOR signální kaskádě [108]. eIF4H izolovaný ze savčích buněk nese v N-koncové části 

sekvenční podobnost s eIF4B a postrádá dimerizační doménu, předpokládá se tedy, že funguje 

také jako monomer [109]. V in vitro podmínkách je schopen zastoupit eIF4B, i tak ale zůstává 

jeho úloha v iniciaci translace zatím nejasná. 

 

2.2.4. Skenování a nalezení iniciačního AUG 

Po sestavení 48S přediniciačního komplexu, tedy fyzického spojení konce mRNA s 40S 

podjednotkou ribozómu prostřednictvím interakce m7G-eIF4E-eIF4G-eIF3-40S, dochází 

k posunu ribozómu po 5´-UTR transkriptu až k nalezení iniciačního kodónu. Tento způsob 

hledání iniciačního AUG, který platí pro drtivou většinu mRNA, se nazývá skenování. Ke 

skenování je zapotřebí energie ve formě ATP. Po nalezení AUG ve vhodném sekvenčním 

kontextu se 40S podjednotka zastaví, primárně pomocí RNA-RNA interakce mezi AUG a 

CAU antikodónem [110, 111]. Dosud není známo, zda komplex faktorů eIF4F disociuje hned 

po započetí skenování, nebo zda zůstává navázán na čepičkové struktuře až po rozeznání 

iniciačního kodónu. Ke správnému rozeznání AUG jsou zapotřebí iniciační faktory eIF1, eIF5 
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a všechny 3 podjednotky eIF2. Ty byly identifikovány právě hledáním mutací u kvasinkových 

kmenů, kde byly ribozómy schopny iniciovat na UUG místo AUG (sui mutace) [112-114].  

eIF5 (Sui5p) aktivuje GTPázové centrum eIF2γ a váže se na eIF2β a p93 (NIP1) [23]. Sui5 

mutace zvyšuje GTPázovou aktivitu eIF2, čímž může translace započít i na UUG kodónu.  

eIF1 představuje nejmenší iniciační faktor o velikosti 12,3 kDa [115]. Část buněčného eIF1 

lze najít asociovanou s p93 (NIP1) [25]. Funkce eIF1 v iniciaci translace není úplně jasná. 

Studie Pestové a kol. ukazuje, že tento faktor přispívá pouze slabě k vazbě ribozómu na 

iniciační kodón v systému, který obsahuje jen eIF2, eIF3, eIF4A, eIF4B a eIF4F [116, 117]. 

Aktivita eIF1 je silně stimulována eIF1A, který bez eIF1 sám o sobě nefunguje. Bez přidání 

eIF1 a eIF1A do výše zmíněného systému 40S podjednotky zůstávají navázané na čepičce 

nebo v její těsné blízkosti a zdá se, že nemohou skenovat a nalézt iniciační AUG. Přítomnost 

eIF1, eIF1A a eIF3 v 43S přediniciačním komplexu a teprve pozdější navázání faktorů 

skupiny 4F je podmínkou k zabránění předčasné hydrolýzy GTP stimulované eIF5 [118]. 

Rozpoznání a vazba 48S přediniciačního komplexu na AUG spouští konformační změnu 

eIF1A, který prostřednictvím své C-terminální domény komunikuje s eIF5. Hydrolýza GTP 

stimulovaná eIF5 definitivně završuje přestavbu iniciačního aparátu, který tak už není 

schopen skenovat. V tomto kroku také dochází k uvolnění eIF1A z ribozómu [119, 120]. 

Další úloha eIF1A spočívá ve zvýšení afinity ternárního komplexu k ribozómu [121].  

Ačkoliv skenovací model vyhledávání iniciačního AUG je široce akceptován [122], 

mechanická podstata tohoto procesu není známa. Částečně k tomu přispívají metodické 

potíže, protože lze jen obtížně vizualizovat 40S podjednotky pohybující se po mRNA. Souhrn 

zatím nepřímých důkazů nasvědčuje tomu, že pro skenování jsou charakteristické následující 

vlastnosti: 1) je pravděpodobné, že se jedná o usměrněný pohyb 40S podjednotky ve směru 

5´-3´ mRNA, ikdyž omezený pohyb zpět nelze vyloučit; 2) nepředpokládá se, že skenování je 

sekvenčně závislé (vyjma inhibujících sekundárních struktur); 3) ne každá 40S podjednotka, 

která započne skenovat, dosáhne iniciačního kodónu, ačkoliv frekvence odpadávání 

podjednotek z mRNA bude nízká. 

Kvalitativní a kvantitativní charakterizace skenovacího procesu u kvasinek ukázala, že 

kvasinkové ribozómy jsou schopny proskenovat dlouhé 5´-UTR stejně účinně jako krátké, že 

za normálních okolností nedochází k vazbě 40S jinak než prostřednictvím čepičky a 

překvapivě, že procesivní skenování skrze dlouhé 5´-UTR je závislé více na aktivitě Ded1 

helikázy než eIF4A/B [123]. Rychlost 5´-3´ skenování autoři odhadli na 10 nt za sekundu v in 

vitro podmínkách (po odečtení případného pohybu opačným směrem). 
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2.2.5. Spojení podjednotek ribozómu 

Po disociaci iniciačních faktorů ze 40S podjednotky může dojít k navázání velké 

podjednotky ribozómu. Dlouho se věřilo, že je to pomalý a pasivní děj vzhledem 

k občasnému v polyzomálních profilech pozorovanému výskytu tzv. „half-mers“, které se 

skládají z ribozómu a 40S podjednotky ještě nespojené s 60S. Pokusy z poslední doby 

ukázaly, že spojení podjednotek napomáhá iniciační faktor eIF5B, který byl objeven před více 

než 20 lety. eIF5B je homologní k bakteriálnímu IF2 a stejně jako on váže GTP a vykazuje na 

ribozómu závislou GTPázovou aktivitu. Pestova a kol. ukázala, že formování 80S 

kompletních ribozómů je pozastaveno, dokud se nepřidá eIF5B a GTP [124]. Delece genu pro 

eIF5B u kvasinek není letální, ale vede ke zpomalení růstu za nízkých teplot. Práce Searfosse 

a kol. upozornila na přibližně padesátinásobné zvýšení efektivity translace polyA transkriptů, 

které je možné vysvětlit nepřímým napojením PABP na eIF5B, neboť mutace rušící vazbu 

mezi eIF4G a PABP nesnižuje translační kompetenci poly(A) RNA [125]. Interakce mezi 

eIF5B a eIF1A se odehrává prostřednictvím C-terminálních domén těchto proteinů. Ačkoliv 

tato vazba je unikátní pro eukaryota, eIF5B a eIF1A jsou homologní k bakteriálním IF2 a IF1. 

eIF5B není esenciální k samotnému spojení podjednotek, ale jím zprostředkovaná hydrolýza 

GTP má pravděpodobně regulační roli a vyvolává uvolnění tohoto faktoru spolu s eIF1A z A 

místa ribozómu [126, 127].  

 

3. Mechanizmus iniciace translace u eukaryot 

 
Jistě největším rozdílem v iniciaci translace mezi bakteriemi a eukaryotickými organizmy 

je způsob vazby transkriptu k ribozómu. Bakteriální způsob je založen na přímé sekvenčně 

závislé vazbě mezi mRNA a 16S rRNA pomocí SD motivu. Naopak u eukaryot je vazba 

mRNA s ribozómem založena na protein-proteinových interakcích a u většiny transkriptů se 

realizuje pomocí spojení: m7G-eIF4E-eIF4G-eIF3-40S. Není jistě překvapující, že i přes 

poměrně vysokou sekvenční a strukturní podobnost mezi 3´-koncovými oblastmi 18S a 16S 

rRNA, je sekvence ..CCUCC.. v eukaryotické ribozomální rRNA, která je  komplementární 

k SD elementu, precizně odstraněna snad s jedinou výjimkou u Giardia lamblia, kde anti-SD 

element existuje ve zkrácené formě [128]. V současné době se zdá být hypotetické, že by 

RNA-RNA interakce hrály v iniciaci eukaryotické translace větší roli.  

Průlom v nazírání znamenalo studium virů eukaryot a jejich životních strategií. Výzkum 

pikornavirů vedl k první představě, jak virus může inhibovat buněčnou translaci a sám použít 
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proteosyntetický aparát k výrobě vlastních bílkovin. Objev, že iniciace translace probíhá 

přímou vazbou 40S podjednotky na 450 nukleotidů dlouhou a značně strukturovanou 5´-UTR 

transkriptu pro virový polyprotein, vedla k zavedení nového termínu: vnitřní vazebné místo 

pro ribozóm, IRES (Internal ribosome entry site) [129]. Postupem doby byly IRES struktury 

popsány u celé řady virů, ale teprve charakterizace IRES z viru hepatitidy C (HCV) vedla 

k vývoji poznatků o požadavcích eukaryotické translace. Ukázalo se totiž, že HCV IRES je 

schopno iniciovat translaci pouze s iniciačním faktorem eIF3 a faktory ternárního komplexu,  

a tudíž mechanizmus jakým probíhá iniciace translace u tohoto viru se podle operačních 

kritérií podobá iniciaci prokaryotické [130]. Je však obtížné si představit, že přibližně 

300-nukleotidová sekvence HCV IRES nebo příbuzných pestivirů obstarává stejnou funkci 

jako přibližně pětinukleotidový motiv Shine-Delgarnovy sekvence. Zatím poslední posun ve 

výzkumu vnitřní iniciace nastal, když se podařilo charakterizovat IRES elementy u 

dicistrovirů, které k započetí translace nepotřebují žádný iniciační faktor ani GTP.  

V současné době je jasné, že iniciace eukaryotické translace probíhá několika způsoby, 

které se liší podle požadavku iniciačních faktorů, způsobem vazby transkriptu na ribozóm a 

způsobem nalezení iniciačního kodónu. Transkripty pak můžeme rozdělit do několika skupin 

a podskupin podle operačních kritérií, která jsou založena na výše jmenovaných faktorech  [2] 

(Tab. 1). 

3.1. Paradigma virového IRES 1: IRES viru CrPV a příbuzných dicistrovirů 
Carl Reinganum v roce 1970 izoloval z australských polních cvrčků (Teleogryllus 

oceanicus nebo T. commodus) nový druh viru, který způsoboval ochrnutí končetin, ztrátu 

koordinace a následnou smrt [131]. Izolované partikule se podobaly v elektronovém 

mikroskopu virovým partikulím pikornavirů, a proto byl nový druh viru nazvaný Cricket 

paralysis virus (CrPV) zařazen do skupiny hmyzích „pikorna-like“ virů. Později se podařilo 

objevit další členy této virové rodiny: Drosophila C virus (DCV), Plautia stali intestine virus 

(PSIV), Himetobi P virus (HiPV), Rhopalosiphum padi virus (RhPV) a Taura syndrome virus 

(TSV) [132-136]. Tyto viry se podobají savčím pikornavirům nejen morfologií virových 

partikulí, sekvenční a strukturní podobností kapsidových proteinů, ale také přítomností 

jednořetězcové +RNA, která má na svém 5´-konci kovalentně navázaný protein a na 3´-konci 

polyA sekvenci. V poslední době sekvenování genomové RNA u několika zástupců odhalilo 

výrazné rozdíly ohledně organizace genomu. Savčí pikornaviry mají RNA, která kóduje jeden 

veliký virový polyprotein, který je posléze štěpen na kapsidové (z N-koncové části) a 

nestrukturní proteiny (z C-koncové části). Naproti tomu hmyzí „pikornaviry“ mají dva velké 
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čtecí rámce pro virové polyproteiny, první z nich, ORF1, kóduje nestrukturní bílkoviny, 

zatímco ORF2 kapsidové. Tyto poznatky vedly k přejmenování této skupiny virů na 

Dicistroviridae [137]. 

 Tab. 1: Způsoby eukaryotické iniciace translace rozdělené podle operačních kritérií 

Volné (tzn. solí omyté) 40S podjednotky se váží přímo na transkript bez účasti 

iniciačních faktorů v místě iniciačního kodónu nebo v jeho těsné blízkosti. Iniciace 

translace nepožaduje eIF4A, 4B, 4G ani hydrolýzu ATP. 

- pro iniciaci není potřeba žádný iniciační faktor, GTP, iniciace nezačíná na AUG 

kodónu 

intercistronická IRES hmyzích dicistrovirů: Drosophila C virus, Plautia stali intestine 

virus, Rhopalosiphum padi virus, virus paralýzy cvrčků, atd. 

- pro iniciaci jsou potřeba eIF3, eIF2, eIF2B, GTP, iniciační kodón je AUG 

Hepatitis C virus a IRES příbuzných pestivirů

Volné (tzn. solí omyté) 40S podjednotky se neváží přímo na transkript bez účasti 

iniciačních faktorů. Iniciace translace požaduje alespoň eIF4A, centrální část eIF4G a 

hydrolýzu ATP. 

- vnitřní iniciace, není potřeba eIF4E, postačuje centrální část eIF4G 

pikornavirová IRES kromě IRES viru hepatitidy A (HAV) 

uměle zkonstruovaná IRES založená na funkci centrální domény eIF4G 

pravděpodobně některá IRES buněčných transkriptů

- translace nečepičkovaných transkriptů skenovacím mechanizmem, není přímý 

požadavek na přítomnost eIF4E, postačuje centrální doména eIF4G 

nečepičkované verze buněčných mRNA

- na čepičce nezávislá translace mRNA, požadavek na eIF4E/4F, pravděpodobně 

přímá vazba eIF4E/4F na IRES 

Satellite tobacco necrosis virus (STNV) RNA 

pravděpodobně barley yellow dwarf virus RNA 

možná hepatitis A virus (HAV) RNA 

možná některá IRES u buněčných transkriptů 

- translace mRNA skenovacím mechanizmem, požadavek na eIF4E a alespoň 

aminoterminální a centrální domény eIF4G 

- buněčné mRNA (iniciace pomocí skenování nebo jeho variant, např. ribosome shunting, 

hoping) 
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 Translace obou čtecích rámců je zajišťována sekvenčně a strukturně různými IRES. 

Nejvíce na sebe strhlo pozornost přibližně 180 nt dlouhé „intergenové“ IRES (IGR IRES), 

které je mezi dicistroviry evolučně konzervované. Sekvenční analýza proteinového produktu 

ORF2 ukázala, že iniciační kodón není AUG, ale značně slabší GCU, GCA nebo CAA. 

