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Abstrakt 

 Kvasinky jsou výborným modelovým organismem pro studium buněčných pochodů 

a za tímto účelem pro ně bylo vytvořeno značné množství technik a protokolů. Pro studium 

transkripčních faktorů v kvasinkách jsou vytvořeny specifické postupy, jako jsou 

modifikované kvasinkové dvouhybridní systémy, jednohybridní systémy a systémy 

zkoumající schopnost transkripčního faktoru transaktivovat reportérový gen. V hlavní části 

této práce jsou podrobně popsány studie zkoumající savčí onkogenní proteiny komplexu AP-1 

a proteinových rodin Myc a Myb. Pomocí kvasinkových modelů lze určovat strukturně-

funkční vlastnosti zkoumaných proteinů a v některých případech i odhadnout jejich 

onkogenní vlastnosti (FASAY, schopnost proteinu c-Myc transaktivovat reportérový gen). 

Výsledky z kvasinkových modelů ovšem musí být ověřeny v savčích buňkách. 

 

Klíčová slova: Onkogen, kvasinkový systém, transkripční faktory, vznik rakoviny, 

heterologní exprese 

Abstract 

 Yeast serves as a useful tool for studying cellular processes and therefore a large 

amount of techniques and protocols has been developed. There are special methods for 

studying the transcriptional factors in yeast, such as modified yeast two-hybrid screens, yeast 

one-hybrid screens and systems studying ability of transcription factors to transactivate 

a reporter gene. Oncogenes from AP-1 complex, Myc and Myb protein families are described 

in this work. Using a yeast model the structural-functional properties of proteins can be easily 

studied and in some cases even their ability of oncogenic transformation can be predicted 

(FASAY or ability of c-Myc to transactivate a reporter gene). However, results from yeast 

models must be confirmed in mammalian cells. 

 

Keywords: Oncogene, yeast, transcription factor, oncogenic transformation, heterologous 

expression
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1. Úvod  

 Vzhledem ke složitosti procesu tumorigeneze je každý 

případ rakoviny unikátní. I tak je ovšem možno nalézt společný 

znak všech maligních buněčných transformací, a to je 

změna genetické informace ústící v dysregulaci buněčných 

procesů. 

 Ke spuštění procesu maligní transformace je obvykle 

zapotřebí hned několika změn, které způsobí, že buňka správně 

neodpovídá na růstové signály a nekontrolovatelně proliferuje 

(obrázek 1). Tyto změny bývají vyvolány virovou infekcí nebo 

poškozením správné funkce transkripčních faktorů, růstových 

faktorů či jejich receptorů, proteinů signálních kaskád, komplexů 

modifikujících chromatin nebo proteinů apoptotické dráhy. 

 Transkripční faktory mohou maligní transformaci spustit 

v případě své deregulace tím, že začnou transaktivovat své cílové 

geny bez patřičné kontroly. Taková dysregulace může mít několik 

příčin, ať už zmnožení kopií genu v genomu, jeho silnější přepis, 

mutace kódující sekvence nebo porucha v signálních kaskádách 

které jej ovládají. 

 Geny, které bývají při rakovině poškozeny, se obvykle dělí 

na dvě třídy. První jsou onkogeny definované dominantním typem 

mutace, u kterých dochází „k získání funkce“. U onkogenů stačí 

poškodit jednu alelu genu, aby mohly spustit proces maligní 

transformace. Jde obvykle o geny účastnící se signálních kaskád a 

regulace buněčné proliferace. Druhá skupina jsou nádorové supresory, charakterizovatelné 

recesivními mutacemi, tedy „ztrátou funkce“. V jejich případě musí být mutovány obě alely, 

protože i jedna funkční obvykle dokáže zastat funkci genu. Nádorové supresory se účastní 

kontroly buněčného cyklu. Toto rozlišení je ovšem arbitrární, jelikož role poškozeného genu 

v onkogenezi závisí na charakteru poškození a aktuálním stavu buňky, jak ilustrují přehledové 

články podrobně popisující obtíže jednoznačného zařazení proteinových komplexů NF-κB 

(Perkins 2004) nebo AP-1 (Shaulian 2010) do těchto dvou tříd. 

 Obvykle se rozlišuje mezi „proto-onkogenem“, genem, jehož funkce není 

poškozena, a „onkogenem“, který už je poškozen. Někdy se analogicky používají i výrazy 

Obrázek 1 
Ilustrace procesu 
tumorigeneze 
 
Obrázek převzatý z 
internetové stránky 
http://en.wikipedia.org/wiki
/Carcinogenesis 
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„proto-onkoprotein“ a „onkoprotein“. Pro přehlednost bude v této práci využíván výhradně 

výraz „onkogen“, případně „onkoprotein“. Ostatně, rozdíl mezi „poškozeným genem“ 

a „genem nepoškozeným“ je definován kontextem. 

 

 Kvasinky jsou jednobuněčné eukaryotní organismy z oddělení vřeckovýtrusných hub. 

Patří mezi nejčastěji používané modely v molekulární genetice, a to především druh 

Saccharomyces cerevisiae, někdy nazývaný podle svých poddruhů pekařská, pivní či vinná 

kvasinka, případně podle druhu svého množení – pučící kvasinka. 

 Jako modelový organismus mají kvasinky oproti savcům několik výhod: jsou snáze 

geneticky manipulovatelné a existuje pro ně velké množství technik a protokolů. Obzvláště 

snadno se do nich vkládají geny pomocí homologní rekombinace a spolu s tím, že dokážou 

růst jako haploidní buňky, se dají snadno selektovat mutanty a vytvářet transgenní kmeny. 

Kvasinky mají relativně krátkou generační dobu a mohou být pěstovány jednoduše a levně. 

 V minulosti byly kvasinky úspěšně použity ke studiu různých heterologních proteinů 

a nemocí s nimi spojených, například neurodegenerativních poruch (Miller-Fleming et al. 

2008), nemocí asociovaných s nesprávným skládáním proteinů (Winderickx et al. 2008), 

Huntingtonovou nemocí (Giorgini and Muchowski 2009), mitochondriálními nemocemi 

(Resnick and Cox 2000) a savčím systémem opravy DNA (Aldred and Borts 2007), (Perocchi 

et al. 2008). 

 

 Cílem této práce je dokázat, že kvasinky jsou výborným modelovým organismem pro 

studium savčích transkripčních faktorů. Vzhledem k množství prozkoumaných transkripčních 

faktorů jsem pro detailní analýzu vybral tři třídy onkogenů: proteiny komplexu AP-1 

a proteinové rodiny Myc a Myb, které byly v kvasinkách intenzivně zkoumány. Zaměřil jsem 

se především na studie detailně zkoumající funkce těchto proteinů, vesměs jsem ignoroval 

rozličné high-throughput analýzy. V doprovodných teoretických částech jsem popsal základní 

metody používané v citovaných studiích a pokusil se je ilustrovat relevantními příklady 

proteinů asociovaných s maligní transformací. V diskuzi jsou popsány některé ze zajímavých 

problémů, se kterými se zmíněné studie potýkaly. 
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2. Nejčastěji používané metody zkoumání transkrip čních 

faktor ů v kvasinkách 

2.1. Kvasinkové dvouhybridní systémy 

Kvasinkový dvouhybridní systém (Y2H) je metoda molekulární biologie běžně 

používaná pro studium interakcí mezi proteiny. I když samotný Y2H systém není v klasickém 

uspořádání pro tuto práci podstatný, jeho základní myšlenka byla použita k tvorbě dalších 

postupů, proto zde bude krátce popsán. 

 Fungování Y2H je umožněno tím, že transkripční faktory mají modulární strukturu 

a tyto moduly-domény mohou fungovat odděleně, případně ve fúzi s jiným proteinem 

(Keegan et al. 1986). V nejběžnější podobě Y2H je takto rozdělen kvasinkový transkripční 

faktor Gal4. Jeho DNA vazebná doména je fúzována s jedním proteinem (bait – „návnada“), 

obvykle známým, jehož vazebné partnery bude Y2H vyhledávat, zatímco aktivační 

doména Gal4 je fúzována s proteinem (prey – „kořist“), který je potenciální vazebný partner 

zkoumaného proteinu. Interakce mezi „návnadou“ a „kořistí“ obnoví původní funkci Gal4, 

který následně transaktivuje příslušné reportérové geny (obrázek 2). 

 Vzhledem ke své univerzalitě a jednoduchosti může být Y2H použit k rychlé analýze 

rozsáhlých cDNA knihoven kódujících proteiny ve fúzi s Gal4 DNA vazebnou doménou. 

Výsledky Y2H ovšem musí být ověřovány dalšími metodami, protože jsou obvykle zatíženy 

značnou chybou, ať už falešně negativními, nebo falešně pozitivními výsledky. 

 Kvasinkový dvouhybridový systém, jeho možná použití, variace a omezení byly 

nedávno velmi podrobně popsány (Brückner et al. 2009). 

 

 

 

 

 

Obrázek 2:  
Kvasinkový dvouhybridní systém  

studovaný protein (X), je fúzován s DNA vazebnou doménou, (DBD) pocházející nejčastěji z Gal4, 
která se váže do aktivační oblasti v blízkosti promotoru reportéru (UAS, upstream activating 
sequence), zatímco potenciální vazebný partner (Y) je fúzován s aktivační doménou (AD), obvykle 
z Gal4. Pokud spolu oba hybridní proteiny interagují, funkce původně rozděleného transkripčního 
faktoru se obnoví, což vyvolá transkripci reportérového genu RNA polymerázou II. Převzato z 
(Brückner et al. 2009). 
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Varianty a modifikace kvasinkového dvouhybridního systému 

 Y2H není ve své klasické podobě příliš použitelný pro studium transkripčních faktorů, 

které mohou transaktivovat reportér nezávisle na interakci s vazebným partnerem. Z toho 

důvodu je nutno pro transkripční faktory používat metody, ve kterých zkoumaný protein 

nemůže nespecificky transaktivovat reportérový gen. Rád bych upozornil na několik 

zajímavých a pro problematiku transkripčních faktorů důležitých přístupů. 

 Jednou z modifikací Y2H je „Sos recruiting system“ (Aronheim 1997). V tomto 

systému je studovaný protein fúzován s lidským proteinem Sos a potenciální vazebný partner 

se signálem lokalizujícím proteiny na cytoplasmatickou membránu. Pokud spolu zkoumané 

proteiny interagují, Sos se dostane k membráně, kde může aktivovat Ras, který umožní buňce 

růst v selektivních podmínkách. V tomto systému byl nalezen JDP 2 (Jun dimerization 

protein 2) (Aronheim et al. 1997). 

 Z předchozího systému je odvozen „Ras recruiting system“ (Broder et al. 1998). 

Selekce v tomto systému probíhá obdobným způsobem jako u předchozího, ovšem „kořist“ je 

ve fúzi s proteinem Ras. Ve zmíněné studii Broder dokázal, že tímto systémem je možno 

nalézt vazebné partnery JDP 2. Tento systém byl použit i v dalších studiích, například při 

hledání vazebných partnerů a regulátorů N-terminálních kináz proteinu Jun (Aronheim et al. 

1998) nebo k nalezení interakce mezi proteinem ZKSCAN4 a glukokortikoidnín receptorem 

NR3C1(Ecker et al. 2009). 

