
 

 

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.  
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• 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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