N-koncová aminokyselina je pak buďto alanin nebo glutamin. Iniciačnímu tripletu předchází 

asi 42 nt dlouhý pseudoknot, který je zcela esenciální pro translační aktivitu IRES [138-140]. 

Předcházející sekvence formuje další komplexní pseudoknot, který ve své terciální struktuře 

má podobu šroubovice. Mutační analýza této oblasti jasně prokázala, že tato doména má 

strukturní funkci, protože udržení komplementarity bází uvnitř šroubovice korespondovalo s 

translační aktivitou IRES [141]. Poznatek o tom, že první kódovaná aminokyselina není 

methionin, vzbudil pochybnost, zda je v tomto případě iniciace translace závislá na 

přítomnosti ternárního komplexu [142]. Experimenty s přímou vazbou 40S podjednotky na 

IGR IRES skutečně potvrdily, že stabilní komplexy IGR-40S se tvoří za nepřítomnosti eIF2 a 

GTP. Chemické mapování tohoto komplexu určilo polohu IGR na 40S podjednotce s prvním 

kódovaným tripletem GCU v A místě ribozómu a předcházejícím tripletem CCU v P místě 

[140]. CCU kodón není pro funkci IRES podstatný a může být nahrazen jakýmkoli jiným 

kodónem včetně stop kodónu. Jediným požadavkem je zachování komplementarity bází, které 

tvoří vlásenku v místě iniciace [138]. Přidání purifikovaných 60S podjednotek k 40S-IGR 

komplexům překvapivě vedlo ke vzniku úplných ribozómů, a to bez požadavku na eIF5, 

eIF5B nebo hydrolýzu GTP [140]. Navíc se ukázalo, že aminoacyl-tRNA přináší do 

prázdného A místa elongační faktor eEF1 a že 80S ribozóm potom prodělává tzv. 

pseudotranslokaci, kdy se GCU kodón dostává do P místa bez vzniku peptidové vazby.  

Obr.: 4 Strukturní model volné 40S podjednotky  ribozómu (žlutě) a v komplexu s CrPV IRES (fialově). 

Napravo je znázorněna sekundární struktura CrPV IRES s vyznačenou pozicí ribozomálních P a A míst. 

Upraveno podle  [143, 144]. 
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Vzhledem k tomu, že tento proces neinhibují nehydrolyzovatelné analogy GTP ani 

cykloheximid, se zdá, že pseudotranslokace není závislá na enzymatické aktivitě eEF2. 

Iniciační faktory eIF1, eIF1A a eIF3 neovlivňují formování komplexů se 40S, zato 

prokazatelně inhibují připojení 60S podjednotky a první cyklus elongace. IRES obchází 

inhibiční efekt těchto faktorů svou schopností napojit se na 80S ribozómy. Mapováním 

terciální struktury pomocí známé polohy eIF1 se ukázalo, že vlásenka v pseudoknotu 3 

(PKIII), část PKII a celá doména obsahující PKI jsou umístěny jednak na vnější straně E 

místa a také v P místě ribozómu, tedy v místech, která jsou za normálních podmínek obsazena 

Met-tRNAiMet [145]. To dobře souhlasí s mutačním mapováním míst v IGR IRES, která jsou 

zodpovědná za vazbu k ribozómu. Mutace v PKII a III snižují afinitu ke 40S podjednotce, 

zatímco mutace v PKIII neovlivňují vazbu, ale správné umístění IRES [144]. Kryo-EM 

vizualizace CrPV vázaného na lidské ribozómy pak upřesnila protáhlý tvar molekuly IRES 

ležícího v A, P a E místě ribozómu. Po navázání IGR IRES aktivně mění strukturu ribozómu. 

IGR dicistrovirů lze tudíž považovat za první objevené translační faktory založené na RNA 

[143]. Unikátní způsob iniciace translace zdůrazňuje i funkčnost IGR u savců, rostlin a  

kvasinek [146]. Další analýza struktury ukázala, že molekula IGR IRES utváří dvě domény. 

Konformace první z nich, která je velice kompaktní, se podobá intronům skupiny I a RNaseP 

RNA. Uvažuje se, že strukturální reorganizace této domény je podmínkou k vazbě na ribozóm 

[147]. 

 

3.2. Paradigma virového IRES 2: IRES viru hepatitidy C a příbuzných flavivirů 

Virus hepatitidy C (HCV) byl identifikován v roce 1989 jako nejdůležitější původce 

skupiny lidských hepatitid označovaných do té doby jako hepatitidy non-A, non-B. V roce 

1990 byla poprvé popsána technika PCR vhodná k detekci HCV v séru a v jaterní tkáni. Tím 

se otevřela cesta k získání prvních znalostí o genetické stavbě viru, vývoji citlivějších 

detekčních metod a výzkumu epidemiologie a patogeneze viru. Od té doby představuje 

zkoumání biologie HCV hlavní nosné téma dnešní hepatologie. HCV infekce probíhá 

většinou bezpříznakově a pacienti přicházejí k lékaři až v pokročilém stádiu jaterního 

onemocnění. O faktu, že HCV infekce sice pomalu, ale přesto postupuje do stádia jaterní 

cirhózy a o etiologickém vztahu HCV infekce k hepatocelulárnímu karcinomu se dnes již 

nepochybuje. Podstatným problémem HCV infekce je nejen obtížná diagnostika, ale i špatná 

léčitelnost, která vyžaduje aplikaci drahých preparátů vyráběných často rekombinantní 

technologií (např. interferon). Hepatitidou C je celosvětově infikováno 170 milionů lidí a 

proto lze pochopit snahu vyvinout účinnou vakcínu. HCV infekce je nejčastější příčinou 
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transplantace jater, a proto nejsou zanedbatelné i ekonomické aspekty léčby. Problémy 

s výzkumem HCV jsou také spojené s nedostupností vhodného buněčného modelu, protože 

HCV přirozeně infikuje jen člověka a šimpanze. Částečně se podařilo tento problém překonat 

vývojem tzv. subgenomových replikonů HCV, které se replikují i v lidských tkáňových 

kulturách [148]. 

 
Obr. 5: Schéma organizace genomu HCV a úprav virového polyproteinu na konečné produkty. Převzato z 

[149].  

Virus hepatitidy C je virus o velikosti 55-65 nm, který je řazen do čeledi Flaviviridae jako 

jediný člen rodu Hepacivirus. Obsahuje 9600 nukleotidů dlouhou jednovláknovou RNA 

pozitivní polarity. Genomová RNA kóduje 3010 aminokyselin dlouhý polyprotein, který se 

štěpí pomocí hostitelských proteáz na dosud 7 známých bílkovin [149, 150]. Strukturní 

proteiny představují: „core“ protein (C protein) a dva obalové glykoproteiny E1 a E2, pomocí 

nichž vstupuje virus do buňky. Nestrukturní bílkoviny se vyštěpují z C-koncové části 

virového polyproteinu a označují se: NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A a NS5B. Sekvence 

přechodu NS2/NS3 má funkci Zn2+-dependentní metaloproteázy. Po vyštěpení této oblasti 

získá aminoterminální třetina NS3 proteázovou aktivitu podobnou chymotrypsinu. Jako 

kofaktor se zde uplatňuje NS4A. Zbytek NS3 má ATPázovou a helikázovou aktivitu a 

uplatňuje se v replikaci genomové RNA. NS5B představuje RNA-dependentní RNA 

polymerázu, která vzhledem ke své náchylnosti k četným chybám při replikaci je zdrojem 

vzniku tzv. kvazidruhů HCV genomů, jenž pomáhají viru uniknout imunitní obraně hostitele. 

Produkty oblastí NS4A (části), NS4B a NS5A mají ne zcela známou funkci včetně toho, že 
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nelze vyloučit začlenění do strukturních bílkovin viru. Zatím se zdá, že NS4B a NS5A se 

zapojují rovněž do procesu replikace. Zbytek genomové RNA je tvořen 5´ a 3´-nekódujícími 

oblastmi, které hrají roli v replikaci HCV genomu. 5´-UTR navíc obsahuje sekvenčně 

konzervativní vnitřní vazebné místo pro ribozóm, které je zcela esenciální pro translaci 

virového polyproteinu a tím i pro úspěšnou propagaci viru v buňkách hostitele. 3´-UTR oblast 

se skládá z variabilní 40 nukleotidové sekvence, na kterou navazuje 98 nukleotidová doména 

formující několik stabilních smyček.  

Vnitřní vazebné místo pro ribozóm je dlouhé přibližně 340 nukleotidů a zaujímá téměř 

celou 5´-UTR oblast genomové RNA. Na 

úrovni sekundární struktury se tato oblast balí 

do 4 velkých vlásenek (domény I-IV). Mutační 

studie ukázaly, že pro aktivitu IRES jsou 

podstatné domény II-IV, doména I se uplatňuje 

v replikaci viru [151-153]. Ačkoliv 5´-hranici 

rozhodující o translační aktivitě IRES se 

podařilo zmapovat okolo nukleotidu 40, 

dlouhou dobu přetrvávaly rozpory o tom, zda je 

kódující sekvence virového polyproteinu 

zapotřebí k zajištění funkční translace [154, 

155]. Rozporuplné výsledky byly způsobeny 

použitím různých reportérových genů při 

bicistronických zkouškách. Srovnáním sekvencí 

použitých reportérů a sekvence „core“ proteinu 

se ukázalo, že pro translační aktivitu IRES není 

podstatná konkrétní sekvence RNA, ale spíše 

její nestrukturovaný polyA charakter, který 

nebrání pohybu ribozómu ve stádiu iniciace 

translace. To je v souladu s faktem, že HCV 

IRES neváže eIF4A ani jiné DEAD box 

helikázy, a tudíž nemá iniciující ribozóm 

možnost překonávat výraznější sekundární 

struktury [2]. Lze tak uzavřít, že pro  
Obr. 6: Znázornění sekundární struktury HCV IRES 

Převzato z [156]. 
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optimální translační aktivitu HCV IRES je zapotřebí prvních 30-50 nukleotidů  virového 

ORF. 

Většina genotypů HCV obsahuje 6 AUG kodónů, z nichž některé jsou evolučně 

konzervované i v rámci příbuzných pestivirů.  Mutační studie prokázaly, že autentickým 

iniciačním kodónem je AUG v pozici 342, protože odstranění ostatních nemá výrazný vliv na 

translaci, nebo jejich funkce spočívá v udržení strukturních vlastností IRES. Úloha AUG342 

spočívá v jeho přesném umístění v rámci IRES, protože změna jeho pozice o 7-8 nukleotidů 

má inhibující charakter. Tato studie také naznačuje, že 40S ribozomální podjednotka nasedá 

přímo na iniciační kodón anebo do jeho těsné blízkosti a že pokud vůbec nastává jakékoliv 

„skenování“, je omezeno na tuto vzdálenost [157, 158].  

Sekundární struktura IRES je vysoce konzervativní v rámci jednotlivých virových izolátů i 

v rámci příbuzných pestivirů a nově objeveného GB viru B. Význam zachování struktury jako 

významného určujícího faktoru pro aktivitu IRES podporují výsledky chemického a 

enzymatického mapování i výsledky mutagenizačních studií. HCV IRES se skládá ze dvou 

velkých vlásenek (doména II a III) spojených prostřednictvím pseudoknotu s vlásenkou IV, 

která nese iniciační AUG. Ačkoliv oblast IRES patří k nejvíce sekvenčně konzervativním 

oblastem HCV genomu, jednotlivé virové izoláty se liší, jednotlivé nukleotidové záměny však 

většinou neruší pravidla párování bází. Některé oblasti IRES nesou specifické sekvence, které 

jsou nepostradatelné pro translační aktivitu. Jedná se zejména o apikální oblasti domén II a III 

a vlásenky IIIc, IIId a IIIe [159-164]. Jak se později ukázalo, tyto oblasti IRES interagují 

s translačním aparátem a zúčastňují se přímé vazby na 40S podjednotku ribozómu. Bazální 

část domény III tvoří centrum silných interakcí s ribozomálními proteiny, které se zúčastňují 

umístění mRNA a tRNA na 40S [161, 165-167]. Apikální část domény III, zejména vlásenka 

IIIe, váže translační faktor eIF3 [163, 168]. Která podjednotka eIF3 je zodpovědná za vazbu 

není z literatury úplně zřejmé. Buratti uvádí, že identifikoval navázané proteiny jako 

podjednotky p170 a p116/p110, zatímco studie Otta uvádí podjednotku p66 [163, 169]. NMR 

strukturní studie vlásenky IIIe ukázaly, že unikátní trojrozměrná struktura vazebného místa 

pro eIF3 zůstává pozoruhodně zachována mezi jednotlivými virovými izoláty [170]. 

Chemické a enzymatické mapování binárního komplexu 40S s IRES nebo celého sestaveného 

ribozómu prokázalo mnohonásobné interakce domén II, IIId, IV a pseudoknotu 

s ribozomálními proteiny. Vazba má evidentně postupný charakter, tzn. po prvotním navázaní 

IRES na 40S pomocí domény II dochází teprve k umístění vlásenky IV a iniciačního kodónu 

do mRNA vazebného kanálu 40S  [165, 166]. Doména II interaguje s ribozomálním 

 28



proteinem S5 [171]. Zatím se 

nepodařilo identifikovat jakoukoli 

vazbu IRES k rRNA [167], což je 

překvapivé zejména v souvislosti 

s některými úvahami o fungování 

některých IRES nalezených 

v buněčných transkriptech. Strukturní 

studie dále prokázaly, že HCV IRES 

zaujímá za fyziologických koncentrací 

solí relaxovanou podobu s nejméně 

dvěma nezávisle uspořádanými 

oblastmi, kdy jsou 40S a eIF3 vazebná       

                                                                                    místa umístěna na vnějšku molekuly   

                                                                                    [156, 167, 172, 173]. Po vazbě IRES  

                                                                                     na 40S dochází ke konformační 

změně podjednotky, čímž se iniciační kodón dostává do správného umístění vzhledem k P 

místu [4]. Změna konformace se přičítá působení domény II, která zaujímá vlastní uspořádání 

do písmene L a částečně vyčnívá z ribozómu [167]. Svojí apikální oblastí však zasahuje do E 

místa ribozómu a spekuluje se, že by mohlo docházet k interakci s jednořetězcovou oblastí 

virové kódující sekvence a tím k upevnění iniciačního kodónu v P místě [4]. Také stabilita 

vlásenky IV má vliv na translační aktivitu IRES. Honda prokázal, že zvětšení ΔG domény IV 

negativně koreluje s mírou translace, což patrně souvisí s tím, že HCV IRES neváže žádné 

translační faktory s helikázovou aktivitou. V této souvislosti by bylo zajímavé zjistit, zda se 

vlásenka nerozvolní po iniciaci translace [174]. 