 „Split-ubiquitin systém“ (Johnsson and Varshavsky 1994) a „split-ubiquitin systém 

ukotvený na membránu“ (Thaminy et al. 2004) využívají toho, že dvě části rozděleného 

ubiquitinu spolu přirozeně neinteragují, pokud nejsou udrženy v blízkosti, například při 

interakci mezi proteiny, které jsou s nimi ve fúzi. Po interakci obou polovin ubiquitinu se 

odštěpí signální molekula, která aktivuje reportér. V druhém zmíněném systému bylo přímo 

prokázáno, že je možné snadno studovat i transaktivující proteiny, jako jsou p53 

a podjednotky NF-κB komplexu (Mockli et al. 2007). 

 Principu z Y2H je využito při vytváření „nucených interakcí“ mezi proteiny. Pokud se 

vytvoří proteiny fúzované s dimerizujícími proteiny či jejich doménami, obvykle s bZIP 

doménou proteinů AP-1 komplexu (Devit et al. 2005), dimerizující (popis této interakce 

a význam kvasinek pro její objasnění viz 3.1.) podjednotky se spolu pevně vážou 

a dva sledované proteiny se k sobě přiblíží a mohou spolu interagovat, a to i tehdy, když jejich 

interakce za normálních podmínek neprobíhá, není dostatečně silná nebo probíhá v jiné 

orientaci (Jiang et al. 2008). 
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2.2. Kvasinkové jednohybridní systémy 

Kvasinkový jednohybridní systém (Y1H) vychází z kvasinkového dvouhybridního 

systému (Y2H), obsahuje ovšem pouze jediný hybridní protein. 

V klasickém Y1H se zkoumají proteiny, které ve fúzi s DNA vazebnou doménou 

dokážou transaktivovat a tak aktivovat reportér bez vazebného partnera. Často tedy 

představují „falešně pozitivní výsledky“ v Y2H systému. Toho je možno využít pro studium 

transkripčních faktorů a hledání jejich aktivačních domén, nejčastěji tak, že se různé 

fragmenty studovaného proteinu fúzují s DNA vazebnou doménou a zkoumá se, jestli je 

konstrukt schopen transaktivace (obtíže s hledáním aktivačních domén viz 2.4.). Další možné 

použití je porovnání relativní schopnosti různých proteinů transaktivovat, protože jednotná 

DNA vazebná doména zajistí stejné podmínky vazby pro všechny faktory. Příklad takové 

studie je odhalení 451 proteinů schopných aktivovat transkripci mezi všemi predikovanými 

kvasinkovými otevřenými čtecími rámci (Titz et al. 2006). 

Modifikací Y1H je možno zkoumat i vazbu DNA a transkripčního faktoru. V tom 

případě je „návnada“ sekvence DNA a „kořist“ potenciální transkripční faktor, přesněji jeho 

DNA vazebná doména. S potenciálním transkripčním faktorem se fúzuje cizorodá aktivační 

doména, která zajistí silnou transaktivaci reportéru, a tedy větší citlivost metody. Tato 

metoda byla podrobně popsána (Ouwerkerk and Meijer 2001). 

Další modifikací Y1H je uspořádání zkoumající v sekvenci DNA optimální vazebné 

místo pro transkripční faktor. „Návnadou“ je studovaný transkripční faktor opatřený 

cizorodou aktivační doménou a „kořistí“ je sekvence DNA (Meijer et al. 1998). Tímto 

způsobem byla prozkoumána například možná vazebná místa pro onkogen c-Myb (Berge et 

al. 2001). 

2.3.  Kvasinkové „nehybridní“ systémy 

 Studie využívající „nehybridní“ proteiny si často dávají za cíl studovat „skutečnou 

funkci“ proteinu, neovlivněnou dodáním cizorodých domén. Transkripční faktory jsou pro 

tyto studie obzvláště vhodné, protože je možné pro ně vytvořit systémy založené na běžně 

používaných hybridních systémech bez toho, aby se k studovanému proteinu musely přidávat 

cizorodé domény. Pokud se před promotor reportérového genu vloží response element (tedy 

sekvence DNA v blízkosti promotoru, která je specificky rozpoznávána transkripčním 

faktorem) pro daný transkripční faktor, transkripční faktor spustí transkripci reportéru. 

(Protože neexistuje vhodný český ekvivalent tohoto termínu, bude v této práci nadále 

používán výraz „response element“.) Příklady takových studií jsou FASAY nebo systém 
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zkoumající v kvasinkách schopnost lidského komplexu HIF-1 transaktivovat reportérový gen 

závislý na HIF-1 response elementu (Braliou et al. 2006). Pro proteiny obecně existuje velké 

množství metod založených na komplementaci jejich funkce nebo na změně fenotypu 

kvasinek při expresi zkoumaného genu. 

 

FASAY 

  „Funkční analýza separovaných alel v kvasinkách“ (FASAY, Functional analysis of 

separated alleles in yeast) byla vyvinuta pro zkoumání schopnosti nádorového supresoru p53 

transaktivovat (Ishioka et al. 1993). cDNA kódující tento protein je připravena ze studované 

tkáně a vložena do plazmidu tak, aby byl fragment studovaného genu přítomen v kvasinkové 

buňce právě v jedné kopii. To zajišťuje, že jedna buňka obsahuje vždy jen jednu zkoumanou 

alelu. Kvasinkové kolonie nesou ADE2 selekční systém ovládaný response elementem pro 

zkoumaný protein, který proto může transaktivovat reportér. Sílu transaktivace lze stanovit 

podle barvy kolonie: kolonie nesoucí funkční protein jsou bílé, zatímco kolonie nesoucí 

protein neschopný transaktivace jsou červené. Míra zčervenání kolonií navíc odpovídá míře 

nefunkčnosti proteinu, tato metoda je tedy semikvantitativní (Flaman et al. 1998). 

Zásadní limitací FASAY je, že dokáže analyzovat pouze změnu schopnosti 

transaktivovat, ale už ne další časté změny asociované s aktivací onkogenu, jako například 

změna rychlosti syntézy mRNA kódující protein, špatný sestřih mRNA daného genu, změny 

mimo zkoumanou oblast proteinu a další. Navzdory tomu je FASAY schopen správně 

identifikovat více než 95 % mutací p53 nalézaných v nádorech (Camplejohn and Rutherford 

2001). Pro tuto metodu bylo vyvinuto velké množství variací a není omezena pouze pro p53 

(Smardova et al. 2005). 

 

Systémy založené na změně fenotypu kvasinek 

 V případě, že mutace studovaného genu vyústí ve změnu fenotypu kvasinky, je možné 

najít funkční homolog poškozeného genu. Funkční homolog totiž původní funkci nahradí, což 

se projeví obnovením funkce původního genu. Tímto způsobem bylo studováno velké 

množství genů, například geny kódující lidský CCAAT-vazebný protein (Chodosh et al. 

1988), inhibitor proteinu Bax-1 (Xu and Reed 1998) a steroidní receptory popisované 

v sekci 3.4. 

 Pokud expresi heterologního genu v kvasinkách doprovází změna fenotypu, je možno 

hledat látky modulující funkci proteinu, protože modulace funkce studovaného proteinu se 

projeví na fenotypu kvasinky. Genů, které jsou asociovány s nemocemi a mění fenotyp 
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kvasinek, je celá řada, jak bylo ilustrováno pro kvasinku Schizosaccharomyces pombe při 

expresi cDNA knihovny 437 genů nadprodukovaných při rakovině buněk trávicího ústrojí. 

Nalezeno bylo 161 cDNA měnící fenotyp kvasinek, které jsou potenciálními cíli hledání látek 

modulujících jejich funkci (Chung et al. 2007).  

 Tyto postupy mohou sloužit k vývoji nových léků v kvasinkových systémech a jejich 

následnému zkoumání, což bylo několikrát podrobně popsáno (Perego et al. 2000), (Ma 

2001), (Mager and Winderickx 2005), (Menacho-Márquez and Murguía 2007), (Pieper et al. 

2009). 

2.4. Specificity studia aktivačních domén transkripčních faktorů v 

kvasinkách 

Identifikace a charakterizace aktivačních domén transkripčních faktorů 

 Zatímco identifikovat a predikovat DNA vazebné domény je relativně snadné, 

analyzovat aktivační domény transkripčních faktorů je mnohem náročnější, a doposud se 

podařilo identifikovat pouze několik základních vlastností, především zvýšený podíl 

některých aminokyselin. Aktivační domény se podle tohoto kritéria nejčastěji dělí na tři 

základní typy: kyselé, prolin-bohaté a glutamin bohaté, i když se rozlišují i další typy, jako 

aktivační domény bohaté na serin, threonin, isoleucin, na kladně nabité kyseliny (Triezenberg 

1995) nebo na asparagin (Titz et al. 2006). Studií analyzujících prostorovou strukturu 

aktivačních domén bylo provedeno jenom několik. Zdá se, že v roztoku jsou aktivační 

domény nestrukturalizované, zatímco po vazbě na součásti transkripčního aparátu mohou 

nabývat uspořádanější strukturu, kterou ovšem nelze exaktně definovat, jak popisuje recentní 

článek shrnující současné znalosti tohoto problému (Mapp and Ansari 2007). Aktivační 

domény se obtížně se predikují a obvykle se tedy hledají experimentálně, často tak, že se 

různé fragmenty proteinu zkoumají v kvasinkovém jednohybridním systému. 

 První rozsáhlá studie zaměřená na hledání aktivačních domén v kvasinkách ukázala, 

že asi 1 % peptidů odvozených z bakteriálních otevřených čtecích rámců dokáže aktivovat 

transkripci v kvasinkách, pokud jsou fúzovány s DNA vazebnou doménou. Jedinou nalezenou 

společnou vlastností transaktivátorů bylo vysoké zastoupení kyselých aminokyselin (Ma and 

Ptashne 1987). Úloha kyselých aminokyselin pro transaktivaci byla ověřena i pro peptidy 

s náhodou sekvencí ve fúzi s DNA vazebnou doménou, a navíc bylo dokázáno, že pro aktivaci 

transkripce v kvasinkách hrají určitou roli i hydrofóbní aminokyseliny (Lu et al. 2000). 

Všechny předpověděné kvasinkové geny byly testovány v Y1H systému a bylo mezi nimi 

nalezeno 451 aktivátorů transkripce. Zajímavým výsledkem bylo zjištění, že schopnost 
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proteinů transaktivovat byla tím silnější, čím byl v proteinu větší obsah glutaminu, prolinu, 

asparaginu nebo kyselých aminokyselin (Titz et al. 2006). 

 

Studium transkrip čních faktorů obsahujících aktivační doménu bohatou na glutamin 

 Ne všechny typy transkripčních faktorů jsou v kvasinkách schopny transaktivovat 

reportérový gen ovládaný response elementem pro studovaný protein.  Při studiu 

transkripčního faktoru Sp-1, který má aktivační doménu bohatou na glutamin, 

nebyla v kvasinkách zaznamenána transaktivace tímto proteinem (Künzler et al. 1994). 

