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ABSTRAKT 
 

 

Eukaryotická iniciace translace je komplexní proces, který je ovlivněn mnoha 

proteiny a proteinovými komplexy, které nazýváme translační iniciační faktory. 

Eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je komplexem více podjednotek a hraje 

roli hned v několika fázích iniciace translace. Iniciační faktor eIF3 se v kvasince  

Saccharomyces cerevisiae skládá z pěti esenciálních podjednotek (a/TIF32, b/PRT1, 

c/NIP1, g/TIF35, i/TIF34) a jedné neesenciální podjednotky (j/HCR1). Naším 

dlouhodobým cílem je porozumět tomu, jak eIF3 působí v různých fázích iniciace 

translace, které podjednotky nebo jejich domény hrají při těchto proceses důležitou roli, 

a také zmapování jeho vazebných míst na malé ribosomální podjednotce a vytvoření 

strukturního modelu celého komplexu. 

V této práci prezentuji výsledky dvou strukturních studií. První popisuje  

interakci objevenou pomocí NMR spektroskopie mezi RNA-rozpoznávajícím motivem 

lidského faktoru eIF3b a podjednotkou eIF3j. Druhá studie představuje krystalickou 

strukturu interakce mezi C-koncovým fragmentem kvasinkové podjednotky b/PRT1 a 

podjednotkou i/TIF34 v rozlišení 2,2 A.  V první práci jsme ukázali, že kritické 

determinanty této interakce jsou konzervovány také v kvasinkách, a že jejich mutace 

způsobuje zpomalení růstu, eliminuje asociaci j/HCR1 s b/PRT1 in vitro a in vivo, má 

vliv na vazbu eIF3 na 40S podjednotku a vede k defektu zvanému „leaky scanning“, 

který indikuje narušení procesu výběru AUG kodonu. V druhé studii jsme odhalili, že 

interakce mezi b/PRT1 a i/TIF34 závisí na dvou hlavních kontaktech. Mutace těchto 

kontaktů způsobují eliminaci vazby i/TIF34 a g/TIF35 podjednotek na multifaktoriální 

komplex, snižují vazbu zbývajících podjednotek eIF3 a také iniciačního faktoru 5 na 

ribozóm a vedou k akumulaci aberantních preiniciačních komplexů, které způsobují 

„leaky scanning“. 

V dalších studiích jsme identifikovali nové kontakty mezi C-koncovou doménou 

a/TIF32 a ribozomálními proteiny malé podjednotky RPS2 a RPS3, a mezi j/HCR1 a 

RPS2 a RPS23. Tyto kontakty vzájemně interagujících podjednotek eIF3 naznačují, že 

se tyto podjednotky váží na ribozóm v blízkosti vstupního kanálu pro mRNA, kde 

mohou regulovat výběr start kodonu, a v případě a/TIF32-CTD také usnadňovat vazbu 

mRNA na ribozóm. Dále jsme také zjistili, že se podjednotka g/TIF35 váže na 
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ribozomální proteiny RPS3 a RPS20, což naznačuje že subkomplex g/TIF35-i/TIF34 se 

nachází nad vstupním kanálem pro mRNA, kde může ovlivňovat skenování a také 

kriticky přispívat ke správnému sestavení 48S preiniciačního komplexu. Dále jsme také 

popsali, jak N-koncová doména c/NIP1 ovlivňuje působení faktorů eIF1 a eIF5 během 

vazby ternárního komplexu a během výběru iniciačního kodonu a zmapovali jsme 

vazebná místa těchto faktorů na podjednotce c/NIP1-NTD. 

 V dalších studiích jsme poté ukázali, že N-koncová doména a/TIF32 a 

podjednotka g/TIF35 hrají důležitou roli v procesu genově specifické regulace zvané 

reiniciace, ačkoli molekulární mechanismus působení obou podjednotek se liší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