Obr. 7: Strukturní model interakce HCV IRES se 40S 
podjednotkou ribozómu a korelace údajů z elektronové 
mikroskopie s již dříve publikovanou sekundární 
strukturou odvozenou z výsledků chemického mapování. 
Převzato z [4]. 

Další výjimečnou vlastností HCV IRES, která vyplývá z jeho strukturních charakteristik, je 

schopnost započít translaci i na non-AUG kodónech. Mutační studie ukázaly, že míra 

translace se jen nepatrně snižuje v případě, kdy byl AUG kodón změněn na CUG nebo AUU. 

Pokud dojde k výraznější změně vzhledem k AUG, tento translační systém iniciuje na ACG 

kodónu, který se nachází 6 nukleotidů za pozicí autentického AUG [151, 153]. 

Unikátní zahájení translace u HCV demonstruje nejen schopnost přímé vazby na 40S, ale i 

skutečnost, že iniciace nezávisí na přítomnosti translačních faktorů ze skupiny 4F, ani na 

hydrolýze ATP. Míra iniciace translace je kompletně rezistentní k inhibujícímu účinku eIF4A 

dominantně negativních mutant. Recentní studie Otta upozornila na skutečnost, že jedinou 

podmínkou k iniciaci translace z HCV IRES není jen jeho schopnost vazby na ribozóm, ale že 
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tento translační systém aktivně reguluje míru tvorby 48S* a 80S komplexů [169]. To je 

evidentní v případech, kdy mutace v sekvenčně konzervativních úsecích IRES inhibují 

translaci, ale mají jen malý vliv na tvorbu binárních komplexů. Ukazuje se, že limitujícím 

krokem v zahájení translace je tvorba 80S ribozómů. Podmínkou připojení 60S je intaktnost 

domén IIIb a II, zatímco bazální část domény III rozhoduje o asociaci translačních faktorů a o 

sestavení komplexu 48S*, který se liší svým složením od kanonických 48S buněčných 

mRNA. Mutanty ve vlásence IIIe a ve spojení domén IIIabc nejsou schopny správně umístit 

iniciační kodón do P místa. Na základě těchto výsledků Otto revidoval model zahájení 

translace u HCV, kdy dochází nejprve k sestavení binárního komplexu HCV IRES*40S a 

teprve potom se naváže eIF3 a ternární komplex. Připojení 60S podjednotky vyžaduje 

hydrolýzu GTP, ale není zatím jasné, jakým způsobem se účastní faktor eIF5B a jaké je 

aktuální složení 48S* komplexů, které by měly obsahovat kromě ternárního komplexu a eIF3 

také faktory eIF1, eIF1A a eIF5. Pozorovaný posun v mobilitě 48S* vůči 48S globinové 

mRNA naznačuje, že složení těchto komplexů není identické [169].  

Ačkoliv iniciace translace HCV RNA je ve složení iniciačních komplexů unikátní, 

postupem doby se podařilo odhalit, že i jiné bílkoviny buněčného původu ovlivňují aktivitu 

IRES. Vzhledem k povaze jejich působení se souhrnně označují jako transaktivující proteiny 

(ITAFs, Interacting Transactivating Factors). Nejlépe prostudovaným bílkovinným faktorem 

ve vztahu k translaci HCV se stal buněčný autoantigen La, který se normálně uplatňuje ve 

vazbě transkriptů produkovaných RNA polymerázou III.  La protein se váže na 5´- a 3´-UTR 

HCV RNA [175]. Dlouhou dobu bylo známo, že odstranění La z RRL lyzátů vede k inhibici 

translace HCV, která může být zpětně obnovena dodáním exogenního La proteinu [176]. 

Translace HCV je méně závislá na přítomnosti La než u polioviru [177]. Nepřímá cesta 

k objevu funkce La vedla přes identifikaci malé 60ti nukleotidové RNA izolované ze 

Saccharomyces cerevisiae, která selektivně inhibovala proteosyntézu u HCV a polioviru [178, 

179]. Později se ukázalo, že její funkce spočívá ve vyvázání buněčného La. Dále bylo 

prokázáno, že jak N- tak C-konec La se selektivně váže na HCV IRES [180]. La autoantigen 

obsahuje 3 RNA vazebné motivy, z nichž RRM2 se ukázal být zodpovědný za vazbu k HCV 

IRES prostřednictvím GCAC motivu, který se nachází blízko iniciačního kodónu ve vlásence 

IV [181]. Nejnovější studie naznačují, že role La by mohla spočívat v regulaci tvorby 48S* 

iniciačních komplexů na HCV RNA [182]. 

Mezi další buněčné proteiny, které interagují s HCV RNA a ovlivňují translaci, patří: PTB 

(Polypyrimidine Tract-binding Protein), nukleolin, poly(rC)-binding protein, NS1-associated 

protein 1 a hnRNP L (heterogenous nuclear ribonucleoprotein L) [183-188]. Obecně se 
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předpokládá, že funkce těchto proteinů spočívá v udržení konformačních vlastností HCV 

IRES a v mnoha případech má vazba těchto bílkovin modulační charakter ve vztahu 

k translační účinnosti. Posledně zmíněná vlastnost platí i o funkci HCV „core“ proteinu, kde 

se ukázalo, že tato bílkovina inhibuje proteosyntézu v závislosti na koncentraci, což má 

zřejmě vztah k regulaci přechodu translace HCV genomu k jeho replikaci [189]. Inhibující 

účinek „core“ proteinu na translaci HCV zprostředkovává prvních 20 aminokyselin této 

bílkoviny [190]. „Core“ protein může být zapojen i do strategie HCV inhibovat translaci 

svého hostitele, neboť se ukázalo, že vyvazuje DBX bílkovinu homologní myší PL10 a 

kvasinkové Ded1p DEAD box helikáze [103]. Poslední výzkumy také naznačují, že do 

regulace HCV translace by mohly být zapojeny i některé nestrukturní bílkoviny viru, zejména 

NS4A a NS4B [191].  

Specifický systém zahájení translace u HCV je také zajímavý z hlediska vývoje nových 

léků [192, 193]. IRES oblast HCV genomu je atraktivní zejména pro svojí sekvenční a 

strukturní stálost. Pokud by se podařilo selektivně inhibovat translační proces, který 

kontroluje tvorbu všech genových produktů, mohlo by dojít k zavedení skutečně efektivní 

léčby HCV infekce. Současné výzkumy například naznačují možnost použití aptamérů 

směrovaných proti doménám II a IIId k potlačení virové proteosyntézy [194, 195].  

Současná léčba HCV infekce sestává z terapie interferonem a ribavirinem. Účinek 

interferonu by mohl spočívat v indukci PKR signální dráhy, která vede k inaktivaci eIF2. 

Ačkoliv HCV jeví daleko větší citlivost k přidání interferonu než jiné RNA viry a buněčné 

transkripty a skutečně se zdá, že iniciace translace u HCV je citlivější na množství aktivního 

eIF2, není skutečný léčebný efekt interferonu znám. Dvě studie současně uvádějí, že při 

infekci sice dochází k zvýšení exprese PKR kinázy, ale nedochází k aktivaci RNázyL, ani 

ke změně fosforylace eIF2, a tak se uvažuje o dosud neznámé signální dráze, která 

zprostředkovává účinek interferonu a jenž by mohla osvětlit neznámé mechanizmy virové 

rezistence na interferonovou terapii [196, 197].   

V souvislosti s HCV IRES jsou zajímavé studie zjišťující translační aktivitu v jiných 

organizmech. HCV IRES bylo testováno v kvasinkách, kde se ukázalo, že funguje jak 

v translačně kompetentních lyzátech, tak i v živých buňkách [198-200]. Tato zjištění jsou jistě 

překvapující, když si uvědomíme, že jde na jedné straně o specializovaný mechanizmus 

iniciace translace a na druhé straně o podstatné rozdíly ve velikosti ribozómů, sekvenční 

podobnosti a složení iniciačních komplexů mezi kvasinkou a člověkem. 
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3.3. Paradigma virového IRES 3: pikornavirová IRES 

Pikornaviry představují rozsáhlou skupinu živočišných virů, které jsou typicky děleny do 6 

rodů. Jedná se o neobalené viry, jejichž genom tvoří přibližně 8000 nukleotidů dlouhá RNA 

pozitivní polarity. Replikace probíhá v cytoplazmě napadené buňky, což dokládá i fakt, že 

pikornaviry se množí v enukleovaných buňkách. Genomová RNA nese na svém 5´-konci 

kovalentně připojený peptid VPg a na 3´-konci poly(A) sekvenci. Předpokládá se, že VPg se 

odštěpuje po vstupu viru do buňky, a tudíž se genomová RNA překládá na čepičce 

nezávislým způsobem. Virové bílkoviny se translatují ve formě jednoho velikého ORF, který 

se štěpí na konečné produkty pomocí virem kódovaných proteáz. Pikornaviry představují viry 

cytopatického charakteru. Typickým znakem jejich infekce je ovládnutí proteosyntetické 

mašinérie hostitelské buňky. Lze doložit na mnoha případech, že v napadených buňkách 

nedochází ke změně transkripce, transportu, či stabilitě buněčných mRNA, ale že virem 

kódované proteázy (proteázy 2A, L, 3C – podle druhu viru) specificky štěpí translační 

iniciační faktor eIF4G, a tím inhibují na čepičce závislou translaci buněčných transkriptů.  

Pikornavirové 5´-UTR se obecně vyznačují jednak velkou délkou, která se v závislosti na 

viru pohybuje mezi 610-1200 nukleotidy, a velkým počtem AUG kodónů, které nejsou 

většinou evolučně konzervované a jejich pozice a počet se často liší i mezi jednotlivými 

izoláty téhož viru [201]. Dále 5´-UTR zaujímají komplexní sekundární strukturu. Všechny 

tyto vlastnosti ve spojení s faktem, že pikornavirová RNA nenese čepičkovou strukturu, 

naznačují, že zde translace nemůže probíhat prostým „skenovacím“ mechanizmem. Iniciace 

translace pikornavirových RNA byla zkoumána Pelletierem a Sonnenbergem, kteří zjistili, že 

dochází k dramatickému zvýšení exprese druhého reportérového genu v konstruktu, v němž 

byla pikornavirová 5´-UTR vložena mezi dva cistrony. Zrodil se tak koncept IRES, tedy 

sekvence, jenž umožňuje zahájit překlad přímou vazbou ribozómu na transkript, a také hlavní 

experimentální přístup k definování vnitřní iniciace translace [129]. Sekvenční a strukturní 

vlastnosti pikornavirových IRES se staly na dlouhou dobu příkladem, podle kterého se 

vyhledávaly a hodnotily potenciální IRES elementy v buněčných mRNA.  

Podle sekvenční příbuznosti se dají pikornavirová IRES rozdělit do jedné malé a dvou 

velkých skupin: (1) hepatitis A virus, (2) cardio- a aphthoviry a parechoviry, (3) entero- a 

rhinoviry. Uvedené skupiny spojuje přítomnost přibližně 25ti nukleotidového segmentu, který 

začíná řetězcem 10 pyrimidinů následovaným sekvencí chudou na G a končící AUG 

kodónem. Jinak se pikornavirová IRES liší ve své sekvenci i predikované sekundární 

struktuře, jenom větší skupiny 2 a 3 spojuje přítomnost tzv. GNRA vlásenky (vlásenka A) a 
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C-bohaté vlásenky (vlásenka B), které se nacházejí v rámci IRES přibližně ve stejných 

pozicích a v podobném sekvenčním kontextu.  

Obecně platí, že i v rámci jednoho druhu viru předčí variace v primární sekvenci změny 

v sekundární struktuře, která tak zřejmě hraje větší roli ve funkci IRES. Z hlediska požadavku 

na konkrétní nukleotidovou sekvenci jsou podstatné jenom malé úseky, které se nacházejí 

většinou na vrcholu vlásenek a jejich důležitost a počet stoupá směrem k 3´-konci IRES. 

Mutační studie ukázaly, že i v takovýchto esenciálních úsecích primární sekvence jsou 

některé evolučně konzervované nukleotidy skutečně nepostradatelné, jiné však nikoli. To je 

případ i GNRA vlásenky, kde je striktní požadavek na zachování A, nikoliv však G, ačkoliv 

se nachází u všech cardiovirů. U pikornavirových IRES mohou být defektivní varianty 

vzniklé jak bodovou mutací, či delecí komplementovány koexpresí nemutované varianty in 

trans. Tato komplementace, která např. nefunguje ve stejném systému s HCV IRES, je 

efektivní a nespočívá v jakékoli rekombinaci RNA, či DNA molekul. To naznačuje, že 

fungování pikornavirového IRES silně závisí na zachování RNA-RNA interakcí [162, 202-

206].  

Nejlépe prostudovaným příkladem z hlediska struktury a funkce IRES je 

encephalomyocarditis virus (ECMV), a proto následující schéma iniciace translace je 

odvozeno hlavně ze studia tohoto viru. ECMV IRES je dlouhé 450 nukleotidů. Na 3´-konci se 

nachází výše zmíněný oligopyrimidinový trakt a ve vzdálenosti 22-25 nt za ním AUG kodón. 