Důvod, proč v Saccharomyces cerevisiae tyto faktory nefungují, byl dáván do souvislosti 

s tím, že Sp-1 se in vitro váže silně na TATA vazebný protein člověka a drosophily, ale 

mnohem slaběji na TATA vazebný protein z kvasinky (Emili et al. 1994). Pro testování této 

hypozézy byly kvasinkové proteiny nahrazeny heterologními proteiny, na kterých je 

transaktivace genů vyvolaná Sp-1 v jiných organismech závislá. Do kvasinky byl přenesen 

lidský TATA vazebný protein (Ponticelli et al. 1995) a protein TAF110 z drosophily 

(Keaveney and Struhl 1999), ale ani v jednom případě nebyla pozorována transaktivace 

reportérového genu. 

 Za některých okolností ovšem aktivační domény bohaté na glutamin transkripci 

v kvasinkách dokážou aktivovat, jak bylo dokázáno pro aktivační domény tohoto typu 

z proteinů Sp-1 a Oct-1. A to na promotoru, který má v blízkosti TATA boxu response 

element pro DNA vazebnou doménu ve fúzi s aktivační doménou bohatou na glutamin, a ve 

vzdálenosti od TATA boxu enhancer s vazebnou sekvencí pro jinou DNA vazebnou doménou 

nesoucí aktivační doménu kyselého typu (Escher et al. 2000). Toto vzájemné ovlivňování 

mezi transkripčními faktory funguje i v savčích buňkách, ve kterých je transaktivace genů 

závislá na aktivačních doménách bohatých na glutamin bez současné transaktivace dalším 

transkripčním faktorem jenom velmi slabá (Künzler et al. 1994). 

 Transaktivace reportérového genu transkripčními faktory bohatými na glutamin 

byla také pozorována, pokud byl reportér nesen na 2µ plazmidu (Xiao and Jeang 1998). 

 Obě zjištění, tedy, že v kvasinkách je pro transaktivaci aktivačními doménami 

bohatými na glutamin nutná spolupráce s dalším transkripčním faktorem nebo umístění 

reportéru na plazmidu, mohou souviset s tím, že aktivační domény bohaté na glutamin sice 

dokážou vázat TATA vazebný protein, ale už ne zprostředkovat správné seskládání RNA 

polymerázy v chromozomálním chromatinu (Blau et al. 1996). Samotné kvasinky obsahují 

transkripční faktory bohaté na glutamin, jako je SNF5p (Escher et al. 2000) nebo Mcm1 



13 

a Hap2 (Xiao and Jeang 1998), které v kvasinkách dokážou transaktivovat reportér, pokud 

jsou splněny potřebné podmínky. 

 V kvasince Schizosaccharomyces pombe protein Sp-1 funguje podobně jako v savčích 

buňkách, tedy ze vzdálené pozice od TATA boxu netransaktivuje vůbec, z pozice blízké 

TATA boxu pouze slabě, pokud není na pozici enhanceru navázán jiný transkripční faktor 

(Remacle et al. 1997). 

 Na tuto limitaci kvasinek musí být brán ohled při studiu transkripčních faktorů 

s aktivačními doménami bohatými na glutamin, které se vyskytují u ETS rodiny onkogenních 

transkripčních faktorů, jako je Pu.1 a ERM. ERM obsahuje dvě domény – kyselého typu 

a typu bohatého na glutamin. V kvasinkách byla ověřena funkčnost první domény, u druhé 

byla konstatována nefunkčnost. V této studii byl reportér nesen plazmidem, který nebyl 

derivovaný ze 2µ plazmidu (Defossez et al. 1997).  
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3. Onkogeny detailn ě studované v kvasinkách 

3.1. Podjednotky komplexu AP-1  

Aktivátorový protein-1 (AP-1, activator protein-1) je dimerní transkripční faktor 

složený ze členů proteinových rodin Jun, Fos, ATF (Activating transcription factor) nebo JDP 

(Jun-dimerizing protein). Základním strukturním rysem jeho podjednotek je bazický 

leucinový zip (bZIP, basic leucine zipper), tvořený bazickou subdoménou vážící 

DNA a leucinovým zipem odpovědným za tvorbu dimerů s dalším proteinem obsahujícím 

bZIP vytvořením tzv. „coiled-coil“ (obrázek 3 a 4). Další důležitou doménou je aktivační 

doména, sloužící k aktivaci transkripce. AP-1 aktivuje expresi genů, které jsou asociovány 

především s odpovědí na růstové faktory, cytokiny a cytotoxické faktory. Schopnost AP-1 

aktivovat transkripci je ovlivněna složením tohoto komplexu, protože jeho podjednotky se 

mohou lišit v regulačních doménách a ve schopnosti aktivovat či tlumit transkripci cílových 

genů. Kombinace podjednotek tedy určuje stabilitu komplexu, DNA vazebnou specificitu 

a specificitu interakce s ostatními proteiny. Přirozená funkce AP-1 a souvislost jeho 

dysregulace se vznikem rakoviny byla už dříve velmi detailně popsána (Hess et al. 2004), 

proto zde nebude rozebírána. Navíc je role AP-1 při onkogenní transformaci značně 

komplikovaná, protože v mnoha případech může působit i jako nádorový supresor (Eferl and 

Wagner 2003). 

 Kvasinkový genom kóduje yAP-1 komplex, jenž je 

příbuzný AP-1 komplexu vyšších eukaryot. Jeho hlavní 

složkou je protein Gcn4 obsahující bZIP doméhu umožňující 

tvořit homodimery (obrázek 3). Kvasinkový Gcn4 je 

sekvencí a vazebnou specificitou příbuzný c-Jun, ovšem jeho 

funkcí je transaktivovat geny potřebné pro přežití nedostatku 

aminokyselin. Schopnost yAP-1 vázat stejnou sekvenci jako 

AP-1 a následně aktivovat transkripci byla prokázána pro 

AP-1 response element pocházející z viru SV40, a bylo 

zjištěno, že yAP-1 je funkční i v nepřítomnosti Gcn4. 

(Harshman et al. 1988). 

Jeden z možných způsobů regulace komplexu AP-1, 

a to vliv orientace podjednotek na AP-1 response elementu, 

byl odhalen v kvasinkovém systému. Vzhledem k tomu, že 

Obrázek 3 
Podoba kvasinkového homodimeru 
Gcn4 ve vazbě na DNA 

Gcn4 dimerizuje jako coiled-coil. 
Tato struktura byla naměřená  
rengenovou difrakcí. Upraveno podle 
(Ellenberger et al. 1992) 
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AP-1 response element je asymetrický palindrom TGA(G/C)TCA, podjednotky AP-1 na něm 

mohou být navázány v různých orientacích (Ramirez-Carrozzi and Kerppola 2003). In vitro 

bylo pozorováno, že zatímco Jun-Fos heterodimer váže AP-1 response element v obou 

možných orientacích, příbuzný kvasinkový protein Gcn4, se váže preferenčně v jedné 

orientaci (Stanojevic and Verdine 1995). Mutacemi v DNA vazebném místě AP-1 

podjednotek byly vytvořeny mutanty vázající AP-1 response element pouze některé 

z orientací. Následně bylo v kvasinkách prokázáno, že jedna z orientací aktivuje transkripci 

reportéru nesoucího AP-1 response element silněji (Chytil  et al. 1998). Tato závislost na 

vazebné orientaci může ovlivňovat také některé komplexy, které sdílejí podjednotky s AP-1, 

jako například Jun-NFAT komplex schopný vázat AP-1 response element v jediné orientaci 

(Chen et al. 1995).  

 Kvasinkový protein Gcn4 je schopen vázat AP-1 response element a aktivovat 

transkripci i v savčích buňkách. Toho bylo využito při studiu schopnosti AP-1 aktivovaného 

virovým HA Ras vyvolat onkogenní transformaci myších buněk. Bylo zjištěno, že i když 

Gcn4 aktivuje transkripci genů ovládaných AP-1 v podobné míře, jako aktivovaný AP-1, 

nevyvolává transformaci. Oproti tomu DNA vazebná doména Gcn4 fúzovaná s aktivační 

doménou z c-Jun nebo c-Fos  (které byly aktivovány na Ras závislými N-termiálními 

kinázami proteinu Jun) transaktivovala podobnou měrou jako Gcn4, ale byla schopna vyvolat 

onkogenezi. Toto značí, že pouhé zvýšení transkripce cílových genů proteinů AP-1 není pro 

onkogenní transformaci dostačující (Oliviero et al. 1992).  

 
Obrázek 4 

Struktura podjednotek komplexu AP-1. 

AP-1 je dimer tvořený ze dvou proteinů obsahující bZIP doménu. bZIP proteiny obsahují bazickou 
doménu vázající DNA, leucinový zip sloužící pro dimerizaci mezi proteiny, a také aktivační a regulační 
domény, ze kterých je důležitá především oblast bázaná N-terminálními kinázami Jun. Upraveno 
podle (Hess et al. 2004). 
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Proteinová rodina Jun 

První identifikovaný člen rodiny AP-1 je v-Jun, 

transformující element ptačího retroviru 17 (Maki et al. 1987), 

jehož buněčný homolog je c-Jun. Do této proteinové rodiny dále 

patří JunB a JunD, které ovšem nebyly detailně zkoumány 

v kvasinkách. c-Jun, schopný tvořit homodimery (obrázek 5), 

představuje spolu s c-Fos hlavní složku savčího AP-1 faktoru. 

Funkce, regulace aktivity a onkogenní transformace způsobená 

c-Jun zde nebudou rozebírány, protože byly podrobně popsány 

v přehledových článcích (Vogt 2001), (Weiss and Bohmann 2004). 

Navzdory tomu, že je c-Jun obecně známý jako onkogen, 

v mnoha situacích může fungovat jako nádorový supresorový gen 

(Shaulian 2010). 

Aktivita c-Jun je regulována fosforylací N-terminálními 

kinázami proteinu Jun (JNK). Finální část této dráhy 

byla studována na kvasinkách a bylo zjištěno, že v kvasinkových 

buňkách jsou N-terminální kinázy proteinu Jun konstitutivně 

fosforylovány kvasinkovou kinázou Pbs2 (Levin-Salomon et al. 2009). N-terminální oblast 

c-Jun obsahuje δ doménu (viz obrázek 4), která slouží jako negativně regulační oblast, jejíž 

aktivita je utlumena fosforylací N-terminálními kinázami Jun. Tato δ doména chybí u v-Jun, 

který je tedy konstitutivně aktivní. 

Při prvních experimentech zkoumajících protein Jun v kvasinkách byla DNA vazebná 

doména v-Jun nahrazena DNA vazebnou doménou z Gcn4, jeho kvasinkového analogu. Tento 

chimerický protein dokázal nahradit funkci genu GCN4 v kvasinkových kmenech, které tento 

gen postrádaly (Struhl 1987). O rok později byla aktivační doména v-Jun v kvasinkách 

nalezena v podobě transaktivujícího konstruktu složeného z DNA vazebné domény 

bakteriálního proteinu LexA a N-terminální části v-Jun (Struhl 1988). Tato aktivační 

doména je kyselého typu a je homologní s kanonickou aktivační doménou c-Fos. 

Protein Jun je schopnen transaktivovat cílové geny v podobě homodimeru, ale 

preferenčně se vyskytují v mnohem stabilnějších heterodimerech Jun-Fos nebo Jun-JDP 

(Junius et al. 1996). Při studiu Jun v savčích buňkách může přítomnost vazebných partnerů 

a regulujících proteinů ovlivňovat funkci Jun. Je několik možných způsobů, jak tento vliv 

eliminovat, například fúzovat studovaný protein s heterologní DNA vazebnou doménu 

z kvasinkového Gcn4, který dokáže vytvářet pouze homodimery, a to i v buňkách vyšších 

Obrázek 5 
Jun-Jun homodimer , 
Struktura zjištěná podle 
výsledků metody NMR 
(Junius et al. 1996). 
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eukaryot, jak bylo dokázáno v embryonálních kuřecích buňkách (Nishizawa et al. 2003). 

V této studii bylo pozorováno, že chiméra tvořená DNA vazebnou oblastí z kvasinkového 

Gcn4 a aktivační doménou proteinu VP16 z viru herpes simplex transaktivuje response 

element AP-1, a je schopna spustit maligní transformaci. Dále bylo v této studii zjištěno, 

že i když vazebná doména kvasinkového Gcn4 rozeznává hlavní AP-1 response element, 

homodimer Gcn4 a lidský AP-1 komplex se poněkud liší v genech, které transaktivují, a že 

schopnost genu transformovat nezávisí intenzitě transaktivace cílených genů (Nishizawa et al. 

2003). 

 

Proteinová rodina Fos 

 Proteinová rodina Fos se podílí na tvorbě AP-1 komplexu 

(obrázek 6) a hraje tedy roli při onkogenenezi závislé na AP-1. 

Spojení Fos a vzniku rakoviny bylo podrobně popsáno v nedávno 

publikovaném přehledovém článku (Milde-Langosch 2005). 

 Do této rodiny proteinů patří c-Fos se svým virovým 

homologem v-Fos, a dále proteiny FosB, Fra-1 a Fra-2. AP-1 

komplex složený z Jun a Fos se liší od AP-1 komplexu v podobě 

homodimeru Jun-Jun ve specificitě vazby na DNA. Na AP-1 

místech specifických pro heterodimer Jun-Fos transaktivace 

komplexem AP-1 závisí především na aktivační doméně Fos 

(McBride and Nemer 1998). 

 c-Fos není schopen tvořit homodimery a tedy vázat 

DNA bez svých vazebných partnerů. Ovšem c-Fos, jehož 

leucinový zip odpovědný za dimerizaci s c-Jun byl nahrazen leucinovým zipem kvasinkového 

Gcn4, dokázal vázat AP-1 response element a transaktivovat cílové geny i jako homodimer, 

ale nedokázal vytvářet heterodimer s c-Jun. Leucinový zip tvořící vazebnou doménu 

zmíněných proteinů tedy určuje dimerizační specificitu (Sellers and Struhl 1989). 

 Proteiny v-Fos a c-Fos byly zkoumány ve fúzi s bakteriálním represorem LexA a bylo 

prokázáno, že dokážou v kvasinkách transaktivovat reportér nesoucí LexA response element 

pro LexA. V této studii byla prokázána i transaktivace chimérním proteinem LexA-Myc 

(Lech et al. 1988). 

 První aktivační doména c-Fos leží v C-terminální oblasti tohoto proteinu a je 

homologní s aktivační doménou c-Jun nalezenou v kvasinkách (Struhl 1988). Tato 

Obrázek 6 
Heterodimer tvořený 
proteiny Jun a Fos ve vazbě 
na DNA 

Struktura získaná rengenovou 
difrakcí. 
Upraveno podle (Glover and 
Harrison 1995) 
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doména zvyšuje potenciál proteinu c-Fos transformovat buňky, ale není k tomu nezbytná – 

kupříkladu virový Fos tuto doménu vůbec neobsahuje (Funk et al. 1997). 

 C-terminální oblast proteinů Fos obsahuje kromě zmíněné kanonické aktivační 

domény další C-terminální aktivační doménu. Ta je nezbytná pro onkogenní transformaci, 

především při nízké expresi c-Fos proteinu a v případě virového v-Fos, který kanonickou 

aktivační doménu spolu s blízkými  regulačními nemá. Nově nalezená aktivační 

doména byla v kvasinkovém systému jako C-terminální oblast proteinu c-Fos ve fúzi 

s DNA vazebnou doménou bakteriálního proteinu LexA. Tato C-terminální doména zesiluje 

aktivační potenciál třetí aktivační domény, která je umístěna na N-konci Fos (Funk et al. 

1997). 

 Třetí aktivační doména byla objevena v kvasinkách při zkoumání v-Fos v podobě 

proteinového fragmentu ve fúzi s DNA vazebnou doménou bakteriálního represoru LexA. 

Nalezená aktivační doména v kvasinkách transaktivovala reportér a zesilovala schopnost 

proteinu v-Fos transformovat fibroblasty (Jooss et al. 1994). 

 Zajímavou vlastností některých mRNA je přítomnost AU-bohatých oblastí v 3‘ nepře-

kládané oblasti, které určují mRNA k degradaci. Tyto AU-bohaté oblasti se nachází 

především v mRNA cytokinů, ale jsou i v mRNA c-Fos, c-Jun, c-Myc a dalších proteinů, 

které jsou detailně vypsány v předhledovém článku (Barreau et al. 2005). Vliv AU-bohatých 

oblastí mRNA na abundanci proteinu c-Fos byl studován v kvasince Saccharomyces 

cerevisiae (Vasudevan and Peltz 2001), vliv na abundanci c-Fos a TNFα v Pichia pastoris 

(Lautz et al. 2009). Podle obou studií přítomnost AU-bohatých oblastí v mRNA snižuje 

v kvasinkách, podobně jako u vyšších eukaryot, celkové množství přítomných proteinů 

kódovaných touto mRNA. 
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Obrázek 7 
Heterodimer  lidských 
protein ů Myc a Max 
vázaný na DNA .  

Modře je vyznačen c-Myc, 
červeně Max. Rodiny Myc 
a Max proteinů jsou 
charakteristické bHLH/LZ 
doménou. Krystalová 
struktura naměřená podle 
rentgenové difrakce byla 
upravena podle (Nair and 
Burley 2003) 

3.2. Proteinová rodina Myc  

Nejdůležitějším členem této rodiny je c-Myc, transkripční 

faktor vážící c-Myc response element (zvaný někdy E-box), 

dalšími členy jsou N-Myc a L-Myc. Funkce c-Myc, jeho 

struktura, specificita pro promotor, vazební partneři a závislost 

na histonacetyltransferázách byly nedávno podrobně popsány 

(Eilers and Eisenman 2008) stejně jako význam c-Myc pro 

onkogenní transformaci (Larsson and Henriksson 2010). 

c-Myc a příbuzné proteiny obsahují strukturu skládající se 

z motivu „helix-loop-helix“ a leuzinového zipu (bHLH/LZ, 

a basic helix-loop-helix and a leucine zipper) a transaktivační 

doménu na N-konci. c-Myc aktivuje transkripci především jako 

heterodimer s proteinem Max (Gallant and Steiger 2009), 

příbuzným bHLH/LZ proteinem (obrázek 7 a 8). Dalšími 

důležitými doménami proteinu c-Myc jsou tzv. „Myc boxy“ 

(obrázek 8), které modulují proteolýzu tohoto proteinu 

proteazomem. 

První v kvasinkách provedený experiment odhalil, že buněčný i virový Myc jsou schopny 

ve fúzi s DNA vazebnou doménou bakteriálního represoru LexA (podobně jako Fos) 

aktivovat transkripci reportérového genu (Lech et al. 1988). Dále byl na kvasinkách zkoumán 

vliv různých delecí na funkci v-Myc a c-Myc. Bylo zjištěno, že přirozeně se vyskytující 

mutace isoleucin383>leucin ve v-Myc „prodlužuje“ leucinový zip tím, že přidá jeden leucin, 

což zvyšuje sílu vazby k Max a tím schopnost v-Myc transaktivovat své cílové geny. V tomto 

systému byly proteiny Myc syntetizovány ve fúzi s kvasinkovým proteinem Pho4, jehož 

response element byl umístěn před reportérový gen (Crouch et al. 2005). 

 Aktivační doména c-Myc proteinu výjimečně nebyla objevena v kvasinkách, ale 

v savčích buňkách jako DNA vazebná doména kvasinkového proteinu Gal4 ve fúzi 

s fragmentem proteinu c-Myc, který transaktivoval reportér (Kato et al. 1990). Způsob 

transaktivace genů proteinem c-Myc, tedy v heterodimeru proteinů c-Myc a Max, byl ovšem 

poprve prokázán v kvasinkách. Bylo zjištěno, že c-Myc ani Max nejsou schopny 

transaktivovat reportér jednotlivě. Samotný cMyc (neschopný dimerizace) nebyl aktivní, ani 

pokud byla jeho aktivační doména vyměněna za aktivační doménu proteinu VP16. Samotný 

protein Max (schopný homodimerizovat, ale bez aktivační domény) po dodání heterologní 
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aktivační domény transkripci aktivoval. c-Myc získal transaktivační schopnost, pokud mohl 

dimerizovat buď s proteinem Max, nebo s jeho bHLH/LZ doménou (Amati et al. 1992). 

Detaily této interakce a vazby na DNA byly v kvasinkách dále zkoumány a bylo zjištěno, že 

jeden helix určuje specificitu vazby k DNA, zatímco druhý helix se spolu s leucinovým zipem 

podílí na tvorbě dimeru s proteinem Max. Tato studie objevila zajímavou pozitivní korelaci 

mezi schopností c-Myc transaktivovat reportér v kvasinkách a schopností nádorově 

transformovat buňky vyšších eukaryot (Crouch et al. 1993). 

 Specificita c-Myc pro vazebná místa není závislá pouze na sekvenci DNA, ale 

i na stavu chromatinu v okolí response elementu proteinu c-Myc (Guccione et al. 2006). 

Vzhledem ke komplexní struktuře aktivačních oblastí c-Myc se tento protein zkoumal 

na zjednodušeném kvasinkovém modelu v podobě fragmentů proteinu c-Myc fúzovaných s 

DNA vazebnou doménou kvasinkového transkripčního faktoru Pho4. Byly přesně 

identifikovány aktivační domény a bylo potvrzeno, že Myc boxy nejsou schopny 

transaktivovat reportérový gen. Zajímavé je také zjištění, že obě aktivační domény dokážou 

vyvolat remodelaci chromatinu v oblasti promotoru, a to i pokud neprobíhá transaktivace 

promotoru (Flinn et al. 2002). 

 Množství c-Myc v buňce je regulováno mimo jiné degradací v proteazomech, která je 

řízena fosforylací proteinu c-Myc v oblasti Myc boxů a následným připojením ubiquitinu 

(Kitagawa et al. 2009). Tento mechanismus označení proteinu c-Myc k degradaci funguje 

i v kvasinkách, ve kterých byly identifikovány kvasinkové kinázy schopny fosforylace c-Myc. 