V sekundární struktuře lze rozlišit několik nezávislých oblastí, které se jsou značeny jako 

domény H-L. Tak jako v případě HCV 5´-koncová část ECMV IRES není zapotřebí 

k zajištění funkce IRES (domény H a I), ale některé mutace v této oblasti mohou nepřímo 

ovlivňovat efektivitu vnitřní iniciace. Obecně se přijímá, že virová kódující sekvence netvoří 

součást IRES, ikdyž bylo zaznamenáno, že zvyšuje aktivitu IRES u viru hepatitidy A (HAV) 

[207] a mění závislost na ITAF proteinech u jiných virů [208]. Iniciace nastává na AUG-11, 

které se nachází na 3´-konci IRES. Dnes panuje jistota, že se 40S podjednotka váže přímo 

nebo do těsné blízkosti AUG-11 a že AUG-10, jenž se nachází 8 nt od AUG-11, neslouží jako 

iniciační [209, 210]. Předpokládá se, že vnitřní iniciace translace nastává přímou vazbou 

ribozómu na iniciační kodón a že pokud vůbec nastává „skenovací“ proces, je omezen na 

krátkou vzdálenost. Ačkoliv se v tomto ohledu model iniciace podobá HCV, ECMV se 

zásadně liší v tom, že se purifikované ribozómy neváží na IRES bez přítomnosti některých 

iniciačních faktorů, jak bylo odvozeno na základě výsledků chemického a enzymatického 

mapování ECMV-40S komplexů a pomocí gradientových centrifugací [211]. Vazba 40S do 

správné pozice striktně vyžaduje přítomnost eIF2, 3, 4A a buďto celý eIF4G, nebo 
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rekombinantně připravený fragment představující jeho centrální část [81, 211]. Částečně je 

vyžadován i eIF4B, který dvojnásobně zvyšuje množství sestavených komplexů. Co se týče 

požadavku na iniciační faktory, překlad pomocí ECMV IRES se liší od klasické na čepičce 

závislé translace tím, že nevyžaduje funkci eIF4E [58]. V tomto ohledu je podobné i FMDV 

(virus slintavky a kulhavky) IRES, u kterého se nachází eIF4B vazebné místo v doméně J 

[212]. Výjimku ve skupině pikornavirů tvoří HAV IRES, které požaduje pro svojí funkci 

eIF4E a pravděpodobně intaktní eIF4G. HAV IRES totiž není funkční v buňkách, kde došlo 

k naštěpení eIF4G proteázami jiných pikornavirů, nebo v lyzátech, do kterých byl přidán 4E-

BP1 nebo analoga čepičkové struktury [213-215]. Enterovirová/rhinovirová IRES se zřejmě 

výrazně neliší od ECMV, ačkoliv dosud nikdo nezjistil, kde dochází k vazbě eIF4G, neboť 

tato IRES nemají A-bohatou vlásenku, která je součástí vazebného místa u ECMV [81, 216]. 

U ECMV se eIF4F holoenzym nebo samotné eIF4G váže do oblasti J-K domény asi 50 

nukleotidů od autentického iniciačního kodónu.  Na základě UV-indukovaných imobilizací 

proteinů na ECMV IRES se ukázalo, že dochází ke kooperativní vazbě eIF4A, 4G a 4B k této 

oblasti a tudíž hlavní funkcí 4G faktoru je přivést 40S podjednotku do blízkosti AUG-11 

pomocí spojení eIFG-eIF3-40S. To samozřejmě není celé vysvětlení podstaty vnitřní iniciace 

u ECMV, protože jinak by stačilo k zajištění fungování IRES asi 150 nt domén J a K a 

zbývajících 300 nt reprezentujících domény H a I by bylo nadbytečných. Pravdou zůstává, že 

v současnosti funkce domén H a I zůstává hádankou. 

Ačkoliv se eIF4A primárně uplatňuje jako součást komplexu 4F, pro funkci ECMV IRES 

je též vyžadován ve své volné formě. Tento faktor zřejmě napomáhá rozvolňovat sekundární 

strukturu RNA v blízkosti iniciačního AUG. V tom může také spočívat vysvětlení, proč se u 

ECMV IRES nepodařilo prokázat inhibiční vliv sekundární struktury v okolí AUG-11 na 

iniciaci translace narozdíl od HCV IRES, kde se eIF4A neváže [81, 211].  

Je už přes 20 let známo, že translace poliovirové RNA v RRL translačních lyzátech není 

efektivní a přesná. Tento stav může zvrátit přidání extraktu z HeLa buněk. Podobné výsledky 

byly zaznamenány i u dalších pikornavirových IRES. Z toho se dá předpokládat, že pro 

fungování vnitřní iniciace jsou zapotřebí ještě jiné bílkoviny než kanonické iniciační faktory 

[213, 217-219].  

První identifikovaný ITAF, který se specificky vázal na poliovirové IRES, byl La protein, 

jenž zvyšoval efektivitu a přesnost translace v RRL lyzátech, i když jen ve velkých 

koncentracích. Nyní se předpokládá, že spíše zastupuje funkci jiného buněčného faktoru [220, 

221]. Na druhé straně poliovirová 3C proteáza odštěpuje C-terminální část La, který se 

následně přesouvá z jádra do cytoplazmy [222]. Dalším identifikovaným proteinem byl PTB, 
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který spolu s další bílkovinou unr (upstream of N-ras), v translačních pokusech kooperativně 

zvyšuje účinnost rhinovirových IRES v RRL lyzátech [223, 224]. Na vlásenku IV 

poliovirového IRES se váže PCBP-2 (poly(rC) binding protein 2), který ovlivňuje efektivitu 

translace i u rhinovirů, ale ne už u ECMV a FMDV [225-227]. Obecně lze říci, že požadavky 

IRES pikornavirů na různé ITAF faktory se liší, a to i u sekvenčně příbuzných druhů. Jako 

příklad lze uvést testování přítomnosti PTB na aktivitu úzce příbuzných ECMV a TMEV. 

Odstranění PTB z translačně kompetentního lyzátu vedlo ke ztrátě funkce u ECMV IRES, 

zatímco translace z TMEV IRES zůstala zachována. Při pátrání po příčině tohoto 

překvapivého výsledku se ukázalo, že o závislosti ECMV IRES na PTB rozhoduje inzerce 

jednoho adeninu v tzv. A-bohaté vlásence J-K domény [208]. 

Pikornavirová IRES se také liší v ohledu,  jakým způsobem dochází k výběru iniciačního 

AUG. Jak už bylo řečeno, u ECMV nasedá 40S podjednotka přímo nebo do těsné blízkosti 

AUG-11 a zde také dochází k iniciaci translace. U příbuzného FMDV však asi jenom 30% 

ribozómů začíná překlad v Lab místě, které je ekvivalentní AUG-11. Zbytek ribozómů iniciuje 

na následujícím Lb AUG. U enterovirů a rhinovirů nedochází k iniciaci nikdy na prvním AUG 

(AUG586 u polioviru) a zahájení překladu nastává na AUG, které 

se nachází 40 nt (u rhinovirů) nebo dokonce 160 nt dále (u 

polioviru) [228, 229]. Zdá se tedy, že ustálená struktura IRES ve 

spojení s vazebným místem pro eIF4G zajišťují nasednutí 40S 

podjednotky do určité pozice okolo AUG-11 nebo jeho 

ekvivalentu, ale nedostačují k zajištění iniciace v tomto 

místě. Je pravděpodobné, 

že se ribozóm dále 

pohybuje po RNA 

konvenčním „skenovacím“ 

mechanizmem. Mutační 

studie ukázaly, že Lab 

AUG může být odstraněn 

bez zásadního vlivu na Obr. 8: Schematické znázornění IRES z ECMV a FMDV s 

vyznačením jednotlivých domén, vazebných míst pro 

iniciační faktory a sekvencí v okolí iniciačního kodónu.  

Převzato z [2].

 iniciaci v Lb [230]. 
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3.4. IRES elementy buněčných transkriptů 

 Vnitřní iniciace translace a její intenzívní výzkum vedly k systematickému vyhledávání 

buněčných mRNA, jejichž překlad je zahajován obdobným mechanizmem. V současné době 

dosahuje počet transkriptů s identifikovaným IRES elementem řádu několika desítek a 

neustále se rozrůstá, což někdy činí dojem, že každá testovaná 5´-UTR rozumné délky boduje 

jako IRES po provedení bicistronické zkoušky (ilustrativní přehled uvádí tab. 2). 

 Inspirací k provedení bicistronického testu u studované RNA bývají sekvenční a strukturní 

vlastnosti, které se v operačních kritériích podobají pikornavirovým IRES. Jedná se zejména o 

nadstandardní délku 5´-UTR pohybující se v řádu několika stovek nukleotidů a vyšší obsah 

GC párů. Také predikce stabilní sekundární struktury a větší počet AUG kodónů jsou 

vlastnostmi, které napovídají, že překlad nemusí probíhat pomocí „skenovaní“. U většiny 

známých IRES elementů se však další AUG buďto nevyskytují, anebo je jejich počet nižší, 

než odpovídá náhodnému rozložení nukleotidů. Tento fakt bývá vysvětlován tím, že většina 

buněčných mRNA nesoucích IRES je překládána na čepičce závislým způsobem a jen 

v podmínkách, kdy dochází k omezení celkové translace, se překládají pomocí vnitřní 

iniciace. Podle operačních kritérií lze pak klasifikovat 5´-UTR buněčných transkriptů jako 

IRES jen za určitých buněčných podmínek.  

Tab.2: Ilustrativní přehled buněčných IRES elementů (data převzata 

z http://ifr31w3.toulouse.inserm.fr/IRESdatabase a http://www.iresite.org/) 

funkce genu jméno 
Antennapedia, Ultrabithorax, c-myc, N-myc, L-myc, 

MYT2, AMLI/RUNXI, Gtx, c-Jun, Mnt, Nkx6.1, NRF, 

YAP1, Smad5, Hif1α, Hairless, HAP4, URE2 

transkripční faktory a regulátory transkripce 

obrana proti stresu XIAP, APC, Apaf-1, Bag-1, BiP/GRP78 

růstové faktory a receptory FGF2, PDGF2/c-sis, VEGF-A, IGF-II, estrogen 

receptor α, IGF-1 receptor, Notch2 

translace a RNA metabolizmus La, eIF4GI, TIF4631, DAP5/p97/NAT1 

cytoskeletární proteiny ARC, MAP2 

kinázy apod. Pim1, p58/PITSLRE, α Cam kinase II, CDK inhibitor 

p27, PKCδ 

složky kanálů a transportéry KV-14, βF1-ATPase, Cat-1 

ostatní 

 

Connexin-43, 32, Cyr61, ODC, Dendrin, 

Neurogranin/RC3, NBS1, FMR1, Rbm3, NDST 
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V současné době není jasné, zda existuje vztah mezi sekundární strukturou a funkcí u 

buněčných IRES. Chemické či enzymatické mapování bylo provedeno pouze v několika 

případech a kromě blízce příbuzných genů se nepodařilo odhalit žádný společný strukturní 

motiv [231-235]. Modelování sekundárních struktur u několika buněčných IRES 

identifikovalo motiv dvojité vlásenky tvaru písmena Y následované malou jednoduchou 

vlásenkou v blízkosti iniciačního AUG, zatím však chybí jakékoli funkční analýzy, které by 

toto pozorování ukotvily do širších souvislostí [236]. Jak už bylo řečeno, virové IRES 

elementy se vyznačují rozsáhlou sekundární strukturou a bodové mutace a méně či více 

rozsáhlé delece měnící prostorové uspořádání eliminují jejich funkci. Zatím není jasné, zda 

toto pozorování platí i pro jejich protějšky buněčného původu. Mapování funkčních modulů u 

některých buněčných IRES navíc ukázalo, že studované IRES lze rozdělit i na několik 

funkčních úseků, které v bicistronickém testu vykazují translační aktivitu, ikdyž slabší než 

celá 5´-UTR. Tato pozorování napovídají, že alespoň některá buněčná IRES se skládají 

z funkčních modulů, což se může například uplatňovat v ladění a načasování jejich přednostní 

translace za specifických podmínek. Jako příklad lze uvést IRES v c-myc mRNA, kde mají 

mutace pouze v jednom ze strukturních modulů malý vliv na účinnost translace. Pokud jsou 

mutace zavedeny v různých strukturních úsecích, dojde k eliminaci funkce IRES [231]. 

Protože je známo, že c-myc mRNA může být translatována i na čepičce závislým způsobem, 

lze spekulovat o tom, že struktura IRES musí být dostatečně flexibilní, aby umožňovala 

skenování ribozómu [237]. Navíc existují důkazy o tom, že sekundární struktura může mít i 

negativní vliv na aktivitu IRES podobně jako pseudoknot, který se nachází v c-myc 5´-UTR 

[231]. 

Ukazuje se také, že prostá nukleotidová sekvence může být zapojena do fungovaní 

některých IRES elementů. Krátké sekvenční úseky vykazující sekvenční komplementaritu 

k 18S rRNA byly nalezeny v IRES elementech genů GTX a Rbm3 [238-240]. Autoři těchto 

studií ukázaly, že se k těmto sekvencím může vázat 40S podjednotka ribozómu in vitro. 

Ačkoliv se předpokládá, že úseky 18S rRNA, ke kterým jsou tyto krátké sekvence 

komplementární, jsou v rámci struktury ribozómu relativně přístupné, zatím chybí důkazy o 

tom, že dochází k vazbě v rámci celého IRES. 9-nt sekvence z GTX IRES, která je plně 

komplementární k 18S rRNA v úseku 1132-1124, zvyšuje translaci druhého reportérového 

genu v bicistronickém testu asi dvaapůlkrát. Pokud se však mezi dva cistrony vloží 10 kopií 

této sekvence, translace se zvýší asi 570krát [238]. Interpretaci ztěžuje pozorování, že stejný 

sekvenční úsek v monocistronickém kontextu má na translaci inhibiční vliv [241]. Je jistě 

fascinující předpokládat, že fungování alespoň některých buněčných IRES může být založeno 
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na sekvenčních elementech podobajících se prokaryotickým SD sekvencím, ale tato hypotéza 

čeká na další objasnění. Navíc se zatím ani u lépe prozkoumaných virových IRES nepodařilo 

popsat žádné RNA-rRNA interakce a podobné sekvenční úseky nacházející se v fgf2 IRES 

nemají na vnitřní iniciaci vliv [232]. Autoři těchto studií ve svém uvažování šli nicméně dále 

a vyslovili domněnku, že nejen vnitřní iniciace translace, ale i její klasická obdoba může být 

založena nejen na RNA-proteinových interakcích zprostředkovaných iniciačními faktory, ale 

také na různě silných vazbách mezi mRNA a rRNA. Tato hypotéza předpokládá, že ribozóm 

funguje jako „filtr“, který skrze svojí měnící se konformaci zesiluje nebo naopak tlumí vazbu 

kompetujících transkriptů, čímž dochází k modulování genové exprese [242]. 

Další podstatnou otázkou je, jakým způsobem probíhá iniciace translace a jakou roli hrají 

iniciační faktory v tomto procesu. V současnosti se předpokládá, že buněčné IRES elementy 

se liší ve funkci a požadavku na iniciační faktory, a zatím tedy musíme čekat na podrobnější 

studie. V úvahu připadají možnosti nastíněné v tab. 1, tzn. škála počínající plným 

požadavkem na všechny kanonické iniciační faktory až po dostačující funkci centrální 

domény eIF4G. Posledně jmenovanou možnost podporují nepřímo i experimenty 

s nadprodukcí eIF4G v tkáňových kulturách a funkčnost uměle vytvořených IRES elementů 

založených na vazbě s centrální doménou eIF4G [243, 244]. 