V kvasinkách byl sledován i vliv záměn aminokyselin, které jsou při určení proteinu c-Myc 

k degradaci fosforylovány, na poločas života proteinu c-Myc. c-Myc, který nemohl být 

fosforylován, vykazoval v kvasinkách 4-6x zvýšený poločas života, což odpovídalo asi 

čtyřnásobnému zvýšení poločasu života takového proteinu v savčích buňkách (Escamilla-

Powers and Sears 2007). Toto zjištění ilustruje konzervovanost ubiquitin-proteazomové cesty 

degradace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek 8 

Domény protein ů Myc a Max 

Proteiny c-Myc a Max se vyznačují doménou tvořenou leuzinovým zipem (Zip), motive „helix-

turn-helix“ (HLH) a bazickou doménou (b), které slouží pro dimerizaci a vazbu na DNA. Protein 

c-Myc navíc obsahuje transaktivační oblast (TAD), regulační oblast (R) a Myc Boxy (I,II) 

(Luscher 2001). 
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3.3. Proteinová rodina Myb  

 Protein Myb byl, podobně jako mnoho dalších 

onkogenů, identifikován ve viru (vir ptačí myeloblastózy) 

a jako buněčný homolog – c-Myb. Kromě virového 

v-Myb a buněčného c-Myb patří do této rodiny i tkáňově 

specifický A-Myb a B-Myb, produkovaný ve všech 

buněčných typech v závislosti na buněčném cyklu 

(Joaquin and Watson 2003). DNA vazebný motiv 

proteinu c-Myb sestává ze tří nedokonalých tandemových 

repetic, R1, R2 a R3, přičemž R2 a R3 vážou specificky 

DNA (obrázek 9 a 10). R1 není pro vazbu vyžadován, 

obsahuje negativní regulační oblast a ve virovém v-Myb 

chybí. Vlastnosti proteinů této rodiny, kterým se budu 

dále věnovat, byly podrobně popsány. Jde o proteiny 

v-Myb (Lipsick and Wang 1999), c-Myb (Ramsay and 

Gonda 2008) a B-Myb (Sala 2005). 

 v-Myb byl retroviry získán z mRNA genu c-Myb pomocí své virové reverzní 

transkriptázy. V souvislosti s tím je infekce viry nesoucími v-Myb asociována se vznikem 

leukémií, protože regulační oblast genu MYB často slouží viru jako integrační místo, čímž se 

spouští nekontrolovaná, konstitutivní exprese c-Myb. Je zajímavé, že konstrukt založený 

na c-Myb, který má delece N- a C- konce vytvořené podle v-Myb, se chová jako 

transformující onkogen, což lze vysvětlit tím, že tato delece postihuje regulační oblasti (Chen 

and Lipsick 1993). Souvislost mezi geny MYB a vznikem leukémie popisuje souhrnný článek 

(Ramsay and Gonda 2008).  

 Studie proteinu c-Myb v kvasinkových systémech byly provedeny především 

na ptačím c-Myb, ovšem podobnost ptačího a lidského c-Myb je značný, takže výsledky z 

ptačích proteinů mohou být extrapolovány pro lidské. Při porovnání lidského proteinu c-Myb 

(Gene bank accession number NP_001123644.1) a c-Myb kura domácího (Gene bank 

accession number AAA48962) je podle programu BLAST identita těchto proteinů po celé 

délce proteinu v 82 %. Pro srovnání byla vybrána sestřihová varianta lidského c-Myb, která 

nejlépe odpovídá dostupné sekvenci kuřecího c-Myb 

 Kvasinky obsahují protein Bas-1, příbuzný proteinu Myb. Bas-1 ovšem není schopen 

vázat response element proteinu Myb, takže míra transaktivace reportéru nesoucí Myb 

Obrázek 9 
DNA vazebná doména proteinu 
c-Myb  

Tři nedokonalé tandemové 
repetice vytváří domény R2 a R3 
zodpovědné za vazbu Myb k 
DNA. Barevně jsou vyznačeny 
helixy určující specificitu vazby na 
DNA. Tato struktura byla 
naměřena metodou NMR. 
Převzato z (Ogata et al. 1994). 
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response element není přítomností tohoto proteinu ovlivněna (Chen and Lipsick 1993), 

(Hovring et al. 1994). 

 Rozdíly ve schopnosti c-Myb a v-Myb transaktivovat reportér byly studovány 

v ptačích buňkách a v kvasinkách. DNA vazebná oblast byla určena mutační analýzou, 

mutované proteiny neschopné vázat DNA nedokázaly ani transaktivovat reportérový gen. Je 

velmi zajímavé, že v kvasinkách transaktivoval c-Myb mnohem větší měrou než onkogenní 

v-Myb. Naopak v buňkách vyšších obratlovců byla schopnost proteinu c-Myb transaktivovat 

své cílové geny utlumena regulační doménou, která chybí u v-Myb, takže protein v-Myb měl 

větší transaktivační potenciál. V kvasinkách tedy regulační doména zjevně nebyla funkční 

(Chen and Lipsick 1993). Domény proteinu c-Myb jsou přehledně znázorněny jako obrázek 

10 

 DNA sekvence, kterou c-Myb váže s maximální afinitou, byla identifikována 

v kvasinkovém systému. Centrální vazebné místo (C/T)AAC(A/G/C/T)G je extrémně 

degenerované a vyskytuje se v náhodné sekvenci průměrně každých 1024 párů bazí. Přesné 

místo vazby c-Myb k DNA určuje podle této studie celkem 11 nukleotidů (Berge et al. 2001). 

 Druhý studovaný protein této rodiny, B-Myb, byl zkoumán v kvasinkách, protože 

nebylo možno jinými postupy rozhodnout, jestli B-Myb funguje jako aktivátor, nebo represor 

transkripce. Dokonce ani nebylo možno jednoznačně najít aktivační doménu, jak ve své práci 

krátce shrnul Ansieau et al 1997. Byla tedy provedena analýza v kvasinkovém systému, která 

jednoznačně nalezla aktivační doménu proteinu B-Myb jako DNA vazebnou doménu 

kvasinkového Gal4 ve fúzi s fragment proteinu B-Myb, který transaktivoval reportér nesoucí 

response element pro Gal4. Nalezená aktivační doména byla schopná transaktivace i v opičích 

a křepelčích buňkách. Deleční analýzou byla nakonec nalezena represní doména proteinu 

B-Myb, která způsobuje, že se B-Myb v buňkách obratlovců  chová jako represor transkripce 

(Ansieau et al. 1997). Domény B-Myb jsou přehledně zachyceny v obrázku 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 
Domény bun ěčného c-Myb a virového v-Myb.   

Základní DNA vazabná doména je tvořena subdoménami R2 a R3, které jsou tvořeny každá třemi 
nedokonalými tandemovými repeticemi. Subdoména R1 napomáhá vazbě na DNA a obsahuje 
negativně regulující doménu. Transaktivační doména (ARD) doména kyselého typu je zodpovědná za 
transaktivační schopnosti proteinů Myb. Leucinový zip (HLR) umožňuje dimerizaci, Myb v dimeru 
ovšem nedokáže vázat DNA. NRD – negativní regulační oblast, která chybí u virového Myb. 
Upraveno podle (Ladendorff et al. 2001) 
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Obrázek 11 

B-Myb z proteinové rodiny Myb 

Protein B-Myb je příbuzný proteinu c-Myb a má stejnou základní stavbu: R2, R3 –

minimální DNA vazebná doména. R1 – část DNA vazebné domény s negativně 

regulační funkcí; ARD – transaktivační doména kyselého typu; HLR – leucinový zip, 

NRD – negativní regulační oblast. 

Upraveno podle (Joaquin and Watson 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Jaderné receptory 

 Jaderné receptory transaktivují své cílových geny v přítomnosti steroidních nebo 

thyroidních hormonů, případně dalších lipofilních látek. V kvasinkách nebyly nalezeny žádné 

homology savčích jaderných receptorů, i když kvasinky vlastní několik ortologních jaderných 

receptorů, které plní podobné funkce jako jejich analogy v buňkách vyšších eukaryot (Naar 

and Thakur 2009). Důkladné studie savčích jaderných receptorů v kvasinkových systémech 

probíhají od chvíle, kdy byla jejich aktivita v kvasinkách potvrzena (Schena and Yamamoto 

1988). Toto zjištění bylo později využito ke zkoumání strukturně-funkčních vlastností ve 

kvasinkách. Na rozdíl od dříve popsaných proteinových rodin byly studie různých jaderných 

receptorů v kvasinkách několikrát velmi podrobně shrnuty (Garabedian and Yamamoto 1992), 

(Garabedian 1993), (McEwan 2001), (Osborn and Miller 2007), proto se jimi nebudu dále 

příliš zabývat. 

 Z výzkumů jaderných receptorů v kvasinkách vyplynuly i studie s možným 

praktickým dopadem. Zásadní výhoda těchto postupů je, že se zkoumá interakce ligandu se 

svým cílovým receptorem, a ne chemická struktura ligandu, na kterou se zaměřuje většina 

jiných analýz. To umožňuje určit i funkci dříve neznámých látek. Jsou vypracovány 

kvasinkové modely, kterými lze zkoumat například zneužívání steroidních hormonů. 

V takových systémech je kvasinkový reportér ovládán receptorem steroidních hormonů, který 

je transaktivován v přítomnosti látky s vlastnostmi steroidních hormonů (Zierau et al. 2008), 

(Bovee et al. 2010). Případně mohou být použity estrogenní receptory detekující přítomnost 

endokrinních disruptorů (Nielen et al. 2006), (Divari et al. 2010) 
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4. Diskuze 

 Jako model pro zkoumání onkogenních transkripčních faktorů se nabízejí buď in-vitro 

systémy, které jsou ale příliš arteficielní, nebo bakterie, člověku evolučně velmi vzdálené, 

nebo komplikované buňky vyšších eukaryot. Dále se nabízejí jednoduché eukaryotní 

organismy, jako jsou právě kvasinky. Z nich se z historických důvodů nejčastěji využívá 

Saccharomyces cerevisiae, což ovšem není mezi kvasinkami optimální volba. Kupříkladu 

kvasinka Schizosaccharomyces pombe se v mnoha ohledech, jako je velikost chromozomů, 

mechanismus sestřihu intronů, kontrola buněčného cyklu nebo využití glutamin-bohatých 

transkripčních faktorů, což bylo zmíněno v sekci 2.4, podobá vyšším eukaryotům více, než 

Saccharomyces cerevisiae. 

 I když jsou zvířecí modely výhodné pro pochopení komplexních pochodů 

tumorigeneze, jako vaskularizace vzniklých nádorů a metastázování, často se upouští od 

zkoumání celých organismů a přechází se na jednodušší tkáňové kultury. Analogicky je 

možno místo složitých savčích buněk využívat jednoduché, dobře geneticky definované 

kvasinkové buňky. Transkripční aparát je mezi nižšími a vyššími eukaryoty velmi 

konzervován, což ilustruje například zachování funkce RNA polymerázy II při výměně 

TATA vazebného boxu mezi v savčími buňkami a kvasinkami (Buratowski et al. 1988), 

(Cormack et al. 1994). 

 Podle "The Biological General Repository for Interaction Datasets (BioGRID) 

database" (http://www.thebiogrid.org) známe 90 proteinů fyzicky interagujících s lidským 

onkoproteinem Jun. Při tomto množství je velmi obtížné objasnit roli konkrétní interakce, 

protože ta může být ovlivněna značným množstvím dalších proteinů. Proto je logické studovat 

proteinové interakce ve zjednodušených modelech. Nabízí se buď in vitro studie, nebo využití 

jednoduššího organismu, který bude mít jednak menší komplexitu proteomu, jednak jeho 

proteiny pravděpodobně s lidským interagovat nebudou. To ilustrují zkušenosti se studiem 

proteinů Fos a Jun v kvasinkách: aktivita komplexu Jun-Fos závisí na vzájemné interakci 

mezi proteiny Jun a Fos a kvasinkové proteiny tuto interakci významně neovlivňují. Navíc, 

v savčích buňkách není možno studovat funkci Fos nezávislou na Jun, protože savčí buňky 

nejsou bez Jun v normálních podmínkách životaschopné (MacLaren et al. 2004).  