Ačkoliv způsob iniciace translace není dostatečně znám, rychle se rozrůstají znalosti o 

požadavcích buněčných IRES na další nekanonické proteinové faktory (ITAFs). Ukazuje se, 

že vnitřní iniciace translace u buněčných IRES je více závislá na ITAF proteinech než u 

virových IRES. Podařilo se identifikovat celou řadu bílkovinných faktorů, které se váží i na 

virové 5´-UTR a které se mohou účastnit pozitivní i negativní regulace translace. Mezi 

nejlépe prostudované patří PTB, hnRNP1 (vazba na Apaf-1, IGF-IR, Bag-1), La (vazba na 

XIAP, BiP), unr (Apaf-1), hnRNPE2, hnRNPE1, hnRNPK, poly-(rC)-binding protein (c-myc) 

a hnRNPC1/C2 (PDGF2, XIAP, c-myc) [245, 246]. Většina uvedených bílkovin představuje 

RNA vazebné proteiny, které se účastní metabolizmu RNA a jsou lokalizovány převážně 

v jádře. Zajímavou vlastností buněčných IRES ve srovnání s virovými zástupci je, že jejich 

translační aktivita je velice nízká v buněčných lyzátech nebo po transfekci RNA do buněk. 

Zdá se, že pro významnější aktivitu je zapotřebí tzv. „jaderné zkušenosti“, tzn. že většina 

buněčných transkriptů nesoucích IRES element se translatuje lépe, pokud se mRNA přepisuje 

např. z plazmidové DNA a podstupuje všechny kovalentní úpravy a transport jako ostatní 

buněčné mRNA [237]. Dalo by se s trochou cynismu podotknout, že podstatou tohoto 

empirického pozorování jsou metodické nedostatky zahrnující vznik funkčně 

monocistronických mRNA z bicistronického vektoru, ale pravdou zůstává, že dosud nikdo 
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nestanovil, co se pod pojmem „jaderná zkušenost“ skrývá. V úvahu by mohl připadat nějaký 

typ kovalentní modifikace transkriptu, např. methylace adeninových zbytků, anebo právě 

vazba na výše uvedené RNA-vazebné proteiny. Posledně vyslovenou hypotézu podporuje 

pozorování, že o některých ITAF proteinech je známo, že se pohybují mezi jádrem a 

cytoplazmou, a tak vazba těchto bílkovin na IRES proběhnuvší v jádře může podporovat 

translaci v cytoplazmě. Funkce ITAF proteinů pravděpodobně spočívá, tak jako v případě 

virových IRES, v udržení určité konformace RNA, popřípadě ve flexibilních změnách 

struktury IRES a tím v modulování translační aktivity transkriptu v závislosti na buněčných 

podmínkách. 

Ačkoliv zůstává způsob iniciace translace zprostředkovaný buněčnými IRES nedostatečně 

prostudován, z přehledu uvedeného v tab. 2 jasně vyplývá, že IRES se nacházejí především 

v transkriptech těch genů, jejichž překlad je zapotřebí i v situaci, kdy je celková na čepičce 

závislá translace omezena. Jedná se zejména o různé druhy stresového působení na buňku 

jako je působení vysokých anebo nízkých teplot (Bip, Bag-1, Rbm3), hladovění (Cat-1, 

HAP4, URE2), nedostatek kyslíku (HIF1α), dále během vývoje a diferenciace (Antennapedia, 

Ultrabithorax, c-myc, FGF-2, PDGF2) a za speciálních buněčných podmínek jako je 

apoptóza (DAP5, XIAP) nebo mitóza (ODC, p58/ PITSLRE) [245, 246]. V těchto 

podmínkách dochází k inhibici funkce některých iniciačních faktorů (např. fosforylace eIF2α, 

defosforylace 4E-BPs), ale také k nevratným změnám translačního aparátu. Např. během 

apoptózy dochází ke štěpení iniciačních faktorů eIF4G, eIF4B, eIF2 a p35 podjednotky eIF3 

zprostředkovaného kaspázami [247].  

 

3.5. IRES a vnitřní iniciace translace v kvasince Saccharomyces cerevisiae  

Drtivá většina transkriptů, v kterých byl identifikován IRES element, pochází z buněk 

vyšších eukaryot nebo jejich virů, a proto existuje jen málo dostupných informací o tom, zda 

a v jaké míře jsou kvasinky schopné používat k překladu mRNA vnitřní iniciaci translace. 

Starší práce ukázaly, že translačně kompetentní lyzáty připravené z kvasinek jsou schopny 

podporovat translaci řízenou z IRES elementů HCV nebo coxsackieviru [198, 199]. Na 

druhou stranu selhaly pokusy s použitím IRES sekvencí z polioviru a ECMV v kvasinkových 

buňkách [248, 249]. Práce Dorokhova a kol. uvádí, že IRES identifikované v tobamoviru 

funguje přirozeně jak v buňkách rostlinných, tak zřejmě v savčích a v kvasinkách [250], 

nicméně jediným virovým IRES elementem, jehož funkčnost byla dostatečně prokázána, je 

IRES z viru paralýzy cvrčků (CrPV) [146]. 
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Z minulého roku pochází informace, že HCV IRES funguje v kvasinkách in vivo [200]. 

Nicméně autoři této studie použili ve svém bicistronickém vektoru sekvenci HCV IRES 

zahrnující nejen celou 5´-UTR oblast, ale i kódující sekvenci pro virový polyprotein o téměř 

osminásobné délce, než je zapotřebí pro zajištění translační aktivity u savců. Tento neobvyklý 

krok mohl způsobit mylné hodnocení výsledků, neboť razantní prodloužení intercistronického 

úseku mohlo vést ke vložení sekvencí kryptických promotorů nebo k dalším experimentálním 

artefaktům, které běžně zatěžují interpretaci bicistronického testu. Této domněnce napovídají 

velké odchylky měření mezi jednotlivými experimenty, což mohlo být způsobeno jednak 

nedostatečně optimalizovaným experimentálním systémem a také tím, že autoři neprovedli 

normalizaci měření aktivity galaktozidázy vůči celkovým proteinům, tak jak vyplývá z 

definice Millerovy jednotky nebo lépe vůči translaci prvního cistronu. Dalším faktem, který 

komplikuje interpretaci této práce, je, že použitý úsek virového polyproteinu se svou délkou 

téměř rovná sekvenci, která působí negativně na iniciaci translace z HCV IRES [251].  

V současné době je pouze málo dostupných informací o tom, zda a v jaké míře jsou 

kvasinkové buňky schopny podporovat vnitřní iniciaci translace. Zatím nebylo provedeno 

žádné experimentální vyhledávání IRES elementů v kvasinkových transkriptech.  

Identifikované mRNA s IRES elementy byly vytipovány na základě nepřímých indicií, 

zejména na základě sekvence a nadstandardní délky 5´-UTR. Práce Paze a kol. tvrdí, že 

během logaritmického růstu nejsou kvasinky schopny použít IRES k zahájení translace, jejich 

sekundární struktura má naopak inhibiční vliv jak v monocistronickém, tak v bicistronickém 

kontextu. Celá situace se však mění, pokud kvasinkové buňky hladoví na zdroj uhlíku, nebo 

přejdou do stacionární fáze růstu, kdy translace probíhá preferenčně pomocí IRES na úkor 

klasické iniciace [252]. Autoři této práce nicméně dostatečně nevyloučili možnost, že 

translace neprobíhá z funkčně monocistronické mRNA, např. aktivací kryptických promotorů 

při změně růstové fáze apod.. 

Zcela opačně vyznívají výsledky z práce publikované o 3 roky později [253]. Testování 

5´-UTR transkriptů TFIID, HAP4 a YAP1 (mRNA u nichž byl dříve identifikován IRES 

element) v monocistronických a bicistronických vektorech pod kontrolou inducibilního Gal1 

promotoru ukázalo nejen to, že tyto nepřekládané oblasti stimulují translaci druhého cistronu, 

ale že k translaci dochází i po odstranění Gal1 promotoru. Kultivace kvasinek nesoucích 

vektory bez Gal1 promotoru v médiu obsahujícím rafinózu nebo galaktózu navíc zvyšovala 

translaci druhého cistronu. Tento výsledek poukázal na možnost, že tyto studované IRES 

elementy obsahují krátké kryptické promotory, které mohou být regulovány v závislosti na 

zdroji uhlíku. Toto vysvětlení podporuje i fakt, že kvasinkové promotory jsou kratší a 
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jednodušší než ve vyšších eukaryotech a předpokládá se, že za určitých podmínek může 

transkripce začínat i na jednoduchých "TATA-like" sekvencích [254]. V publikaci Seino a 

kol. byla použita stejná 5´-UTR HAP4, jaká byla testována v bezpromotorových plazmidech 

[255]. Autoři zde ukazují, že HAP4 transkript se při in vitro translaci překládá i po přidání 

analogů čepičkové struktury, především v buněčných lyzátech připravených z kmenů 

rostoucích na médiu s galaktózou. V in vivo podmínkách HAP4 IRES podporovalo translaci 

druhého cistronu během stacionární fáze růstu, kdy klesá koncentrace glukózy v médiu. Na 

základě těchto výsledků autoři tvrdí, že HAP4 mRNA se překládá na čepičce závislým 

způsobem během logaritmické fáze růstu, kdy se jako zdroj uhlíku využívá glukóza, zatímco 

v podmínkách, kdy se kvasinková buňka uvolní z katabolické represe, např. ve stacionární 

fázi růstu, translace HAP4 probíhá plně pomocí IRES. Tato pozorování jsou i v souladu 

s předpokládanou funkcí Hap4p, protože tento protein je součástí heteromerického komplexu 

HAP2/3/4/5, který funguje jako transkripční aktivátor přepisu celé řady genů účastnících se 

oxidativního metabolizmu. Pouze transkripce HAP4 podjednotky je však regulována 

v závislosti na zdroji uhlíku [256]. Ačkoliv se Seino a kol. snažili vyloučit možnost kryptické 

transkripce, jejich experimentální přístup, včetně volby primérů pro RT PCR, zcela 

nedovoluje vyloučit možnost vzniku monocistronických mRNA. V současné době nelze bez 

nových pokusů definitivně uzavřít, zda HAP4 transkript obsahuje IRES nebo nikoliv. Nelze 

ani vyloučit možnost, že k aktivaci HAP4 dochází po vyčerpání glukózy v součinnosti 

transkripční i translační úrovně regulace genové exprese. 

V případě transkripčního faktoru YAP1 a translačního faktoru eIF4GI se odehrála obdobná 

publikační historie [257-260]. Oba transkripty byly vytipovány na základě nadprůměrné délky 

5´-UTR. V bicistronickém testu bodovaly obě testované sekvence jako IRES. Autoři navrhli, 

že podstatou jejich funkce je přítomnost několika krátkých úseků sekvence, které jeví 

komplementaritu k 18S rRNA. Jak už bylo zmíněno výše, YAP1 5´-UTR však spouští 

transkripci ve vektorech bez promotoru, a vzhledem k tomu, že Zhou a kol. provedli pouze 

Northern blot nedostatečnou citlivostí k vyloučení monocistronických mRNA, nelze u YAP1 

definitivně tvrdit, že obsahuje IRES element. Deleční studie u eIF4GI ukázala, že aktivita 

IRES koresponduje především s nukleotidy –258 až –118 vzhledem k iniciačnímu AUG. Je 

zarážející, že tento výsledek nesouhlasí s úseky sekvenční komplementarity k 18S rRNA. 

Navíc Valérie Vergé a kol. ukázala, že 5´-UTR eIF4GI má inhibiční vliv na translaci 

monocistronické reportérové mRNA in vitro a navíc pomocí delečních konstruktů, RT PCR, 

primer extension a in vivo komplementace prokázala přítomnost promotoru v úseku –112 až –

36 [258]. Původní autoři ve své odpovědi argumentovali, že aktivita IRES nespadá do úseku, 
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kde má být umístěn kryptický promotor, poukázali na nepřímé metody pro průkaz 

promotorové aktivity (RT PCR versus bezpromotorový plazmid) a uvedli, že testovaná 

5´-UTR v jejich pokusech naopak sedminásobně zvyšovala míru translace monocistronické 

mRNA [259]. V následující reakci Vergé a kol. naopak poukázali, že Zhou a kol. ve svém 

původním článku neprovedli základní kontrolu a to, že u GAL1 regulované bicistronické 

mRNA nestanovili aktivitu druhého cistronu v restriktivních podmínkách, tzn. v přítomnosti 

glukózy [260]. Sami pak uvedli, že když použili ten samý konstrukt, enzymová aktivita 

druhého cistronu byla při kultivaci na galaktóze i glukóze podobná, což je jasnou indikací pro 

přítomnost dalšího promotoru. Ani v tomto případě tudíž nelze učinit definitivní závěr o 

přítomnosti IRES v transkriptu eIF4GI.  

Zatím jediným kvasinkovým transkriptem nesoucím IRES, jehož funkce nebyla 

zpochybněna identifikací kryptického promotoru, je URE2 [261], jehož proteinový produkt se 

váže na transkripční faktor Gln3p, čímž dochází k omezení využitelnosti zdrojů chudých na 

dusík. Inaktivní změněná forma Ure2 proteinu je zodpovědná za vznik prionového fenotypu, 

URE3. IRES umístěné uvnitř kódující sekvence umožňuje pomocí vnitřní iniciace translace 

vzniknout zkrácené formě Ure2p (z AUG v pozici 94), které schází prionová doména. Autoři 

navrhují, že poměr mezi úplnou a zkrácenou formou Ure2p regulovaný IRES elementem hraje 

důležitou roli v regulaci vzniku a léčení prionového fenotypu  kvasinkových buněk. 

 

3.6. Operační kritéria, mystérium existence buněčných IRES a co na to "říká" 

Marylin Kozak 

Z dosavadního textu pojednávajícího u buněčných IRES elementech jasně vyplývá, že 

testovaná sekvence se považuje za IRES, pokud vyhoví souboru experimentálních požadavků, 

které se souhrnně označují jako operační kritéria pro definici IRES. Samotný pojem IRES 

tudíž nevypovídá o mechanizmu iniciace translace, ani nutně o dalších funkčních informacích. 

V této závěrečné kapitole bych chtěl krátce popsat, jaké experimenty spadají do okruhu 

operačních kritérií a naznačit komplikovanost hodnocení dosažených výsledků. Popis 

problematiky IRES by nebyl úplný, kdybych se krátce nezmínil o vědecké rozepři ohledně 

existence IRES elementů, především v buněčných mRNA, a krátce nenastínil stěžejní 

argumenty největšího oponenta jejich existence, Marylin Kozak. 

Vznik operačních kritérií spadá do doby před více než 20 lety, ještě před objevem 

pikornavirového IRES, kdy byl způsob iniciace translace klasifikován jako na čepičce závislý 

a na čepičce nezávislý. Některé z experimentů, které se stále používají pro prokázání IRES,  

stanovuje závislost iniciace na čepičkové struktuře, což však nutně nemusí být zapříčiněno 
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vnitřním způsobem iniciace. V úvahu připadají i jiné netradiční mechanizmy zahájení 

překladu jako jsou ribosome shunting, hoping, reiniciace, atd. Proto je nutné pokusy 

popisující existenci případného IRES posuzovat společně a vzít v potaz, že někteří autoři 

chápou pojem IRES velice široce.     

Hlavním a nejpoužívanějším přístupem pro prokázání IRES jsou bicistronický test a 

systém cirkulární RNA [129, 262]. Oba vycházejí z faktu, že eukaryotická translace je ve své 

podstatě monocitronická, a tudíž v případě bicistronické zkoušky musí translace druhého 

cistronu podporovaná testovanou sekvencí probíhat na čepičce nezávisle. Poměr mezi mírou 

translace druhého a prvního cistronu, který se překládá klasickým způsobem, vypovídá o 

"aktivitě" IRES.  

Experimentálním úskalím správně provedeného bicistronického testu bývá nevhodně 

zvolený systém kontrol. Testovaná sekvence by měla být v daném experimentálním systému 

přímo porovnána s mírou translace prázdného vektoru a pozitivní kontroly, tedy pokud  

možno s jiným IRES elementem, který v daném systému funguje a u kterého byly provedena 

analýza integrity RNA (viz níže). Vzhledem k tomu, že většina bicistronických vektorů 

produkuje určité pozadí, které se obecně liší (např. v závislosti na použitém kmenu buněk), 

bývá častou kontrolou porovnání se stejně dlouhou intercistronickou sekvencí jakou vytváří 

testované IRES. Často se využívá stejná sekvence jako testovaná, ale vkládá se do vektoru v 

obrácené orientaci (tzn. jako reverse complement původní sekvence).  

Obecnou nevýhodou bicistronického testu je nebezpečí kontaminace funkčně 

monocistronickými variantami druhého cistronu, které mohou vznikat pomocí kryptické 

transkripce, skrytým sestřihem nebo zlomením bicistronické RNA, ať už působením RNáz 

(vysoce strukturované sekvence některých "IRES" mohou obsahovat cílové sekvence) nebo 

pouze vzhledem ke své délce a konkrétní sekvenci (výskyt tzv. "Hot Spots Sites"). V 

současné době by měl být bicistronický test doprovázen pečlivou analýzou RNA k vyloučení 

této kontaminace (např. Northern blot, RT PCR, Real Time PCR, RNase Protection Assay, 

Primer Extension) a mělo by se posuzovat, zda aktivita IRES je větší než případná necitlivost 

použitých metod.   

S výhodou je možno také začlenit některé in vivo pokusy k vyloučení monocistronické 

mRNA, např. použití inducibilního promotoru v bicistronickém vektoru, porovnání míry 

translace pomocí monocistronických a bicistronických vektorů, konstrukce vektorů bez 

promotoru atd. Při studiu v kvasinkách se také často používá kmen CDC33, který nese 

termosenzitivní alelu pro eIF4E, v savčích buňkách infekce poliovirem, který štěpí eIF4G. V 

in vitro podmínkách se zjišťuje poměr mezi mírou translace čepičkované a nečepičkované 

 43



verze testované RNA a míra synergizmu mezi 5´-UTR a polyA sekvencí. Dalším častým 

experimentem je použití analogů čepičkové struktury či eIF4E protilátek, zjišťuje se efekt 

rapamycinu (inhibice mTOR dráhy) či edeinu (míra inhibice translace může napovědět, zda se 

transkript překládá skenovacím mechanizmem). Z výsledku pokusů in vitro se však nedá plně 

usuzovat, zda testovaná sekvence funguje či nefunguje jako IRES, protože translační lyzáty 

zcela neodrážejí situaci in vivo, a naopak fungování některých IRES je závislé na ITAF 

faktorech (tzv. jaderná zkušenost). Nespornou výhodou in vitro přístupu je přímé použití 

RNA, čímž se eliminuje nebezpečí měření experimentálních artefaktů jako v případě 

bicistronických vektorů. V poslední době se nevýhody obou typů testování snaží snížit 

metoda tranzientní exprese po přímém vnesení RNA do buněk (ale i zde panuje určitá 

pochybnost v hodnocení výsledků vzhledem k problémům vnesení RNA až do jádra buňky) 

[263, 264]. 

Od roku 2001 probíhá v 

odborné literatuře vědecký 

spor mezi autorkou 

skenovacího modelu iniciace 

translace, Marylin Kozak, a 

širším okruhem vědců, kteří 

se zabývají identifikací, 

popisem a hledáním funkce 

IRES elementů především u 

buněčných transkriptů. Právě 

složitost hodnocení pokusů, 

experimentální nedostatky i 

určité osobní důvody vedou 

tuto velkou dámu světové 

vědy ke stálé a nevybíravé 

kritice existence IRES v buněčných 
Obr. 9: Marilyn Kozak.a její postoj ke vědě. Převzato z článku 
uveřejněném v UMDNJ Magazine 1(11) fall 2004. 
(http://www.umdnj.edu/umcweb/marketing_and_communicatio
ns/publications/umdnj_magazine/fall2004/9.htm)  mRNA. Ostrý spor, který se  

rozhořel na půdě Molecular and Cellular Biology a který vyvolal napsání vědecké petice 

proti M. Kozak a posléze její odpověď, se právě týkal experimentálních nedostatků při 

hodnocení bicistronického testu [265, 266]. V oblasti buněčných IRES Dr. Kozak 

poukazovala na fakt, že pouze v jednom z 26 případů tehdy publikovaných buněčných IRES 

bylo provedeno adekvátní hodnocení integrity RNA a namítala, že mnoho IRES má velice 
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slabou aktivitu v bicistronickém testu, která se může blížit chybám při měření. Také ji chybí 

biologický smysl existence buněčných IRES, k čemuž dodává, že v současné době není 

známa žádná eukaryotická bicistronická mRNA, u níž by se druhý cistron translatoval pomocí 

vnitřní iniciace. Další problém vzniká tím, že u žádného IRES buněčného původu nebyl 

navržen model mechanizmu iniciace translace. V této souvislosti také napadá laboratoř Dr. 

Maura, jehož pracovní skupina stojí za myšlenkou, že u některých IRES dochází k párování 

mezi mRNA a rRNA (zde opět poukazuje na absenci kontroly integrity RNA a na artefakty 

vzniklé při fotochemickém "crosslinkování"). V dalším souborném článku Dr. Kozak kritizuje 

nedostatečné důkazy ohledně IRES-vazebných proteinů, u nichž je v současnosti popsána 

úloha pouze v metabolizmu RNA, nikoliv však v translaci [267]. Napadá také fakt, že 

předpokládaná funkce ITAF proteinů spočívající v modulaci struktury IRES (RNA 

chaperony) nemá zatím experimentální podklad. 

Chvályhodnou vlastností Dr. Kozak je velice podrobný popis rozporovaných experimentů, 

nicméně, jak je také zmíněno ve výše zmíněné petici, některé výsledky jsou hodnoceny 

účelově a některá data, která mluví pro existenci IRES, Dr. Kozak záměrně neuvádí. Zvláště 

argumenty, které se týkají "síly" buněčných IRES a jejich biologického smyslu, považuji za 

účelové, protože současná data naznačují, že IRES elementy se vyskytují především v 

transkriptech, u kterých je nízká míra translace součástí jejich biologické role. Také slabá 

aktivita v bicistronickém testu, který se používá jen pro rozlišení způsobu iniciace translace, 

nehovoří o míře translace původní monocistronické mRNA, a tudíž nejsou úvahy o existenci 

přirozeně se vyskytujících bicistronických mRNA v eukaryotických buňkách v této diskuzi 

relevantní. 

Na tomto místě není prostor podrobně rozebírat argumenty obou stran popisovaného sporu, 

cílem předešlých řádků bylo krátce nastínit současné problémy, s kterými se současný 

výzkum IRES elementů potýká a ukázat, že tento obor stojí před nutností rekvalifikace 

operačních kritérií, přehodnocením publikovaných výsledků a pravděpodobně před potřebou 

zopakovat některé pilotní experimenty. Doufám, že snaha našeho týmu, který vytvořil a 

spravuje databázi experimentálně verifikovaných IRES struktur (IRESite),  také přispěje k 

tomuto cíli.  
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1. Denaturační RNA elektroforéza v TAE agarózových gelech 
 
 

Tomáš Mašek, Václav Vopálenský, Petra Suchomelová a Martin Pospíšek 
 

Denaturing RNA electrophoresis in TAE agarose gels 
 

 Analytical Biochemistry 336(1):46-50,  2005 
 
Detekce a přesný odhad délky molekul RNA se staly jednou ze základních technik dnešní 

molekulární biologie. Zavedení elektroforetických systémů s potentními denaturačními 

činidly umožnilo separovat molekuly RNA primárně na základě jejich molekulové hmotnosti. 

V současné době je k dispozici celá řada denaturačních elektroforetických systémů 

založených na použití jak agarozóvých, tak polyakrylamidových separačních matric. 

Současně technický pokrok, který v molekulární biologii mimo jiné znamenal zavedení 

vysokoprůchodných technik (high-throughput techniques), vytváří tlak na cenu, rychlost a 

dostupnost metodických protokolů spolu se zvýšenou pozorností na bezpečnost práce 

laboratorních pracovníků.  

Během své práce s RNA jsem se potýkal s určitou komplikovaností a zdlouhavostí klasické 

RNA elektroforézy v MOPSovém pufru, zvláště v situacích, kdy bylo cílem pouze zjistit 

integritu izolované RNA pro další pokusy. Moje snaha zjednodušit používaný systém je 

obsažena v předkládané publikaci, která prokazuje, že Tris-EDTA-acetátový (TAE) 

agarózový gel lze úspěšně použít pro separaci předem denaturované RNA. Naše metoda také 

ukazuje, že alespoň 60% v/v koncentrace formamidu ve vzorku postačuje k plné denaturaci 

RNA molekul. Srovnání TAE-denaturační elektroforézy s MOPS/formaldehydovou 

denaturační elektroforézou prokázalo podobné separační schopnosti obou technik, co se týká 

separačních vlastností, odhadu délky analyzovaných RNA molekul i možnosti kombinace s 

metodou Northern blot. Tuto metodu lze použít také pro separaci komplexních vzorků, které 

obsahují velké množství kontaminující DNA a proteinů jako jsou např. buněčné lyzáty.  

Závěrem vidím dvě hlavní možnosti použití. TAE denaturační elektroforézu mohou bez 

problémů použít laboratoře, které běžně nepracují s RNA a potřebují výjimečně analyzovat 

omezený počet vzorků. V případě, kdy se v uvedené laboratoři do té doby pracovalo pouze s 

DNA, zavedení nové metody závisí na pořízení deionizovaného formamidu s tím, že pro 

případný kapilární přenos lze použít běžně dostupný hydroxid sodný. V případě laboratoře se 

zavedenými technikami RNA separace, nabízí naše metoda zlevnění a zrychlení celého 

procesu a omezení kontaktu laboratorních pracovníků s karcinogenními látkami. 
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2. Rck2 se zapojuje do reprogramování ribozómů během 

oxidativního stresu 
Swarna Swaminathan, Tomáš Mašek, Claes Molin, Martin Pospíšek a Per Sunnerhagen 

Rck2 Is Required for Reprogramming of Ribosomes during Oxidative Stress 

Molecular Biology of the Cell 17: 1472-1482, 2006 

 

Tato publikace se zaměřila na mapování globálních změn v genové expresi během 

působení oxidativního stresu na kvasinkovou buňku. Ačkoliv se použití mikroarrayové 

technologie stává běžně používaným přístupem k zaznamenání celkových změn v genové 

expresi, je tato práce stále jednou z mála publikací, ve které se sledovaly současně změny 

stavu transkripce a translace všech kvasinkových genů. Vliv oxidativního stresu jsme 

hodnotili nejen u divokého kvasinkového kmene, ale i u kmenů nesoucích rck2 mutantní 

alely. 

Rck2p představuje jednu z kvasinkových MAPKAPK (MAPK activated protein kinase), 

která je součástí HOG (z High osmolarity of glycerol) signální dráhy. HOG mapkinázová 

kaskáda je esenciální pro přežití buňky při působení hyperosmotického stresu [268]. Jsou 

známy dva způsoby aktivace HOG signální dráhy. První zprostředkovává transmembránový 

protein Sho1, který prostřednictvím Ste20, Ste50 a Ste11 fosforyluje Hog1 [269]. Druhý 

způsob aktivace zahrnuje komplex bílkovin Sln1-Ypd1-Ssk1. Při osmotickém stresu dochází 

k zamezení fosforylace Ssk1 kinázou Sln1. Nefosforylovaný Ssk1 se pak váže na Ssk2 a 

Ssk22 [270, 271]. Uvedené MAPKKK (Ssk2, Ssk22 a Ste11) fosforylují a aktivují MAPKK 

Pbs2, která je kinázou, jež nakonec fosforyluje Hog1 na threoninových a tyrozinových 

zbytcích. Hog1 po své aktivaci putuje do jádra [272], kde se váže do promotorových oblastí 

genů obsahujících STRE (Stress response element) [273] a interaguje s transkripčními 

aktivátory a represory [274-276], čímž komplexně působí na změny v genové expresi [277]. 