 Obzvláště užitečné se kvasinky ukázaly být při studiu aktivačních domén, jak ilustruje 

kapitola 2.4. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo vypracovat elegantní postup 

identifikace aktivační domény podle sekvence ani podle struktury, postupuje se tak, že se 

různé části studovaného proteinu produkují ve fúzi s DNA vazebnou doménou a zkoumá se, 
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který fragment zkoumaného transkripčního faktoru transaktivuje reportérový gen. Tato 

metoda je tedy „pokus – omyl“, takže je výhodné ji provádět v systémech, ve kterých se 

snadno provádějí genové manipulace. 

 Další důvod, proč se transkripční faktory studují dobře v kvasinkách, je paradoxně to, 

že kvasinkové modely neumožňují studovat savčí proteiny ve správném buněčném kontextu. 

Ansieau, který v kvasinkách nalezl aktivační doménu proteinu B-Myb, shrnul výsledky 

předchozích studií B-Myb na modelech vyšších eukaryot: pět studií identifikovalo B-Myb 

jako aktivátor transkripce, tři jako represor a dvě studie hledající aktivační doménu nalezly 

různé transaktivující oblasti (Ansieau et al. 1997). Příčinou těchto obtíží je doména, která 

působí represi schopnosti proteinu B-Myb transaktivovat své cílové geny. Tato doména 

v kvasinkách není funkční, a tedy nezkresluje výsledky. Souvislost mezi přítomností 

negativně regulačních oblastí v proteinu a obtížemi identifikace aktivačních domén bylo 

pozorováno i u dříve zmíněných proteinů Jun, Fos, c-Myb a dalších proteinů studovaných v 

kvasinkách, jako jsou proteiny Ets-1 (Schmidt et al. 2007) a Elf-1 (Nishiyama et al. 2002) 

z ETS rodiny transkripčních faktorů. Z těchto důvodů ale také výsledky z kvasinkových 

systémů nemůžou být přijímány bez kritiky. I když v případě konstruktu založeného na c-Myc 

schopnost transaktivovat reportér v kvasinkách pozitivně koreluje se schopností transformovat 

savčí buňky (Crouch et al. 1993), protein c-Myb v kvasinkách transaktivuje reportérový gen 

mnohem větší mírou, než onkogenní v-Myb (Chen and Lipsick 1993). V buňkách savců 

ovšem transaktivuje silněji protein v-Myb, který – na rozdíl od c-Myb – neobsahuje negativně 

regulační doménu. 

 V případě některých transkripčních faktorů se může stát, že jejich schopnost 

transaktivovat reportér nebude v kvasinkách pozorována, jako tomu bylo u aktivační domény 

bohaté na glutamin onkogenního proteinu ERM (Defossez et al. 1997) z proteinové rodiny 

ETS. Aktivační doména kyselého typu pocházející z tohoto proteinu ovšem dokázala vyvolat 

transaktivaci reportérového genu v kvasinkách. Problematiku aktivačních domén bohatých 

na glutamin jsem rozsáhle diskutoval v kapitole 2.4. Druhá příčina, kterou bych rád zmínil, je 

nevyřčený předpoklad, že DNA vazebná doména, která je ve fúzi se studovaným proteinem, 

bude mít stejnou schopnost schopnost vazby na DNA jako samotná DNA vazebná doména, 

nebo protein, ze kterého tato doména pochází. V případě běžně užívané DNA vazebné 

domény z bakteriálního reprosoru LexA tomu tak ale není – v některých případech je její 

schopnost vázat se na DNA značně snížena, protože dimerizační oblast proteinu LexA, která 

není nezbytná pro vazbu na DNA, ale značně ji zesiluje, je mimo DNA vazebnou oblast 

(Golemis and Brent 1992). 
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5. Závěr 

Kvasinky se vskutku ukázaly být vhodným modelem pro studium lidských transkripčních 

faktorů, což jsem ilustroval na několika příkladech. Pro proteiny zmíněné v této práci 

byla často nalezena DNA vazebná doména nebo vazební partneři a u zmíněných proteinů 

byla obvykle identifikována aktivační doména. V případě Jun byla aktivační doména nalezena 

v kvasinkách, u Fos byla jedna z aktivačních domén určena jako homologní s aktivační 

doménou Jun podle sekvenční podobnosti, zatímco další dvě byly v kvasinkách přímo 

nalezeny. V případě proteinu c-Myc byl ve kvasinkovém systému popsán způsob, jak 

transaktivace reportéru probíhá. Aktivační doména protinu Myb byla opět odhalena 

v kvasinkách. Některé další vlastnosti, jako kontrola množství proteinů v buňce, byly 

na kvasinkách také detailně zkoumány. 

 Kvasinkové modely mohou být kromě primárního výzkumu využity pro hledání léků 

a inhibitorů transkripčních faktorů, jako systém schopný určit míru funkčnosti nádorových 

supresorových genů a tedy určit prognózu rakoviny nebo k identifikaci steroidních hormonů 

ve vzorku. 

 Toto téma jsem zpracoval proto, že v Laboratoři biochemie RNA spolupracuji 

na výzkumu funkce lidského interleukinu-1α v kvasinkovém modelu. V naší laboratoři jsme 

prokázali jednak schopnost interakce interleukinu-1α s kvasinkovými histonacetyltransferázo-

vými komplexy a také, že interleukin-1α ve fúzi s DNA vazebnou doménu Gal4 je silným 

transaktivátorem v Y2H systému (Buryskova et al. 2004). Proto jsem si, kromě článků o 

interleukinu-1α, shromáždil přes 600 studií zkoumajících transaktivační schopnosti 

heterologních proteinů v kvasinkách. Pro bakalářskou práci jsem z nich vybral několik 

populárních onkogenů a ty podrobně zpracoval. 

 Vzhledem k omezenému prostoru jsem mohl popsat pouze zlomek transkripčních 

faktorů studovaných v kvasinkových systémech. Obzvláště líto mi je onkogenů rodiny ETS 

a nádorových supresorů, které jsou v kvasinkách studovány velmi důsledně – například pro 

vyhledávaný výraz „p53+yeast“ je na NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) kolem 

tisíce odkazů na původní práce. 



27 

6. Poděkování 

 Rád bych na tomto místě poděkoval lidem, bez kterých by tato práce nevznikla. 

Především svým školitelům Mgr. Blance Zámostné za nekonečnou trpělivost při konzultaci 

této práce a hlavně za to, že mne uvedla laboratorní praxe a RNDr. Martinu Pospíškovi, 

Ph.D., za mnoho cenných rad při psaní bakalářské práce a neocenitelnou pomoc při řešení 

obtížných částí mého praktického výzkumu. 

 Také bych rád poděkoval ostatním členům laboratoře za vytvoření velmi příjemného 

pracovního prostředí. 

Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví (grant #NS9819-4/2008). 

 Děkuji 

  



28 

7. Dodatky 

7.1. Použité zkratky 

AD Activating domain aktivační doména 

AP-1 Activator protein-1 aktivátorový protein-1 

bHLH/LZ Basic helix-loop-helix and  bazický motiv helix-loop-helix  

 leucine zipper domains a leucinový zip 

bZIP Basic leucine zipper bazický leucinový zip 

DNA deoxyribonucleic acid deoxyribonukleová kyselina 

DNA-BD DNA-binding domain DNA vazebná doména  

FASAY Functional Analysis of Separated funkční analýza 

 Allele in Yeast separovaných alel v kvasinkách  

HAT Histone acetyltransferase histonacetyltransferáza 

JDP Jun-dimerizing protein protein dimerizující s proteinem Jun 

JNK Jun N-terminal kinase N-terminální kináza proteinu Jun 

mRNA messenger RNA mediátorová RNA 

ORF Open reading frame otevřený čtecí rámec  

RNA ribonucleic acid ribonukleová kyselina 

UAS Upstream activating sequence regulační oblast  

  proti směru transkripce od promotoru 

Y1H Yeast One-hybrid screen kvasinkový jednohybridový systém 

Y2H Yeast Two-hybrid screen kvasinkový dvouhybridový systém 



29 

7.2. Přehled použité literatury 

Aldred, P. M. R. and R. H. Borts (2007). "Humanizing mismatch repair in yeast: towards 
effective identification of hereditary non-polyposis colorectal cancer alleles." Biochem 
Soc Trans 35(Pt 6): 1525--8. 

Amati, B., S. Dalton, M. W. Brooks, T. D. Littlewood, G. I. Evan and H. Land (1992). 
"Transcriptional activation by the human c-Myc oncoprotein in yeast requires 
interaction with Max." Nature 359(6394): 423--6. 

Ansieau, S., E. Kowenz-Leutz, R. Dechend and A. Leutz (1997). "B-Myb, a repressed trans-
activating protein." J Mol Med 75(11-12): 815-9. 

Aronheim, A. (1997). "Improved efficiency sos recruitment system: expression of the 
mammalian GAP reduces isolation of Ras GTPase false positives." Nucleic Acids Res 
25(16): 3373-4. 

Aronheim, A., Y. C. Broder, A. Cohen, A. Fritsch, B. Belisle and A. Abo (1998). "Chp, a 
homologue of the GTPase Cdc42Hs, activates the JNK pathway and is implicated in 
reorganizing the actin cytoskeleton." Curr Biol 8(20): 1125-8. 

Aronheim, A., E. Zandi, H. Hennemann, S. J. Elledge and M. Karin (1997). "Isolation of an 
AP-1 repressor by a novel method for detecting protein-protein interactions." Mol Cell 
Biol 17(6): 3094-102. 

Barreau, C., L. Paillard and H. B. Osborne (2005). "AU-rich elements and associated factors: 
are there unifying principles?" Nucleic Acids Res 33(22): 7138-50. 

Berge, T., S. L. Bergholtz, K. B. Andersson and O. S. Gabrielsen (2001). "A novel yeast 
system for in vivo selection of recognition sequences: defining an optimal c-Myb-
responsive element." Nucleic Acids Res 29(20): E99. 

Blau, J., H. Xiao, S. McCracken, P. O'Hare, J. Greenblatt and D. Bentley (1996). "Three 
functional classes of transcriptional activation domain." Mol Cell Biol 16(5): 2044-55. 

Bovee, T. F., M. Thevis, A. R. Hamers, A. A. Peijnenburg, M. W. Nielen and W. G. 
Schoonen (2010). "SERMs and SARMs: detection of their activities with yeast based 
bioassays." J Steroid Biochem Mol Biol 118(1-2): 85-92. 

Braliou, G. G., E. Venieris, A. Kalousi and G. Simos (2006). "Reconstitution of human 
hypoxia inducible factor HIF-1 in yeast: a simple in vivo system to identify and 
characterize HIF-1alpha effectors." Biochem Biophys Res Commun 346(4): 1289--96. 

Broder, Y. C., S. Katz and A. Aronheim (1998). "The ras recruitment system, a novel 
approach to the study of protein-protein interactions." Curr Biol 8(20): 1121-4. 

Brückner, A., C. Polge, N. Lentze, D. Auerbach and U. Schlattner (2009). "Yeast two-hybrid, 
a powerful tool for systems biology." Int J Mol Sci 10(6): 2763-88. 