Hog1 se také účastní remodelování chromatinové struktury, zvláště v oblastech cílových genů 

[275]. V neposlední řadě Hog1 fosforyluje MAPKAP kinázy Rck1 a Rck2, které byly nejprve 

identifikovány jako supresory CDC mutantních kmenů v S. pombe [278]. Rck2 byla také 

nezávisle izolována při hledání Hog1 interagujících partnerů [279]. V nepřítomnosti stresu 

jsou komponenty HOG MAPkinázové dráhy inaktivovány fosfatázami Ptp2 a Ptp3. HOG 

dráha nezprostředkovává buněčnou odpověď jen při osmotickém stresu [268, 279], ale 

aktivuje se i při oxidativním stresu (tato práce a [276, 280]), zvýšené teplotě [281], vysoké 

koncentraci kyseliny citrónové nebo methylglyoxalu [282, 283] a nízkém pH [284].  
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Během naší práce jsme se zaměřili na sledování celkových změn v proteosyntéze s cílem 

lépe poznat úlohu Rck2p při zprostředkování stresového působení na regulaci translace. 

Nepřímé důkazy zatím nasvědčují tomu, že Rck2p by mohla být zapojena do této regulace. 

Rck2p totiž může fosforylovat a tím inhibovat aktivitu translačního elongačního faktoru EF2 

jak in vitro, tak in vivo [285, 286]. Kmeny s delecí Rck2p jsou navíc citlivější na oxidativní 

než osmotický stres [279, 280, 287]. 

V naší studii jsme pracovali se třemi izogenními kvasinkovými kmeny: W3031A, rck2Δ a 

rck2-kd (z kinase death). Již srovnání růstových vlastností na médiu s t-BOOH ukázalo 

zvýšenou citlivost na oxidativní stres u mutovaných kmenů, zvláště pak v případě rck2-kd, 

jenž v kmeni s nemutovanou Rck2p může způsobovat hyperaktivaci kinázové funkce. 

Vliv na translaci jsme sledovali za použití metody polyzomálních profilů. U kontrolního 

kmene došlo po aplikaci t-BOOH k drastickému snížení množství polyzómů, což je efekt, 

který je znám i v případě hyperosmotického šoku, při působení vysoké teploty a dalších 

stresujících podmínek. Pokles aktivně translatujících ribozómů byl srovnatelný s inhibicí 

translace po aplikaci zvýšené koncentrace solí. U rck2Δ byla míra disociace polyzómů 

umocněna. Překvapivé výsledky jsme zaznamenali v případě rck2-kd, kde množství 

polyzomálních komplexů zůstávalo stejné 30 min po přidání t-BOOH. Po sledovaných 120 

min kultivace měly buňky kmene rck2-kd stále více polyzómů ve srovnání s kontrolou (tyto 

výsledky jsou přehledně znázorněny v příloze 1). Tato pozorování jsou zajímavá ze dvou 

důvodů. Podařilo se zmapovat vliv oxidativního stresu na rozložení ribozomálních komplexů 

a ukázalo se, že oxidativní stres má stejný efekt na translaci jako stres osmotický. V době 

publikování této práce byla metoda polyzomálních profilů použita poprvé pro zviditelnění 

změn v translaci při působení oxidativního stresu u kvasinek. Druhým zajímavým výstupem 

byl zcela opačný trend v disociaci polyzómů u rck2Δ a rck2-kd, tedy zcela neočekávaný 

výsledek v souvislosti s větší citlivostí rck2-kd buněk na stresové působení. Z tohoto důvodu 

jsme se rozhodli dále studovat translační regulaci v rck2 mutantních kvasinkových kmenech. 

Hned zpočátku jsme zjistili, že inkorporace aminokyselin během pulzního značení klesá 

stejným způsobem jak u rck2-kd tak v ostatních kmenech. Zdá se tedy, že u rck2-kd ribozómy 

setrvávají v polyzomálních komplexech v neproduktivním stavu.  

Pomocí kvasinkových genových filtrů (Resgen) jsme sledovali abundanci jednotlivých 

transkriptů v celkové a polyzomální RNA izolované ze všech tří kmenů. Na transkripční 

úrovni lze pozorovat indukci transkriptů pro proteiny metabolizmu síry, což lze připsat 

zvýšené potřebě syntézy glutathionu, hlavního protektantu bílkovin proti oxidaci. Změny 

v transkripci mají hlavní podíl ve srovnání se změnami v polyzomální asociaci studovaných 
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transkriptů. Tyto výsledky dobře souhlasí s publikovanými daty, z nichž vyplývá, že ve 

většině případů jeví transkripční a translační změny stejný trend. U nejvíce indukovaných 

transkriptů lze pozorovat posun k jejich preferenční translaci. Obecně lze také uzavřít, že 

funkce Rck2p není zapotřebí k indukci obranné odpovědi buňky proti oxidativnímu stresu. 

Srovnání transkripčních profilů mezi kontrolním a rck2Δ kmenem odhalilo, že odstranění 

Rck2p vede k indukci mRNA kódujících cytozolické ribozomální proteiny. Tento zcela jasný 

efekt není tolik výrazný na translační úrovni, protože PAF (polysome association factor) 

hodnota transkriptů pro ribozomální bílkoviny je nižší než u kontrolního kmene. Zcela 

jednoznačně nedochází ke změnám přepisu RNA kódujících mitochondriální ribozomální 

proteiny, pravděpodobně proto, že Rck2p nevstupuje do mitochondrií. Po aplikaci t-BOOH 

nedochází obecně ke změnám PAF u kontrolního kmene. U rck2 mutantních kmenů se 

zvyšuje PAF hodnota pro cytozolické ribozomální proteiny a bílkoviny účastnící se 

metabolizmu RNA a biogeneze ribozómu s výraznějším trendem pro druhou skupinu u rck2-

kd. Narušené translační deregulaci u rck2-kd napovídá i fakt, že u tohoto kmene abundantní 

transkripty snáze asociují s polyzómy. Zcela opačný trend platí pro rck2Δ. 

Uvedené výsledky nasvědčují, že role Rck2p by mohla spočívat v regulaci stresové 

odpovědi buňky především na translační úrovni, což souhlasí i s předchozím pozorováním 

schopnosti Rck2p inhibovat aktivitu EF2. Právě některé výsledky této práce se dají vysvětlit 

působením Rck2p na zpomalení elongace. Zaprvé, transkript MRT4 lze detekovat 

v monozomální frakci u rck2-kd. Zadruhé, setrvávání polyzomálních komplexů po aplikaci 

t-BOOH u kd-rck2 a zcela opačný trend u rck2Δ lze vysvětlit právě vlivem na procesivitu 

elongace. A konečně u rck2Δ, méně abundantní transkripty lépe asociují s aktivně 

translatujícími ribozómy ve srovnání s kontrolním kmenem, což může být způsobeno 

zpomalením elongace. V této situaci přestávají být iniciační faktory a ribozomální 

podjednotky limitující složkou systému a mRNA se překládají pouze v závislosti na jejich 

množství v buňce. Narušené translační deregulaci nasvědčují i imbalance v regulaci translace 

cytozolických ribozomálních bílkovin. Inhibice elongace může stát za poklesem PAF hodnot 

ribozomálních proteinů, jejich zvýšená transkripce pak funguje jako kompenzační 

mechanizmus. Z našich výsledků se dá také předpokládat úloha Rck2p ve stabilizaci, či 

destabilizaci některých  mRNA nebo v regulaci disociace polyzómů a tvorbě stresových 

granulí. 
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Příloha 1. 
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3. IRESite: databáze experimentálně ověřených IRES struktur 

(www.iresite.org) 
Martin Mokrejš, Václav Vopálenský, Ondřej Kolenatý, Tomáš Mašek, Zuzana Feketová, 

Petra Sekyrová, Barbora Škaloudová, Vítězslav Kříž a Martin Pospíšek 

IRESite: the database of experimentally verified IRES structures (www.iresite.org) 

Nucleic Acids Research 34: D125-D130, 2006   

 

Tato publikace představuje novou biologickou databázi zaměřenou na výzkum 

netradičních způsobů zahájení eukaryotické translace, zejména pak na shromažďování 

relevantních informací o vnitřních vazebných místech pro ribozóm (IRES). IRESite 

představuje kurátorovanou manuálně anotovanou relační databázi, která spravuje, doplňuje a 

hodnotí všechna dostupná data o publikovaných IRES elementech ve formě, která není 

dostupná v primárních veřejných databázích. 

Získaná data jsou uchovávána v mysql-4.1 relační databázi s použitím InnoDB tabulek. 

Bezpečnost manipulace s daty zajišťuje programová nástavba používající SQL transakcí. 

Uživatel má možnost práce s daty prostřednictvím dynamicky generovaných webových 

stránek programovaných v HTML/JavaScriptu. Nespornou výhodou zvoleného řešení je také 

velká úspora místa na disku, jednak díky výhodnému rozmístění sloupců, které respektuje 

logické propojení dat, jednak díky možnosti komprimovat data v určitých sloupcích nebo 

tabulkách. Do budoucna bude také snadné automaticky replikovat data na jiné počítače 

nezávisle na jejich operačním systému. 

IRESite byla primárně vybudována pro správu, třídění a hodnocení informací o dosud 

všech známých IRES elementech a to jak přirozeně se vyskytujících v buněčných a virových 

mRNA, tak v uměle vytvořených konstruktech. Do databáze se vkládají anotované sekvenční 

údaje o studované mRNA, základní informace o kódovaných proteinech, vymezení pozice 

IRES, detailní popis podmínek a parametrů translačních experimentů včetně požadavku na 

adekvátní kontroly. Dále se pečlivě vyhodnocují dostupná data vzhledem k vyloučení 

experimentálních chyb a artefaktů vzniklých přítomností funkčně monocistronické mRNA při 

bicistronickém testu. Popis položky dále umožňuje zahrnout anotaci proteinů vázajících se na 

IRES a popis experimentálních podmínek, za kterých k vazbě dochází. V případě, že byla 

zmapována sekundární struktura IRES, i tuto informaci lze vložit do databáze včetně 

detailního popisu složení reakčních pufrů. 
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Vytvoření IRESite bylo hlavní částí disertační práce Martina Mokrejše, autora logického 

rozčlenění databáze a programového řešení. V době jeho obhajoby obsahovala IRESite okolo 

70 položek. V současné době se počet položek pohybuje okolo 200. Další změnu databáze 

představuje vložení formuláře "promoter test" umožňující autorům lépe popsat jakými 

metodami vyloučily přítomnost kryptického promotoru v bicistronickém konstruktu. 

IRESite, jak už bylo řečeno, obsahuje ručně anotovaná data, jejichž věrohodnost zaručuje  

hierarchická struktura kurátorů, vložená data jsou tak kontrolována alespoň dvakrát. To je i 

hlavní rozdíl oproti další databázi věnované IRES elementům, IRESdb 

(http://ifr31w3.toulouse.inserm.fr/IRESdatabase), která shromažďuje a třídí odborné články 

věnované IRES elementům a uchovává jejich sekvence, jenž jsou většinou automaticky 

generované. Naproti tomu, IRESite klade důraz na primární sekvenční data, a proto kromě 

kontrol kurátorů se uvádí původ sekvence, čímž lze zpětně usuzovat na důvěryhodnost údajů.  

Naším cílem není jenom uchovávat všechna dostupná data o IRES, ale také plánujeme 

použít IRESite jako nástroj k dalším analýzám, které by mohli napovědět, jaké sekvenční či 

strukturní znaky jsou specifické pro IRES elementy oproti buněčným mRNA, které se 

překládají na čepičce závislým způsobem, i to zda lze pomocí uvedených sekvenčních znaků 

virové a buněčné RNA s vnitřní iniciací translace rozdělit do určitých skupin, které by 

naznačovali mechanizmus iniciace translace. Doufáme také že, IRESite bude sloužit jako 

důvěryhodný zdroj informací pro vědeckou komunitu, která se věnuje studiu IRES elementů, 

a jako další platforma pro vědeckou diskuzi. Jak už jsem naznačil v literárním úvodu, oblast 

výzkumu IRES elementů se nachází v současnosti ve slepé uličce, protože se nedaří vysvětlit 

protichůdná či neúplná data. Vzhledem k tomu, že definice IRES nevychází z popisu funkce, 

ale z experimentálních operačních kritérií, může být IRESite účinným nástrojem pro srovnání 

a vyhodnocení publikovaných pokusů a může napomoci vývoji nových operačních kritérií.   
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4. Srovnávací analýza virových a buněčných vnitřních vazebných 

míst pro ribozóm pomocí databáze IRESite  
Martin Mokrejš, Václav Vopálenský, Tomáš Mašek a Martin Pospíšek 

A Bioinformatical approach to analysis of viral and cellular entry sites 

In: New Research Communications on Messenger RNA, Nova Science Publishers, Inc., 

Hauppauge, NY, 2006 (v tisku) 

 

V tomto review se zaměřujeme na soudobé aspekty výzkumu IRES elementů a 

přibližujeme čtenářům, jakým způsobem může databáze IRESite přispět k řešení některých 

problémů, které jsou diskutovány v recentní literatuře věnované vnitřní iniciaci translace.  

Kapitola se zabývá úvodem do problematiky IRES a poskytuje v přehledné formě seznam 

dnes známých virových, rostlinných a živočišných transkriptů s identifikovanými IRES 

elementy. Přikládáme také seznam prací, které se zabývaly konstrukcí či selekcí „uměle“ 

vytvořených IRES. Kromě představení IRESite databáze (viz 3. publikace) se v tomto článku 

věnujeme důkladnějšímu popisu naší práce se sekvenčními daty a jejich anotací. Naše snaha 

získat originální celistvou sekvenci studovaného transkriptu je také jedním 

z nejvýznamnějších rozdílů oproti biologickým databázím IRESdb a UTRdb, jejichž hlavní 

vlastnosti zmiňujeme v předkládaném textu. 

IRESite představuje účinný nástroj pro zpětné vyhodnocování publikovaných výsledků. 

Jedním z palčivých problémů soudobého studia vnitřní iniciace translace je nesourodost a 

často i protichůdnost experimentálních zjištění, což vede k velké nejistotě ohledně 

důvěryhodnosti statutu některých sekvencí jako IRES. Tento problém pramení 

z experimentální definice uvedeného pojmu (tomuto tématu se podrobně věnuji v kap. 3.4-3.6      

literárního úvodu), a proto se také podrobně zabýváme popisem experimentálních přístupů ke 

studiu IRES a uvádíme nejčastější možnosti chybné interpretace výsledků. 

V jedné z kapitol předkládaného článku představujeme modelovou analýzu sekvenčních 

dat obsažených v naší databázi. Věnovali jsme se statistickému vyhodnocení délky IRES 

elementů, obsahu GC párů a počtu AUG iniciačních kodónů. Vzhledem k tomu, že IRESite 

v současnosti neobsahuje zdaleka všechny publikované mRNA s IRES strukturou, je naše 

analýza předběžná, ale i tak lze vysledovat některé zajímavé trendy, které nejsou v souladu 

s dříve vyvozovanými vlastnostmi IRES buněčných transkriptů. Při vyhledávání buněčných 

transkriptů nesoucích vnitřní vazebné místo pro ribozóm se totiž vycházelo ze sekvenčních a 

strukturních charakteristik v té době nejlépe prostudovaného pikornavirového IRES. Naše 
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analýza vypovídá o tom, že mnohé IRES buněčného původu jeví odlišné charakteristiky ve 

srovnání s virovými zástupci. Oproti stejnorodé skupině virových IRES vykazují jejich 

protějšky buněčného původu navíc velkou nesourodost v obsahu GC párů, délce IRES 

elementu a počtu AUG, což může být způsobeno dvěma důvody. Zaprvé autoři, kteří pátrali 

po nových IRES v buněčných mRNA, se zaměřili buďto na transkripty s dlouhou UTR, nebo 

naopak zaměřili svou pozornost na GC bohaté 5´-nepřekládané oblasti. Druhá možnost, která 

by vysvětlila rozdělení buněčných IRES do dvou jasně oddělených skupin (krátké a GC 

bohaté, dlouhé a AT bohaté), by mohla spočívat ve faktu, že u buněčných IRES dochází 

k zahájení translace pomocí různých mechanizmů. Tento výsledek upozorňuje i na často 

kritizovanou skutečnost, že zatím není zájem o lepší charakterizaci iniciačního procesu u 

IRES elementů buněčných mRNA. Z naší analýzy také plyne, že buněčná IRES obecně 

obsahují výrazně méně AUG kodónů, než odpovídá výskytu v náhodné sekvenci, tedy 

skutečnost, kterou lze vysvětlit tím, že se některé mRNA s IRES elementem překládají na 

čepičce závislým způsobem a jen za určitých buněčných podmínek používají na IRES 

závislou iniciaci translace. 
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5. AUG Hepatitis C viru v pozici 342 je autentickým iniciačním kodónem 

v kvasinkových buňkách 

Tomáš Mašek, Václav Vopálenský, Ondřej Horvath, Lucie Vortelová, Zuzana Feketová a 

Martin Pospíšek 

Hepatitis C virus internal ribosome entry site is at the authentic initiation codon in 

yeast 

Journal of General Virology (v recenzním řízení) 

 

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae představuje genetický model, který zůstává 

nepřekonaný v mnoha ohledech. Je oblíbeným organizmem i při studiu regulace genové 

exprese na úrovni přepisu, transportu a stability RNA a také výzkumu translačních regulací. 

Ačkoliv informace pocházející z kvasinek se často dají přímo extrapolovat na vyšší 

organizmy, proces translace se liší v mnoha podstatných aspektech. Je to způsobeno 

především rozdíly ve velikosti ribozómů, počtu podjednotek a sekvenční podobnosti 

iniciačních faktorů. V současnosti stále není jasné, zda kvasinka je schopna používat vnitřní 

iniciace translace. U kvasinkových mRNA s objeveným IRES elementem panují určité 

pochybnosti ohledně publikovaných dat a in vivo pokusy s IRES virového původu většinou 

selhaly. Jedinou výjimku představuje Cricket paralysis virus IRES, které podporuje translaci 

nejen u kvasinek, ale i v rostlinách.  

V předložené publikaci ukazujeme, že Hepatitis C virus IRES funguje v kvasinkových 

buňkách in vivo. Pro provedení bicistronického testu jsme vyvinuli nový  reportérový systém 

pFGAL4 založený na amplifikaci signálu zprostředkované transkripčním faktorem Gal4, 

který aktivuje přepis sekundárních reportérových genů. pFGAL4 reportérový systém má 

velký dynamický rozsah měření a umožňuje citlivé a reproducibilní stanovení aktivity 

studovaného IRES elementu. pFGAL4 se nehodí jenom pro stanovení aktivity IRES, ale lze 

ho použít pro hledání antivirových látek, či interagujících proteinů. Primárně je však určen 

pro in vivo selekci sekvencí nesoucích IRES element nebo promotor.  

Mutační studie domény IV HCV IRES a prvních 15 aminokyselin virového polyproteinu 

prokázaly, že stejně jako v savčích buňkách, translace začíná na autentickém iniciačním 

kodónu v pozici 342 a že disrupce vlásenky IV eliminuje funkci HCV IRES, zatímco malé 

poziční změny AUG342 a substituce první báze iniciačního kodónu mají malý vliv na míru 

translace. Podobný výsledek mutačních analýz provedený souběžně v kvasinkových a savčích 

buňkách a srovnání s dříve publikovanými experimenty podporuje nejenom tvrzení, že HCV 
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IRES je funkční v kvasinkách, ale také že mechanizmus iniciace je v obou organizmech 

podobný. Mutační pokusy a srovnání aktivity IRES v bicistronických a tricistronických 

vektorech vyvracejí možnost, že pozorovaná aktivita IRES je způsobena přítomností 

kryptického promotoru v intercistronické oblasti, kryptickým sestřihem nebo rozlomením 

RNA. V každém případě je míra translace závislá na přísunu ribozómů z prvního cistronu, jak 

ukazuje rovnoměrný pokles míry translace při posunu IRES z první do druhé pozice 

intercistronické oblasti. Asi pětinová aktivita klonu HCV3, který obsahuje posunovou mutaci 

způsobující změnu čtecí fáze GAL4, ve srovnání s nemutovaným HCV1, pak naznačuje, že ne 

všechny ribozómy používají vnitřní iniciaci translace z HCV IRES, alespoň ne stejným 

mechanizmem, jaký známe ze savčích buněk.  

Dalším projektem probíhajícím v naší laboratoři je hledání buněčných IRES elementů v 

kvasince, a proto se nám nyní nabízí možnost použít HCV IRES jako pozitivní kontrolu v 

našich experimentech. Získané výsledky se snažíme také uplatnit i v dalších navazujících 

projektech jako jsou charakterizace požadavků HCV IRES na kvasinkové iniciační faktory 

(spolupráce s Dr. Valáškem, MBÚ Praha), vývoj kvasinkových HCV replikonů (spolupráce s 

Dr. Bartenschlagerem, University of Heidelberg), selekce nízkomolekulárních látek 

modulujících aktivitu HCV IRES a hledání lidských proteinů interagujících s funkcí HCV 

IRES v kvasince.      
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IV. Shrnutí výsledků 
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Denaturační RNA elektroforéza v TAE agarózových gelech 

• 60% koncentrace formamidu postačuje k dostatečné denaturaci RNA pro 

elektroforetickou separaci. 

• Denaturační RNA elektroforéza v TAE pufru vykazuje stejné separační rozlišení RNA 

molekul jako nejčastěji používaná RNA elektroforéza v MOPSovém pufru a navíc je 

rychlejší. 

• Denaturační RNA elektroforéza v TAE pufru je použitelná nejen k separaci čisté 

směsi RNA molekul, ale i směsných vzorků obsahujících také DNA a proteiny (např. 

buněčných lyzátů). 

• Denaturační RNA elektroforézu v TAE pufru lze kombinovat s kapilárním přenosem a 

následnou hybridizací (pro blotování lze použít jak konveční 10xSSC pufr, tak 

levnější 8 mM NaOH). 

• Tento elektroforetický protokol poskytuje levnější a rychlejší alternativu k RNA 

elektroforéze v MOPSovém pufru, snižuje expozici laboratorních pracovníků 

toxickým látkám a je vhodný i pro laboratoře, které s RNA běžně nepracují. 

 
Rck2 se zapojuje do reprogramování ribozómů během oxidativního stresu 

• Oxidativní stres inhibuje translaci stejnou měrou jako stres osmotický. Lze pozorovat 

pokles množství aktivně translatujících ribozómů. Tento pokles je proporcionální 

ke zvětšení ploch 40S, 60S a 80S „vrcholů“ v polyzomálním profilu. 

• Aplikace t-BOOH vede k vyšší disociaci polyzomálních komplexů u rck2Δ ve 

srovnání s kmenem nesoucím divokou alelu. Naproti tomu, u rck2-kd polyzómy sice 

nedisociují, ale setrvávají v neproduktivním stavu. 

• Buňky odpovídají na působení oxidativního stresu transkripční indukcí genů 

účastnících se metabolizmu síry. U této skupiny transkriptů lze pozorovat jemný 

posun k preferenční translaci. Rck2 není potřeba k indukci buněčné obrany proti 

oxidativnímu stresu.  

• Delece Rck2 indukuje transkripci genů kódujících cytozolické ribozomální bílkoviny. 

Na translační úrovni není tento trend tolik zřetelný, protože hodnota PAF těchto 

mRNA je nižší než u kontrolního kmene. Nedochází ke změnám transkripce 

mitochondriálních ribozomálních genů pravděpodobně proto, že Rck2p do 

mitochondrií nevstupuje.  

 65



• Aplikace t-BOOH nemění obecně PAF hodnoty u kontrolního kmene. U rck2 

mutantních kmenů dochází k preferenční translaci ribozomálních mRNA a transkriptů 

kódujících bílkoviny účastnící se metabolizmu rRNA a biogeneze ribozómu 

s výraznějším trendem pro druhou skupinu u rck2-kd. 

• Abundantní transkripty více asociují s polyzómy u rck2-kd, negativní korelace této 

závislosti platí pro rck2Δ. 

• Z pozorovaných změn v genové expresi a z výsledků polyzomálních profilů po 

aplikaci stresového působení u námi studovaných kvasinkových kmenů lze soudit, že 

úloha Rck2p spočívá ve zpomalení elongace translace zprostředkované fosforylační 

inhibicí EF2, což je v souladu s již publikovanými daty o schopnosti Rck2p 

fosforylovat tento translační faktor. Zvýšená citlivost rck2 mutantních kmenů pak 

spočívá v narušené translační deregulaci, jejíž správný průběh je nedílnou součástí 

obranné reakce buňky na působení oxidativního stresu. 

 

IRESite: databáze experimentálně ověřených IRES struktur 

• IRESite představuje kurátorovanou manuálně anotovanou relační databázi, která 

spravuje, doplňuje a hodnotí všechna dostupná data o publikovaných IRES 

elementech ve formě, která není dostupná v primárních veřejných databázích. 

• IRESite obsahuje dva hlavní typy položek. Záznam „engineered“ slouží k vložení 

všech hlavních údajů o experimentech sloužících k charakterizaci IRES, tzn. 

sekvenční údaje o bicistronické RNA, anotace ORF, pozice IRES, testy k vyloučení 

přítomnosti kryptického promotoru a informace o interagujících proteinech, sekvenční 

komplementaritě k rRNA a znázornění sekundární struktury IRES, jsou-li tyto údaje 

k dispozici. Jedna z hlavních sekcí se věnuje popisu translační účinnosti studovaného 

IRES včetně vložení podstatných informací o použitých pozitivních a negativních 

kontrolách a translačním systému. Položky „natural“ pak představují jakýsi souhrn 

těchto informací o IRES v jeho přirozeném sekvenčním kontextu. 

• V současnosti se počet položek v databázi blíží počtu 200. 

• IRESite neslouží jen k vyhledávání informací o IRES elementech, ale poskytuje i 

možnost detailnějšího porovnávání a dodatečného vyhodnocování vložených 

experimentů. Doufáme také, že se stane důvěryhodným zdrojem informací pro 

vědeckou komunitu a další platformou pro vědeckou diskusi. 
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Srovnávací analýza virových a buněčných vnitřních vazebných míst pro ribozóm pomocí 

databáze IRESite 

• Obsahuje recentní seznam IRES elementů identifikovaných v živočišných, 

rostlinných, hmyzích a kvasinkových buňkách a soupis uměle vytvořených IRES 

• Vymezuje IRESite vůči databázím podobného zaměření. 

• podává experimentální charakteristiku studia IRES elementů a upozorňuje na možné 

experimentální artefakty. 

• Předběžné statistické vyhodnocení sekvencí IRES obsažených v IRESite potvrdilo 

určitou homogennost skupiny virových IRES ohledně délky IRES, počtu GC párů 

(obecně vyšší než v kódující oblasti RNA) a počtu AUG kodónů (odpovídá 

pravděpodobnosti výskytu AUG v náhodné sekvenci). 

• Naproti tomu IRES buněčných transkriptů vykazují v uvedených parametrech větší 

nesourodost ve srovnání s virovými IRES, dají se zhruba rozlišit na dvě skupiny; 

krátké a GC bohaté, dlouhé a AT bohaté. Buněčná IRES obecně obsahují méně AUG 

kodónů, než odpovídá výskytu v náhodné sekvenci.  

• Pozorované statistické trendy v sekvencích studovaných IRES mohou napovídat 

mnohé o způsobu zahájení translace a reflektují také zájem jednotlivých autorů o 

5´-UTR určitých sekvenčních charakteristik při vytipovávání potencionálních IRES. 

 

AUG Hepatitis C viru v pozici 342 je autentickým iniciačním kodónem v kvasinkových 

buňkách 

• HCV IRES je funkční v živých kvasinkových buňkách. 

• pFGAL4 bicistronický reportérový systém umožňuje nejen stanovení enzymatických 

aktivit reportérových genů v kvasinkových lyzátech, ale nachází uplatnění i při in vivo 

selekci (a kvantifikaci míry translace druhého cistronu) sekvencí obsahujících IRES 

element (nebo promotor). Amplifikační povaha pFGAL4 reportérového systému 

zajišťuje velkou citlivost, široký dynamický rozsah měření a to vše za dodržení vysoké 

reproducibility výsledků. 

• Disrupce vlásenky IV eliminuje funkci HCV IRES, zatímco malé poziční změny 

AUG342 mají malý vliv na míru translace. Změna autentického iniciačního kodónu na 

UUG inhibuje translaci stejnou měrou jako jsme změřili v savčích buňkách pomocí 

bicistronického vektoru pRG. Vliv vytvořených mutací na aktivitu translace druhého 
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cistronu souhlasí s dříve publikovanými výsledky ze studia HCV IRES v savčích 

buňkách. 

• Ze získaných výsledků lze usuzovat, že v kvasinkách, tak jako v savčích buňkách, 

začíná translace u HCV na AUG kodónu v pozici 342. 
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