Buratowski, S., S. Hahn, P. A. Sharp and L. Guarente (1988). "Function of a yeast TATA 
element-binding protein in a mammalian transcription system." Nature 334(6177): 37-
-42. 



30 

Buryskova, M., M. Pospisek, A. Grothey, T. Simmet and L. Burysek (2004). "Intracellular 
interleukin-1alpha functionally interacts with histone acetyltransferase complexes." J 
Biol Chem 279(6): 4017-26. 

Camplejohn, R. S. and J. Rutherford (2001). "p53 functional assays: detecting p53 mutations 
in both the germline and in sporadic tumours." Cell Prolif 34(1): 1-14. 

Cormack, B. P., M. Strubin, L. A. Stargell and K. Struhl (1994). "Conserved and 
nonconserved functions of the yeast and human TATA-binding proteins." Genes Dev 
8(11): 1335-43. 

Crouch, D. H., F. Fisher, W. Clark, P. S. Jayaraman, C. R. Goding and D. A. Gillespie (1993). 
"Gene-regulatory properties of Myc helix-loop-helix/leucine zipper mutants: Max-
dependent DNA binding and transcriptional activation in yeast correlates with 
transforming capacity." Oncogene 8(7): 1849--55. 

Crouch, D. H., F. Fisher, S. A. La Rocca, C. R. Goding and D. A. Gillespie (2005). "Viral 
mutations enhance the Max binding properties of the vMyc b-HLH-LZ domain." 
Nucleic Acids Res 33(16): 5235-42. 

Defossez, P. A., J. L. Baert, M. Monnot and Y. de Launoit (1997). "The ETS family member 
ERM contains an alpha-helical acidic activation domain that contacts TAFII60." 
Nucleic Acids Res 25(22): 4455-63. 

Devit, M., P. J. Cullen, M. Branson, G. F. Sprague, Jr. and S. Fields (2005). "Forcing 
interactions as a genetic screen to identify proteins that exert a defined activity." 
Genome Res 15(4): 560-5. 

Divari, S., R. De Maria, F. T. Cannizzo, F. Spada, C. Mulasso, T. F. Bovee, P. Capra, M. 
Leporati and B. Biolatti (2010). "A RIKILT yeast estrogen bioassay (REA) for 
estrogen residue detection in urine of calves experimentally treated with 17beta-
estradiol." Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess 27(1): 
19-28. 

Ecker, K., A. Lorenz, F. Wolf, C. Ploner, G. Bock, T. Duncan, S. Geley and A. Helmberg 
(2009). "A RAS recruitment screen identifies ZKSCAN4 as a glucocorticoid receptor-
interacting protein." J Mol Endocrinol 42(2): 105-17. 

Eferl, R. and E. F. Wagner (2003). "AP-1: a double-edged sword in tumorigenesis." Nat Rev 
Cancer 3(11): 859-68. 

Eilers, M. and R. N. Eisenman (2008). "Myc's broad reach." Genes Dev 22(20): 2755-66. 

Ellenberger, T. E., C. J. Brandl, K. Struhl and S. C. Harrison (1992). "The GCN4 basic region 
leucine zipper binds DNA as a dimer of uninterrupted alpha helices: crystal structure 
of the protein-DNA complex." Cell 71(7): 1223-37. 

Emili, A., J. Greenblatt and C. J. Ingles (1994). "Species-specific interaction of the glutamine-
rich activation domains of Sp1 with the TATA box-binding protein." Mol Cell Biol 
14(3): 1582--93. 



31 

Escamilla-Powers, J. R. and R. C. Sears (2007). "A conserved pathway that controls c-Myc 
protein stability through opposing phosphorylation events occurs in yeast." J Biol 
Chem 282(8): 5432--42. 

Escher, D., M. Bodmer-Glavas, A. Barberis and W. Schaffner (2000). "Conservation of 
glutamine-rich transactivation function between yeast and humans." Mol Cell Biol 
20(8): 2774--82. 

Flaman, J. M., V. Robert, S. Lenglet, V. Moreau, R. Iggo and T. Frebourg (1998). 
"Identification of human p53 mutations with differential effects on the bax and p21 
promoters using functional assays in yeast." Oncogene 16(10): 1369--72. 

Flinn, E. M., A. E. Wallberg, S. Hermann, P. A. Grant, J. L. Workman and A. P. H. Wright 
(2002). "Recruitment of Gcn5-containing complexes during c-Myc-dependent gene 
activation. Structure and function aspects." J Biol Chem 277(26): 23399--406. 

Funk, M., B. Poensgen, W. Graulich, V. Jerome and R. Muller (1997). "A novel, 
transformation-relevant activation domain in Fos proteins." Mol Cell Biol 17(2): 537-
44. 

Gallant, P. and D. Steiger (2009). "Myc's secret life without Max." Cell Cycle 8(23): 3848-53. 

Garabedian, M. J. (1993). "Genetic Approaches to Mammalian Nuclear Receptor Function in 
Yeast." Methods 5(2): 138-146. 

Garabedian, M. J. and K. R. Yamamoto (1992). "Genetic dissection of the signaling domain 
of a mammalian steroid receptor in yeast." Mol Biol Cell 3(11): 1245--57. 

Giorgini, F. and P. J. Muchowski (2009). "Exploiting yeast genetics to inform therapeutic 
strategies for Huntington's disease." Methods Mol Biol 548: 161--74. 

Glover, J. N. and S. C. Harrison (1995). "Crystal structure of the heterodimeric bZIP 
transcription factor c-Fos-c-Jun bound to DNA." Nature 373(6511): 257-61. 

Golemis, E. A. and R. Brent (1992). "Fused protein domains inhibit DNA binding by LexA." 
Mol Cell Biol 12(7): 3006--14. 

Guccione, E., F. Martinato, G. Finocchiaro, L. Luzi, L. Tizzoni, V. Dall' Olio, G. Zardo, C. 
Nervi, L. Bernard and B. Amati (2006). "Myc-binding-site recognition in the human 
genome is determined by chromatin context." Nat Cell Biol 8(7): 764-70. 

Harshman, K. D., W. S. Moye-Rowley and C. S. Parker (1988). "Transcriptional activation by 
the SV40 AP-1 recognition element in yeast is mediated by a factor similar to AP-1 
that is distinct from GCN4." Cell 53(2): 321--30. 

Hess, J., P. Angel and M. Schorpp-Kistner (2004). "AP-1 subunits: quarrel and harmony 
among siblings." J Cell Sci 117(Pt 25): 5965-73. 

Hovring, I., A. Bostad, E. Ording, A. H. Myrset and O. S. Gabrielsen (1994). "DNA-binding 
domain and recognition sequence of the yeast BAS1 protein, a divergent member of 
the Myb family of transcription factors." J Biol Chem 269(26): 17663-9. 



32 

Chen, L., M. G. Oakley, J. N. Glover, J. Jain, P. B. Dervan, P. G. Hogan, A. Rao and G. L. 
Verdine (1995). "Only one of the two DNA-bound orientations of AP-1 found in 
solution cooperates with NFATp." Curr Biol 5(8): 882-9. 

Chen, R. H. and J. S. Lipsick (1993). "Differential transcriptional activation by v-myb and c-
myb in animal cells and Saccharomyces cerevisiae." Mol Cell Biol 13(7): 4423--31. 

Chodosh, L. A., J. Olesen, S. Hahn, A. S. Baldwin, L. Guarente and P. A. Sharp (1988). "A 
yeast and a human CCAAT-binding protein have heterologous subunits that are 
functionally interchangeable." Cell 53(1): 25--35. 

Chung, K.-S., Y.-J. Jang, N.-S. Kim, S.-Y. Park, S.-J. Choi, J.-Y. Kim, J.-H. Ahn, H.-J. Lee, 
J.-H. Lim, J.-H. Song, J.-H. Ji, J.-H. Oh, K. B. Song, H.-S. Yoo and M. Won (2007). 
"Rapid screen of human genes for relevance to cancer using fission yeast." J Biomol 
Screen 12(4): 568--77. 

Chytil, M., B. R. Peterson, D. A. Erlanson and G. L. Verdine (1998). "The orientation of the 
AP-1 heterodimer on DNA strongly affects transcriptional potency." Proc Natl Acad 
Sci U S A 95(24): 14076-81. 

Ishioka, C., T. Frebourg, Y. X. Yan, M. Vidal, S. H. Friend, S. Schmidt and R. Iggo (1993). 
"Screening patients for heterozygous p53 mutations using a functional assay in yeast." 
Nat Genet 5(2): 124--9. 

Jiang, P., L. W. Ko, K. R. Jansen, T. E. Golde and S. H. Yen (2008). "Using leucine zipper to 
facilitate alpha-synuclein assembly." Faseb J 22(9): 3165-74. 

Joaquin, M. and R. J. Watson (2003). "Cell cycle regulation by the B-Myb transcription 
factor." Cell Mol Life Sci 60(11): 2389-401. 

Johnsson, N. and A. Varshavsky (1994). "Split ubiquitin as a sensor of protein interactions in 
vivo." Proc Natl Acad Sci U S A 91(22): 10340-4. 

Jooss, K. U., M. Funk and R. Muller (1994). "An autonomous N-terminal transactivation 
domain in Fos protein plays a crucial role in transformation." Embo J 13(6): 1467-75. 

Junius, F. K., S. I. O'Donoghue, M. Nilges, A. S. Weiss and G. F. King (1996). "High 
resolution NMR solution structure of the leucine zipper domain of the c-Jun 
homodimer." J Biol Chem 271(23): 13663-7. 

Kato, G. J., J. Barrett, M. Villa-Garcia and C. V. Dang (1990). "An amino-terminal c-myc 
domain required for neoplastic transformation activates transcription." Mol Cell Biol 
10(11): 5914--20. 

Keaveney, M. and K. Struhl (1999). "Incorporation of Drosophila TAF110 into the yeast 
TFIID complex does not permit the Sp1 glutamine-rich activation domain to function 
in vivo." Genes Cells 4(4): 197-203. 

Keegan, L., G. Gill and M. Ptashne (1986). "Separation of DNA binding from the 
transcription-activating function of a eukaryotic regulatory protein." Science 
231(4739): 699-704. 



33 

Kitagawa, K., Y. Kotake and M. Kitagawa (2009). "Ubiquitin-mediated control of oncogene 
and tumor suppressor gene products." Cancer Sci 100(8): 1374-81. 

Künzler, M., G. H. Braus, O. Georgiev, K. Seipel and W. Schaffner (1994). "Functional 
differences between mammalian transcription activation domains at the yeast GAL1 
promoter." Embo J 13(3): 641-5. 

Ladendorff, N. E., S. Wu and J. S. Lipsick (2001). "BS69, an adenovirus E1A-associated 
protein, inhibits the transcriptional activity of c-Myb." Oncogene 20(1): 125-32. 

Larsson, L. G. and M. A. Henriksson (2010). "The yin and yang functions of the Myc 
oncoprotein in cancer development and as targets for therapy." Exp Cell Res. 

Lautz, T., U. Stahl and C. Lang (2009). "The human c-fos and TNFalpha AU-rich elements 
show different effects on mRNA abundance and protein expression depending on the 
reporter in the yeast Pichia pastoris." Yeast. 

Lech, K., K. Anderson and R. Brent (1988). "DNA-bound Fos proteins activate transcription 
in yeast." Cell 52(2): 179--84. 

Levin-Salomon, V., I. Maayan, L. Avrahami-Moyal, I. Marbach, O. Livnah and D. Engelberg 
(2009). "When expressed in yeast, mammalian mitogen-activated protein kinases lose 
proper regulation and become spontaneously phosphorylated." Biochem J 417(1): 331-
40. 

Lipsick, J. S. and D. M. Wang (1999). "Transformation by v-Myb." Oncogene 18(19): 3047-
55. 

Lu, X., A. Z. Ansari and M. Ptashne (2000). "An artificial transcriptional activating region 
with unusual properties." Proc Natl Acad Sci U S A 97(5): 1988--92. 

Luscher, B. (2001). "Function and regulation of the transcription factors of the Myc/Max/Mad 
network." Gene 277(1-2): 1-14. 

Ma, D. (2001). "Applications of yeast in drug discovery." Prog Drug Res 57: 117--62. 

Ma, J. and M. Ptashne (1987). "A new class of yeast transcriptional activators." Cell 51(1): 
113--9. 

MacLaren, A., E. J. Black, W. Clark and D. A. Gillespie (2004). "c-Jun-deficient cells 
undergo premature senescence as a result of spontaneous DNA damage 
accumulation." Mol Cell Biol 24(20): 9006-18. 

Mager, W. H. and J. Winderickx (2005). "Yeast as a model for medical and medicinal 
research." Trends Pharmacol Sci 26(5): 265-73. 

Maki, Y., T. J. Bos, C. Davis, M. Starbuck and P. K. Vogt (1987). "Avian sarcoma virus 17 
carries the jun oncogene." Proc Natl Acad Sci U S A 84(9): 2848-52. 

Mapp, A. K. and A. Z. Ansari (2007). "A TAD further: exogenous control of gene activation." 
ACS Chem Biol 2(1): 62--75. 



34 

McBride, K. and M. Nemer (1998). "The C-terminal domain of c-fos is required for activation 
of an AP-1 site specific for jun-fos heterodimers." Mol Cell Biol 18(9): 5073-81. 

McEwan, I. J. (2001). "Bakers yeast rises to the challenge: reconstitution of mammalian 
steroid receptor signalling in S. cerevisiae." Trends Genet 17(5): 239--43. 

Meijer, A. H., P. B. Ouwerkerk and J. H. Hoge (1998). "Vectors for transcription factor 
cloning and target site identification by means of genetic selection in yeast." Yeast 
14(15): 1407-15. 

Menacho-Márquez, M. and J. R. Murguía (2007). "Yeast on drugs: Saccharomyces cerevisiae 
as a tool for anticancer drug research." Clin Transl Oncol 9(4): 221--8. 

Milde-Langosch, K. (2005). "The Fos family of transcription factors and their role in 
tumourigenesis." Eur J Cancer 41(16): 2449-61. 

Miller-Fleming, L., F. Giorgini and T. F. Outeiro (2008). "Yeast as a model for studying 
human neurodegenerative disorders." Biotechnol J 3(3): 325--38. 

Mockli, N., A. Deplazes, P. O. Hassa, Z. Zhang, M. Peter, M. O. Hottiger, I. Stagljar and D. 
Auerbach (2007). "Yeast split-ubiquitin-based cytosolic screening system to detect 
interactions between transcriptionally active proteins." Biotechniques 42(6): 725-30. 

Naar, A. M. and J. K. Thakur (2009). "Nuclear receptor-like transcription factors in fungi." 
Genes Dev 23(4): 419-32. 

Nair, S. K. and S. K. Burley (2003). "X-ray structures of Myc-Max and Mad-Max recognizing 
DNA. Molecular bases of regulation by proto-oncogenic transcription factors." Cell 
112(2): 193-205. 

Nielen, M. W., T. F. Bovee, H. H. Heskamp, J. J. Lasaroms, M. B. Sanders, J. A. Van Rhijn, 
M. J. Groot and L. A. Hoogenboom (2006). "Screening for estrogen residues in calf 
urine: comparison of a validated yeast estrogen bioassay and gas chromatography-
tandem mass spectrometry." Food Addit Contam 23(11): 1123-31. 

Nishiyama, C., K. Takahashi, Y. Ohtake, T. Yokota, K. Okumura, H. Ogawa and C. Ra 
(2002). "Analysis of transactivation region of Elf-1 by using a yeast one-hybrid 
system." Biosci Biotechnol Biochem 66(5): 1105-7. 

Nishizawa, M., S.-L. Fu, K. Kataoka and P. K. Vogt (2003). "Artificial oncoproteins: 
modified versions of the yeast bZip protein GCN4 induce cellular transformation." 
Oncogene 22(39): 7931--41. 

Ogata, K., S. Morikawa, H. Nakamura, A. Sekikawa, T. Inoue, H. Kanai, A. Sarai, S. Ishii 
and Y. Nishimura (1994). "Solution structure of a specific DNA complex of the Myb 
DNA-binding domain with cooperative recognition helices." Cell 79(4): 639-48. 

Oliviero, S., G. S. Robinson, K. Struhl and B. M. Spiegelman (1992). "Yeast GCN4 as a 
probe for oncogenesis by AP-1 transcription factors: transcriptional activation through 
AP-1 sites is not sufficient for cellular transformation." Genes Dev 6(9): 1799--809. 



35 

Osborn, M. J. and J. R. Miller (2007). "Rescuing yeast mutants with human genes." Brief 
Funct Genomic Proteomic 6(2): 104--11. 

Ouwerkerk, P. B. and A. H. Meijer (2001). "Yeast one-hybrid screening for DNA-protein 
interactions." Curr Protoc Mol Biol Chapter 12: Unit 12 12. 

Perego, P., G. S. Jimenez, L. Gatti, S. B. Howell and F. Zunino (2000). "Yeast mutants as a 
model system for identification of determinants of chemosensitivity." Pharmacol Rev 
52(4): 477--92. 

Perkins, N. D. (2004). "NF-kappaB: tumor promoter or suppressor?" Trends Cell Biol 14(2): 
64-9. 

Perocchi, F., E. Mancera and L. M. Steinmetz (2008). "Systematic screens for human disease 
genes, from yeast to human and back." Mol Biosyst 4(1): 18--29. 

Pieper, I., K. Wechler, M. Katzberg, L. Brusch, r. P. G. S\o, F. Mensonides and M. Bertau 
(2009). "Biosimulation of drug metabolism--a yeast based model." Eur J Pharm Sci 
36(1): 157--70. 

Ponticelli, A. S., T. S. Pardee and K. Struhl (1995). "The glutamine-rich activation domains of 
human Sp1 do not stimulate transcription in Saccharomyces cerevisiae." Mol Cell Biol 
15(2): 983--8. 

Ramirez-Carrozzi, V. and T. Kerppola (2003). "Asymmetric recognition of nonconsensus AP-
1 sites by Fos-Jun and Jun-Jun influences transcriptional cooperativity with NFAT1." 
Mol Cell Biol 23(5): 1737-49. 

Ramsay, R. G. and T. J. Gonda (2008). "MYB function in normal and cancer cells." Nat Rev 
Cancer 8(7): 523-34. 

Remacle, J. E., G. Albrecht, R. Brys, G. H. Braus and D. Huylebroeck (1997). "Three classes 
of mammalian transcription activation domain stimulate transcription in 
Schizosaccharomyces pombe." Embo J 16(18): 5722-9. 

Resnick, M. A. and B. S. Cox (2000). "Yeast as an honorary mammal. [Repair systems]." 
Mutat Res 451(1-2): 1--11. 

Sala, A. (2005). "B-MYB, a transcription factor implicated in regulating cell cycle, apoptosis 
and cancer." Eur J Cancer 41(16): 2479-84. 

Sellers, J. W. and K. Struhl (1989). "Changing fos oncoprotein to a jun-independent DNA 
binding protein with GCN4 dimerization specificity by swapping "leucine zippers"." 
Nature 341(6237): 74--6. 

Shaulian, E. (2010). "AP-1--The Jun proteins: Oncogenes or tumor suppressors in disguise?" 
Cell Signal 22(6): 894-9. 

Schena, M. and K. R. Yamamoto (1988). "Mammalian glucocorticoid receptor derivatives 
enhance transcription in yeast." Science 241(4868): 965--7. 



36 

Schmidt, M., A. M. Schmidt, J. Dietl and U. Kammerer (2007). "Characterization of an 
intramolecular protein-protein interaction in c-Ets1 and its viral homologue v-Ets." 
Oncol Rep 18(2): 457-63. 

Smardova, J., J. Smarda and J. Koptikova (2005). "Functional analysis of p53 tumor 
suppressor in yeast." Differentiation 73(6): 261-77. 

Stanojevic, D. and G. L. Verdine (1995). "Deconstruction of GCN4/GCRE into a monomeric 
peptide-DNA complex." Nat Struct Biol 2(6): 450-7. 

Struhl, K. (1987). "The DNA-binding domains of the jun oncoprotein and the yeast GCN4 
transcriptional activator protein are functionally homologous." Cell 50(6): 841--6. 

Struhl, K. (1988). "The JUN oncoprotein, a vertebrate transcription factor, activates 
transcription in yeast." Nature 332(6165): 649--50. 

Thaminy, S., J. Miller and I. Stagljar (2004). "The split-ubiquitin membrane-based yeast two-
hybrid system." Methods Mol Biol 261: 297-312. 

Titz, B. o. r., S. Thomas, S. V. Rajagopala, T. Chiba, T. Ito and P. Uetz (2006). 
"Transcriptional activators in yeast." Nucleic Acids Res 34(3): 955--67. 

Triezenberg, S. J. (1995). "Structure and function of transcriptional activation domains." Curr 
Opin Genet Dev 5(2): 190-6. 

Vasudevan, S. and S. W. Peltz (2001). "Regulated ARE-mediated mRNA decay in 
Saccharomyces cerevisiae." Mol Cell 7(6): 1191-200. 

Vogt, P. K. (2001). "Jun, the oncoprotein." Oncogene 20(19): 2365-77. 

Weiss, C. and D. Bohmann (2004). "Deregulated repression of c-Jun provides a potential link 
to its role in tumorigenesis." Cell Cycle 3(2): 111-3. 

Winderickx, J., C. Delay, A. De Vos, H. Klinger, K. Pellens, T. Vanhelmont, F. Van Leuven 
and P. Zabrocki (2008). "Protein folding diseases and neurodegeneration: lessons 
learned from yeast." Biochim Biophys Acta 1783(7): 1381--95. 

Xiao, H. and K. T. Jeang (1998). "Glutamine-rich domains activate transcription in yeast 
Saccharomyces cerevisiae." J Biol Chem 273(36): 22873--6. 

Xu, Q. and J. C. Reed (1998). "Bax inhibitor-1, a mammalian apoptosis suppressor identified 
by functional screening in yeast." Mol Cell 1(3): 337--46. 

Zierau, O., S. Lehmann, G. Vollmer, W. Schanzer and P. Diel (2008). "Detection of anabolic 
steroid abuse using a yeast transactivation system." Steroids 73(11): 1143-7. 

 
 
 Wikipedia contributors (2010), " Carcinogenesis", Wikipedia, The Free Encyclopedia, 28 

April 2010, 15:12 UTC, 
<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcinogenesis&oldid=358859614>  


